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előSzÓ

Jelen kötet alapjául egy 2011 decemberében, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és 
Tudásközpontban tartott konferencia szolgált, melynek témája a participáció és part-
nerség formái, lehetőségei és a részvétel jogi háttere volt környezeti ügyekben. A kon-
ferencián tartott előadások mindegyikében hangsúlyos elemként szerepelt a részvé-
teli demokrácia és a döntéshozatalban elvárt partnerség fejlesztésének szükségessége. 
A kötet címéül választott „…Cselekedj lokálisan!” ismert szlogenrészlet arra hívja fel a 
figyelmet, hogy miközben rendkívül fontos a globális folyamatok megértése, a cselek-
vési terep a lokális tér, ahol a helyi társadalom, a közösségek aktivitása érvényesülhet. 

A zöld paradigmák közül eddig a környezeti demokrácia elmélete ért el egyedül 
olyan fejlődési fokot, amely alkalmassá teheti arra, hogy szembe állítsuk a hagyományos 
teóriákkal. Ez a paradigma a posztmateriális értékek előtérbe kerülésével alakult ki, így 
a környezeti demokrácia elmélete elsősorban értékelmélet: a környezeti értékek, s ezáltal 
természetesen az emberi értékek megóvását helyezi a középpontjába. 

A környezeti demokrácia elméletének alapja a kommunikáció. A kommunikáció 
teszi lehetővé a környezeti információk megszerzését, feldolgozását, ami a megértés és a 
cselekvés alapja egyben. A 21. század valódi problémája az ökológiai katasztrófák elkerü-
lése, a környezet állapotának megőrzése és átörökítése, a fenntarthatóság elérése. A kör-
nyezeti demokrácia tehát nem borítja fel a kialakult demokrácia kereteit, sokkal inkább 
adaptálja az új kihívások irányába, a demokrácia cselekvéselméleti megközelítéséhez egy 
értékelméleti aspektust olvaszt hozzá – vagyis a környezeti demokrácia a demokrácia 
evolúciójának új állomása. Újfajta egyeztetési lehetőségeket, jogalkotási kereteket ad, 
növelheti az átláthatóságot és a hatékonyságot. 

A kötetben publikáló szerzők saját kutatási területükön elismert szakemberek, akik a 
tudományos pálya mellett a mindennapi életben is gyakorolják hivatásukat. Antal Attila 
tanulmánya a környezeti demokrácia egyes aspektusainak (információhoz való hozzá-
férés, részvétel a döntéshozatalban, igazságszolgáltatáshoz való jog) érvényesülését vizs-
gálja egy meglehetősen speciális területen, az energetikában. Boda Zsolt és Jávor Bene-
dek írása a közpolitikában megvalósuló (illetve meg nem valósuló) társadalmi részvé-
tellel foglalkozik egy közvélemény-kutatás eredményein keresztül. Fülöp Sándor a jövő 
nemzedékek országgyűlési biztosa irodájának tapasztalatai tükrében tárgyalja a társa-
dalmi részvétel lehetőségeit és helyzetét Magyarországon. Gajdics Ágnes a gyakorló 
ügyvéd szempontjából járja körül az ügyféli jogok törvényi szabályozásának tényleges 
érvényesülését. Glied Viktor azokat a dilemmákat tárja fel tanulmányában, melyek a 
zöld gondolatot feszítik a 21. században. Lányi András szintén ezen dilemmákat tár-
gyalja a közpolitika és fenntarthatóság kapcsolatrendszerén keresztül. Rámutat azon 
anomáliákra, melyek nem engedik a fenntartható fejlődés alapvetésinek érvényesülését, 



vagy korlátozzák azokat. Móra Veronika az Aarhusi Egyezmény intézményrendszerének 
fejlődését vázolja fel írásában, kiemelve, hogy a környezetvédelem az az ágazat, amely-
ben a társadalmi részvétel jogszabályi háttere és intézményrendszere nemzetközi szin-
ten a legfejlettebb. Oprics Judit a Részvételi kódexről írott anyaga a döntéshozatalban 
való állampolgári részvétel jó gyakorlatának egy jó példáját mutatja be. Pánovics Attila 
az Aarhusi Egyezmény uniós hatásairól szóló tanulmányában bemutatja, hogy a kör-
nyezeti érdekek kollektív és diffúz jellege, valamint a környezeti szabályozás valameny-
nyi szintjén és szektorában megjelenő végrehajtási deficit miatt a jogérvényesítés terén 
egyre fontosabb szerep jut a nyilvánosság tagjainak. Szabó Gábor a globalizáció és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának anomáliáit elemzi érzékletes példák során keresz-
tül. Takács-Sánta András azt a kérdést teszi fel gondolatmenetében, melyet az egész 
kötet tárgyal: hogyan érvényesülhetnének az ökológiai fenntarthatóság szempontjai a 
politikában és a társadalom egyéb területén. 

A szerkesztők 
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Fenntarthatóság és közpolitika

Lányi András

Alapfogalmak
Rendszer és változás
„A társadalom azon akadályok összessége, melyek a technológiai-gazdasági rendszerek 
racionális működésének az útjában állnak” (Tourain, 1977). Alain Tourain francia szo-
ciológus ironikus kijelentése mögött könyvtárnyi irodalom húzódik meg, amely mind 
a modern intézményeink működésében testet öltő logika és az életvilág közötti felold-
hatatlan feszültségről szól: a társadalmi együttműködés üzemszerű/funkcionális, illetve 
kommunikatív/kulturális szervezetének konfliktusát értelmezi. Ez a konfliktus azon-
ban csak azért lehetséges, mert a társadalom maga is rendszer, éspedig a szereplők és cso-
portok közötti érintkezés mindenkori rendjét biztosító intézmények elvileg zárt és kohe-
rens rendszerénél jóval összetettebb és bonyolultabb működésű rendszer. Ezt bizonyítja, 
hogy minél szorosabban tapadnak az intézmények egy adott népesség tényleges életfor-
májához, annál bonyolultabbnak találjuk magát a „rendszert”. Az európai antropológus 
nem érti vagy félreérti a törzsi társadalmak átláthatatlan világát (Geertz, 1994), a törzsi 
társadalmak embere azt nem érti, hogyan lehet a mi – univerzális szabályoktól vezérelt, 
egyre átláthatóbb – világunkban élni. Míg a kultúra értéke az egymásra reflektáló értel-
mezések gazdag sokféleségén áll és bukik, a funkcionális rendszerek működésének logi-
kája egyértelműséget követel. (A dolgok végső értelmére utaló jelképrendszerek kimerít-
hetetlen többértelműsége azt sejteti, hogy ezt az egyértelműséget a teljes értelmetlenség-
től már csak egyetlen, utolsó lépés választja el.)

Élőnek nevezzük azokat a rendszereket, amelyek a környezetükkel való aktív cserekap-
csolatban maguk alakítják és változtatják működésük mintázatát: önszabályozásra képe-
sek (Maturana – Valera, 1987). A vélekedők túlnyomó többsége szerint a tartós együtt-
élés ilyen közös szabályszerűségeket mutató, koherens és autonóm viselkedést eredmé-
nyez emberi társulások esetében is: az egyének magatartására nézve konstitutívnak tűn-
nek a közösségben zajló önszerveződés folyamatai. El kell tehát itt is fogadnunk az egyén 
feletti szerveződési szint realitását, és az önszerveződés médiumát, a kommunikációt az 
abban aktuálisan résztvevő szereplőkhöz képest elsődlegesnek kell mondanunk. („A tár-
sadalom, ha elvontan szemléljük, az egyének szervezete, konkrét létét tekintve azon-
ban inkább a szervezett szokások, érzelmek és attitűdök komplexuma – röviden szólva 
a konszenzusé.” A magam részéről Robert Ezra Park idézett szavaitól datálnám az öko-
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lógiai gondolkodásmód megjelenését a társadalomelméletben [Park – Burgess, 2000]). 
Nyilvánvaló, hogy ez a kommunikatív önszabályozás másképpen zajlik a biológiai szer-
vezet szintjén – amely ugyancsak szervezett, stratégiai választ ad a külvilág kihívása-
ira –, és másként a kisebb és nagyobb embercsoportokban, ahol a cselekvés-egyeztetés 
nyelvi-értelmi úton megy végbe. Az embert a szimbolikus kommunikáció képessége teszi 
társadalmi lénnyé.1

Azok a nyelvi-értelmezési keretek, amelyekkel egy társadalmi rendszer leírható, szük-
ségképpen a rendszer fennállásának igazolását nyújtják. Amennyiben bármely okból fel-
merül a rendszer korrigálásának igénye, mindenekelőtt a használatos fogalmak értelmé-
nek, ezen értelem genezisének feltárására kell sort keríteni. Ezt követheti azoknak az új 
értelmezési kereteknek a kialakítása, melyek nem alkalmasabbak ugyan az együttélés 
addigi rendjének leírására, mint elődeik; alkalmasabbak viszont az együttélés új koncep-
ciójának a megjelenítésére. Régi és új párbeszéde tehát bizonyos értelemben mindig is a 
süketek párbeszéde.

A modern ipari társadalmat alkotó tényezők egységes rendszerként működnek; a 
globális kommunikációs hálózatok kiépülése lehetővé tette az együttélési mintázatok 
korábban példátlan egyneműsödését az egész világon. A természettudományos világkép, 
a jogállam semlegessége – „a procedurális köztársaság”, ahogyan Michael Sandel nevezi 
(Sandel, 1998) –, valamint a gazdasági, közelebbről a piacgazdasági elvek és intézmények 
dominanciája a társadalmi szereplők közötti érintkezésben egymással összefüggenek.   
A mennyiségi növekedés kényszere (és ezzel együtt az egyre növekvő mértékű beavatko-
zás a természeti környezetbe), a társadalmi érintkezés instrumentalizálódása, valamint 
az egocentrikus személyiségjegyek túlsúlyba jutása egyaránt a rendszer alapvető vonása-
iból következnek. Ez azt jelenti, hogy a fenti jellegzetességek egyike sem változtatható 
meg a rendszer mélyreható változása nélkül. Mélyreható vagy egyenesen a rendszer fenn-
állását fenyegető, és azzal összeegyeztethetetlen változások? – ezt a dilemmát nem fel-
adatunk eldönteni. Ahhoz viszont elemi szintű rendszerelméleti ismeretek is elegendőek, 
hogy kijelentsük: a mélyreható beavatkozás egy élő rendszer működésébe csak akkor 
nem vezet a rendszer létét fenyegető, végzetes egyensúlyvesztéshez, illetve akkor kerül-
hető el, hogy az újító kezdeményezés felmorzsolódjék a működő rendszer ellenállásán, 
ha a beavatkozások a rendszer minden szintjén zajlanak, a meghatározó elemek közötti 

1 Maturanaék autopoiezis-elméletéből látszólag hasonló, végső elemzésben ellentétes következtetésre jut 
Niklas Luhmann. Ő a kommunikációt zárt rendszerként írja le, amelynek magyarázatából kiküszöbö-
lendő a társadalmi személy illetve személyköziség feltevése, hiszen a kommunikációs rendszerek maguk 
definiálják elemeiket, s maga a rendszer úgy jön létre, hogy elhatárolódik környezetétől. Az ökológiai 
rendszerelmélet inkább G. H. Mead nyomdokain halad, aki szerint az élőlény maga definiálja környe-
zetét – azaz nincs eleve adott, a rendszer lététől független, „környezet” nevű objektum a külvilágban. 
De szubjektum sincs, ebben az értelemben! Szubjektum és objektum egyaránt a kommunikáció alko-
tásai: ez az a pont, ahol a humánökológia az emberi tapasztalat fenomenológiai elemzéseire támaszkod-
hat, és útjai elválnak a luhmanni rendszerelmélettől (Luhmann, 2009). Az ismeret: konstrukció, illetve 
Interszubjektivitás és kommunikáció című írásait lásd Replika 66.sz, 2009. május)
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összefüggések figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy nem lehetséges áttérés a fenn-
tartható fogyasztásra, a fenntartható termelésre vagy a fenntarthatóság oktatására stb., 
csakis akkor, ha nem egyik vagy másik célt tűzzük magunk elé, hanem a rendszer egé-
szének átalakítását.

Fejlődés és fenntarthatóság
A fenntartható fejlődés fogalma, amennyiben egy élő rendszer (természeti vagy társa-
dalmi) jellemzésére akarjuk használni, tautologikus, bizonyos értelemben felesleges. Az 
élő rendszerekben zajló folyamatokat ugyanis csak addig nevezzük fejlődésnek, amed-
dig a rendszer teljesítményének növekedése (vagyis hogy több vagy bonyolultabb feladat 
elvégzésére képes, mintázatát szélesebb körre terjeszti ki) úgy megy végbe, hogy a rend-
szer megújulásához szükséges erőforrások a növekedéssel arányos mértékben, vagy ennél 
nagyobb mértékben állnak rendelkezésre. Amikor ugyanezek a folyamatok veszélyezte-
tik, tönkreteszik vagy felélik a rendszer működésének létalapját, legyen az energia, tudás 
vagy az önszabályozás képessége, akkor nem fejlődésről beszélünk, hanem hanyatlás-
ról, krízisről, adott esetben összeomlásról. Röviden: a fejlődés addig fejlődés, amíg fenn-
tartható.2 Ami nem fenntartható, az per definitionem nem fejlődés. Az önpusztító növe-
kedés (pl. hódító birodalmak, rákos sejtszövetek, mezőgazdasági monokultúrák eseté-
ben) kóros jelenség: nem minősül fejlődésnek, és nem fenntartható. De miért is kellene 
fenntartani? Mielőtt a fejlődés fenntarthatóságáról formálnánk véleményt, jó lesz tehát 
eldönteni, vajon a növekedés és terjeszkedés civilizációnkban jelenleg zajló folyamatai 
gyarapítják a megújuláshoz nélkülözhetetlen szellemi és természeti erőforrásokat, az élet-
formák gazdag változatosságát és harmonikus együttélését a kultúrában illetve a termé-
szetben, vagy pedig hatásuk ezzel éppen ellenkező?

A kérdés korántsem teoretikus. Ha értékelni kívánjuk egy politikai, gazdasági vagy 
technológiai rendszer működését, még inkább ha stratégiát készítünk ezek befolyásolá-
sára, igenis tudnunk kell, hogy az adott rendszer fenntartása a célunk vagy inkább a fel-
számolása, és elemeinek újjászervezése más működési elvek szerint.

A fenntartható fejlődést egy közkeletű vélekedés a szükségletek fogalmával hozza 
összefüggésbe, és a szükségletek kielégítésének eszközeit kívánja igazságosan elosztani 
az egymást követő nemzedékek között.3 Tudjuk azonban, hogy egy történelmi formá-
ció életképességéről (fenntarthatóságáról) nem sokat árul el, hogy kielégíti-e az alatt-
valók szükségleteit. Kinek a szükségleteit? És miféle szükségleteket? Mi minősül éppen 
elismert szükségletnek? A történelemben ezek a releváns kérdések. Egyes társadalmi cso-

2 Az itt javasolt, a folyamat dinamikájára összpontosító meghatározás összhangban van a Meadows házas-
pár által Beyond the Limits című művükben adott, rendszerelméleti szempontból pontosabb meghatáro-
zással (magyarul: Lányi András (szerk.): Természet és szabadság. Osiris, Budapest, 2000. 271.)

3 A Környezet és Fejlődés Világbizottság Közös jövőnk című jelentése nyomán, amely azonban nem tudo-
mányos igénnyel íródott, hanem politikai programjavaslat gyanánt az ENSZ Közgyűlése számára.
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portok nélkülözése, elégedetlensége sértheti jóérzésünket, de nincs összefüggésben a fej-
lődés témájával. Gyakori eset, hogy egy társadalmi rendszer épp fejlődésének legdina-
mikusabb korszakában hagyja kielégítetlenül valamely (kifosztott, leigázott, kizsákmá-
nyolt, deklasszált stb.) népesség legelemibb szükségleteit. A fejlődés attól még fejlődés 
marad, ha nem is az ízlésünk szerint való, hogy erőforrásait olykor a legembertelenebb 
és legigazságtalanabb módokon gyarapítja, mint például a felvilágosodás korabeli angol 
kapitalizmus, amikor az agrárnépességet ember-alatti színvonalon sínylődő ipari prole-
tárrá változtatja át. 

A jövő nemzedékeknek ellenben nem szükségletei vannak, hanem jogai. Előre nem 
látható „szükségleteik” ugyanis a ma élők szükségleteivel összemérhetetlenek. Jogaik 
viszont kimondhatóak és immár kimondattak: az emberiség közös öröksége az, ami 
megilleti őket. Ez az örökség tartalmazza a földi élővilág gazdag változatosságát és válto-
zékonyságát az általunk ismert és az ember megjelenésétől napjainkig úgyszólván válto-
zatlan színvonalon. Tartalmazza továbbá kulturális örökségünket a maga sokszínűségé-
ben, a nemzedékről nemzedékre gyarapodó tudást, amelynek megőrzése és áthagyomá-
nyozása feltétlen kötelességünk. Nem felesleges ezt hangsúlyozni egy olyan korban, ami-
kor a tudás koncentrációja és hatékonyság-elvű szelekciója a helyi tudásnak, a kulturá-
lis hagyománynak, azaz szellemi örökségünknek ugyanolyan hatalmas részét pusztítja el 
visszafordíthatatlanul, mint amennyi az évmilliók alatt felhalmozott genetikus informá-
cióból vész el a kihaló fajokkal. Az örökös jogai sokkal egyértelműbb tájékozódási pon-
tot kínálnak munkánkhoz, mint a szükségletek vagy akár a fenntarthatóság homályos 
értelmű elgondolása. Jogellenes és bűnös minden olyan tevékenység, amely visszafordít-
hatatlan módon szegényíti az élővilágot vagy a tudás világát. 

De a szükségletek fogalmával már csak azért sem dolgozhatunk, mert az alternatív 
közgazdaságtudomány képviselői joggal mutattak rá, hogy közkeletű alkalmazása elhi-
bázott (Ekins – Max-Neef, 1992). Civilizációnk fejlődése nem a szükségletekkel, hanem 
kielégítésük aktuális módjával került kibékíthetetlen ellentmondásba. Az alapvető 
emberi szükségletek a történelem során alig változnak és jól azonosíthatók: megértés és 
figyelembe vétel a társak részéről, biztonság, szabadság, egészség, élelem, hajlék. A civili-
zációkat nem az elismert szükségletek rangsora jellemzi (nincs ilyen, ha van, pusztán ide-
ologikus célokat szolgál, pl. „a legnagyobb többség jóléte” vagy „a haza mindenekelőtt”, 
vagy „szabadság, szerelem, e kettő kell nekem”), hanem az intézmények, fogalmak és 
technikák, melyek koronként meghatározzák, hogy kinek a szükségletei, miféle szükség-
letei és mely módokon veendők figyelembe. A szükséglet-konstruálás és szükséglet-kielé-
gítés eszközei azok, amelyek változnak az idővel, és hatalmas változatosságot mutatnak.4 

4 Társadalomtudósok nemzedékeit vezette félre Maslow a szükségletek piramisáról szóló elméletével, 
amelynek alapelvét a Kurázsi mama című Brecht-drámából kölcsönzött idézettel foglalnám össze: „Előbb 
a has jön, aztán a morál!” A jeles szerzőket alaposan megcsalta történelmi materializmusuk. Különösen 
Brecht esete mulatságos, aki pont egy véres vallásháború áldozatával mondat ekkora butaságot.  Az embe-
rek morális célokért még gyakrabban gyilkolják egymást, mint az éhségtől űzve. A „haladás” hajtómo-
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Az emberiség örökségét, különösen a biodiverzitást sem a szó szoros értelmében vett 
szükségletek kielégítésének mértéke, hanem a módja veszélyezteti. A környezetünket, 
egészségünket, kapcsolatainkat, kultúránkat, életünk minőségét és politikai intézmé-
nyeinket egyaránt romboló örömtelen pazarlás, vagyis az irányított kényszerfogyasztás 
mai rendszere valószínűleg nem több, hanem kevesebb embert tesz elégedetté, kevesebb 
embert ajándékoz meg azzal a tudattal, hogy értelmes életet él, mint ha „szükségletein-
ket” más módokon elégítenénk ki. Ezt azért is fontos hangsúlyoznunk, mert az úgyne-
vezett fenntarthatóság hívei semmivel sem okozhatnak több kárt ügyüknek, mint ha azt 
hangoztatják, hogy a jövő nemzedékek érdekében elkerülhetetlen áldozatokat kell hoz-
nunk. Szó sincs áldozatokról! Szó sincs lemondásról: az értelmes és szerethető élet feltét-
eleinek visszaköveteléséről van szó. Nem csak a jövő nemzedékek számára, hanem lehe-
tőleg már nekünk, mostaniaknak. Legalább mi ne higgyük és ne is akarjuk másokkal 
elhitetni, hogy a jó – rossz.

A fenntarthatóság azonban igencsak viszonylagos értelmű fogalom, hiszen a vál-
tozékonyság és az elmúlás minden természeti és történelmi folyamat lényegi vonása. 
Mégis, az ember azért ép-íti a maga  környezetét (épít=éppé tesz, gyarapít, tökéletesít), 
hogy oltalmazza és megtartsa azt, amit szeret.5 „Hiába ódzkodunk a szeretet terminus 
technicusként való használatától, tény, hogy a kényszerközösségek, amelyek más lények 
erőszakos alávetésén, a létforrások kizsákmányolásán alapulnak, rövid életűek, csak az 
erőszak fokozásával tarthatók fenn (pl. hódító birodalmak, a természet kifosztásán ala-
puló gazdasági növekedés stb.), és maradandó pusztulást hagynak maguk után. A tör-
ténelem tanulsága szerint az „ökológiai komplexum” elemei közti dinamikus egyensúly 
fennmaradására6 csak addig van esély, amíg a cselekvőképes aktorok meghatározó több-
sége eltökélt és célszerű erőfeszítéseket tesz az egyensúly fenntartása érdekében. Min-
den kultúra ilyen „fenntarthatósági” stratégiák összefüggő rendszere, amely leginkább 
a résztvevők ragaszkodásának, szeretetének tárgyával jellemezhető (értékrend). A puszta 
önfenntartás kétségbeesett – ugyanis kilátástalan – igyekezete csak a kultúra hanyatlá-
sának, széthullásának korszakait jellemzi. „Talán a legfontosabb ökológiai tapasztalat 
az a halált megvető nagyvonalúság, ami szeretni meri a szenvedő és elmúlásra ítélt vilá-

torja sem a biológiai szükségletkielégítés, ennél még a törtmat is árnyaltabban gondolkodik, amikor az 
értéktöbblet elsajátításában jelöli meg azt a nemes célt, amely újításra és megújulásra ösztökéli fajunkat, 
megint mások szerint a halálfélelem, a tudásvágy, a hatalomvágy, nem egy esetben a szeretet és a szeretet-
vágy bukkan fel, mint döntő indíték, s az ösztönök közül leggyakrabban a szex, mint Adynál is: „Ezért 
mondom, hogy minden szerelem,/ Politika, pénz, tudás, kocka, üzlet,/ Apostolság, művészet, vakmerés,/ 
Mind a csókoktól és a csókokhoz űznek.” (Ady Endre: Margita élni akar)

5 Az építés fogalmának mint a megértés-módján-létező különös létmódjának kifejtését ld. Martin 
Heidegger: Építés, lakkozás, gondolkodás. In. Schneller István: Az építészeti tér minőségi dimenziói. 
Terc Kft, Budapest, 2005.

6 Az ökológiai komplexum kifejezést a humánökológia Chicago-i iskolája nyomán használjuk, elemei a 
népesség, az őt eltartó fizikai környezet, a megélhetést biztosító technológia és a technológia alkalmazá-
sát lehetővé tevő társadalmi szervezet. Ld pl. Otis D. Duncan: Human Ecology and Population Studies. 
In. P.M. Hauser – O.D. Duncan (eds.): The Study of Population, University of Chicago Press, 1959.
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got” – írja Erazim Kohak cseh ökofilozófus. Szerencsésebb tehát fenntarthatóság helyett 
az élet szeretetéről beszélni: „Az élet az igazságról, a jóságról és a szépségről szól, arról, 
hogy egy sirály szárnyal az öböl felett és nem fullad olajfoltokba. Arról, hogy az anyaele-
fánt gyöngéden gondoskodik követelőző kicsinyeiről és nem orvvadászok elől menekül. 
Arról, hogy az ember féltő szeretettel óvja a földet, és nem arról, hogy mohóságtól fuldo-
kolva sorvasztja el.” (Kohák, 2000: 99)

A fogyasztás fogalma
A termelés-fogyasztás fogalompár alkalmazása a modern piacgazdaság kialakulását meg-
előző korszakokra többé-kevésbé történelmietlen és ezért félrevezető. Ugyanilyen félre-
értés e kifejezéseket, de különösen a fogyasztást a fenntartható társadalomról alkotott 
elképzelésekkel hozni összefüggésbe. Vajon termel vagy fogyaszt a kertjét ápoló, szőlőjét 
gondozó, vagy a termésből a maga örömére és dicsőségére bort készítő gazda? S ha köz-
ben dalra fakad, vagy meleg napsütésért fohászkodik? Amíg az élet fenntartásának bio-
lógiai feltételeiről való puszta gondoskodás alárendelt szerepet játszik a társadalmi viszo-
nyokban, hiszen a társadalmi biztonság és a testi-szellemi épség, valamint a megélhetés 
színvonala is kinek-kinek rangjától, jogaitól, hatalmától, egyszóval társadalmi státusá-
tól függ, addig a javak előállítását némiképpen félrevezető és talán történelmietlen egy 
modern fogalommal „termelésnek” nevezni. A javak felhasználója pedig nem okvetlenül 
fogyaszt – mit is jelentsen ez az ő életében? Hanem például birtokol, jogaival él, teljesíti 
egy társadalmi kötelességét, ajándékot készít, ünnepel, mulat vagy áldozatot mutat be, 
és e világi vagy túlvilági boldogulása szempontjából az egyéni szükségletek kielégítésénél 
sokkal előbbre való célok érdekében elveszi, megtartja, használja (de lehetőleg nem hasz-
nálja el) a rendelkezésére álló javakat. 

A tárgyvilág előállítását csak abban az esetben nevezném termelésnek, amikor az elő-
állítás egyértelműen mások számára folyik, társadalmi kötelesség teljesítése vagy érté-
kesítés céljából történik. Az így értett termelés társadalmi megszervezésének egy jóval 
későbbi fejleménye lesz a munkaidő elkülönítése az élet többi részétől, ami értelemsze-
rűen vonja maga után a szabadidő fogalmának „feltalálását”.7 Munkaidő és szabadidő 
elkülönítésének majd a bérmunka uralkodóvá válása után lesz értelme, a tőkés piacgaz-
daság viszonyai között. Ez teszi lehetővé a társadalmilag elismert munka tisztán inst-
rumentális felfogását (fizetség fejében végzett munka), és ettől kezdve van egyáltalán 
értelme a munkaidővel való takarékoskodásnak, azaz a hatékonyság fogalmával operáló, s 
a kortársak által sokat kárhoztatott „kalmárszellem” mindenre kiterjedő térhódításának, 
ami nehezen lett volna értelmezhető a reciprok csereviszonyokon vagy a redisztribúción 
alapuló munkamegosztási rendszerekben, ahogyan ezt Polányi Károly A nagy átalaku-
lás lapjain kimutatta. A másik oldalon pedig, az életidő maradék részét, ami nem fizetett 

7 Erről lásd pl. Henri Lefevbre: La vie quotidienne dans le monde moderne. NRF, Paris, 1968.
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termelőmunkával telik, ettől fogva kezdik szabadidőnek nevezni, bár e fogalom jelentés-
tartománya sokkal vegyesebb. Ide sorolják általában – és egyre inkább – a biológiai rek-
reációval, a művelődéssel, az emberi kapcsolatok ápolásával, a vallás gyakorlásával, vala-
mint a semmittevéssel töltött időt, de az alapvető társadalmi viszonyok szempontjából 
ide számít a nélkülözhetetlen szolgáltatások sokaságát nyújtó háztartási tevékenység is, 
valamint a családtagok gondoskodása egymásról. 

Ha a termelő munkatevékenységnek kizárólag eszköz-értéket tulajdonítunk, az élet 
céljainak az úgynevezett szabadidőben kell teljesülniük. A termelés hatékonyságának 
növekedésével – és a szabadidő növekedésével, annak egyenlőtlen társadalmi eloszlásá-
val – kapcsolatban két új fejlemény érdemel kitüntetett figyelmet. Az egyik a „szórako-
zás” és a szórakozással járó „élvezet”, két odáig mintegy mellékesen kezelt fogalom döb-
benetes karrierje, amelyet a társadalmi tevékenység magyarázó elveként a huszadik szá-
zad második felében befutottak.8 S miközben a célok szabad világának megszervezését az 
élvezetkeresés és az élményszerzés szempontjai szerint magyarázzuk, arra leszünk figyel-
mesek, hogy a hatékonyság-elv itt is érvényesül. Éspedig kettős értelemben. Egyrészt a 
magunk és közösségeink számára, velük együtt végzett önkéntes szabadidő tevékeny-
ség egyre nagyobb része alakul át fizetett bérmunkává, áruként megvásárolt szolgálta-
tássá, pl. a gyógyítás, nevelés, a táplálék előállítása és mindenekelőtt a szórakozás terén 
(Gorz, 1989). Mások, jó pénzért sportolnak, muzsikálnak helyettünk, nevelik gyermeke-
inket és gyógyítják betegeinket. De még a passzív élvezetszerzés is egyre inkább eszköz-
függővé válik: a muzsikálást a zenehallgatás váltja fel, a nyilvános előadások és rendezvé-
nyek látogatását a technikai reprodukciók sokszorosításán és a távközlésen alapuló tech-
nológiai rendszerek használata – lehetőleg a saját otthonunkban, sőt, a kezünk ügyében, 
bárhol is legyünk. Csak a társas kapcsolatok és tevékenységek rendszeréből kiszakított, 
a fizikai téridőben elfoglalt helyzetétől függetlenített szórakozás, művelődés, vallásgya-
korlás, egészségápolás stb. mehet végbe dologként birtokolható szolgáltatások elhaszná-
lása útján, amit találó szóval fogyasztásnak neveznek, mivel e tevékenységek tárgyi, szel-
lemi stb. feltételeit készen vásároljuk, a saját aktivitásunk pedig csupán ezek használa-
tára, elfogyasztására – vagyis használhatatlanná tételére – szorítkozik.

A mindennapi élet megszervezésének logikája tehát a késő modern fogyasztói társa-
dalmakban így alakul: a munka egyedüli értelme a kapott fizetség, ami a termelés haté-
konyságának növelésével egyenes arányban növekszik; a magasabb bevétel lehetővé teszi 
a szabadidő egyre hatékonyabb kihasználását, vagyis azt, hogy több fizetett szolgáltatás 
gyorsabb ütemű elhasználása révén, társainktól függetlenedve és egyre kevesebb fizikai 
vagy szellemi erőfeszítés árán növelhessük egységnyi szabadidőre eső élményeink gyako-
riságát illetve intenzitását. Ezt az állapotot pedig jólétnek nevezzük.

8 Elég, ha ezzel kapcsolatban Gerhardt Schulze élmény-társadalom elméletére utalunk, melyről magyarul 
a Szociológiai Figyelőben 2000. 1-2. számában olvashattunk.
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A jólét előállításának két fontos kísérőjelenségét szeretnénk kiemelni, nem titkolva 
ezek súlyosan negatív hatását illető meggyőződésünket. Az egyik az egyéni képességek 
beszűkülése. A termelés hatékonyságának növelése szigorú szakosodást, specializációt 
követel. A társadalom összes tudásának, amit Simmel objektív kultúrának nevezett 
(Simmel, 1973), mindenki egyre kisebb részével rendelkezik. Többre, úgymond, nincs is 
szüksége, hiszen, mint említettük, magas színvonalon előállított fizetett szolgáltatásként 
elvileg bárki hozzájuthat immár mindahhoz, amihez korábban az emberek csak szemé-
lyes testi és szellemi képességeiket latba vetve juthattak. Többé nem a tudáshoz termé-
szetesen, hanem – fogyasztóként – a puszta termelő vagy élvezetszerző eszköznek tekin-
tett tudás eredményéhez, illetve – termelőként – az eredmény elérésére alkalmas infor-
mációkészlethez. Előfeltételeztük, persze, hogy tudáson instrumentumaink egyik faj-
táját értjük: a megfelelő szükséglet kielégítésére szolgáló információt tartalmazó szoft-
vert, a kívánt élmény kiváltására alkalmas szín-, dallam- vagy ízkombinációt; fogyaszt-
ható vagy éppen a termelés szolgálatába állított kultúrát. E fajta kulturális szolgáltatá-
sok tömeges előállítására a magasan képzett specialisták sokaságát foglalkoztató intéz-
mények – a tudományos üzem, a közoktatás, a szórakoztatóipar és a hírgyártás – ma 
összehasonlíthatatlanul nagyobb mennyiségben képes, mint valaha az emberiség tör-
ténetében. Ezzel együtt jár azonban a kultúra világának kettészakadása: termelőkre és 
fogyasztókra, információra és élményre. Információnak nevezzük azt a tudást, amelyet 
nem kell értenünk ahhoz, hogy használhassuk. Élménynek nevezzük azt a tudatállapo-
tot, amely lényegében másokkal megoszthatatlan. Létezik, persze, a kultúrának más fel-
fogása is, például az, amelyet éppen a huszadik században elevenít fel s gondol újra a 
hermeneutikai filozófia. Ez utóbbi szerint a kultúra azoknak az értelemösszefüggéseknek 
a rendszere, amelybe az emberek az egymás számára való megnyilatkozás igényével és a 
kölcsönös megértés reményében lépnek. 

Az így felfogott kultúra: párbeszéd, nyelvtudáshoz és a kommunikációban való részvé-
telre nyitott attitűdhöz kötött. Ez a párbeszéd a hagyomány értelméről folyik s annak meg-
újításáról, átadásáról hivatott gondoskodni (Gadamer, 1984). A megértés minden esetben a 
kulturális tartalmak megváltoztatásával jár, aktív közreműködést jelent a kultúra életében. 
A kultúra dialogikus felfogása számára a kultúra fogyasztása nonszensz, hiszen a párbe-
szédben csak részt venni lehet: kérdezni és válaszolni; azonban aki a kérdést nem érti, nem 
tud rá válaszolni, és akinél a kérdezésnek nincs személyes tétje, az soha nem kap személyre 
szóló választ, üzenetet, tanítást, tehát kimarad a kultúra életéből.

A fogyasztói vagy jóléti társadalmak másik fontos velejárója az élővilág gazdag vál-
tozatosságának és változékonyságának drámai hanyatlása. A gazdasági racionalitás, azaz 
a hatékonyság-elv ezekben a társadalmakban az egyéni haszon növelését teszi mindenki 
közös érdekévé. A haszonmaximalizáló stratégia azonban csak addig értelmes, amed-
dig a keletkező haszon realizálható, azaz további haszon reményében újra befektethető, 
ellenkező esetben elértéktelenedik, azaz nem beszélhetünk többé nyereségről. Magyarán, 
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a szabadkereskedelmi világrend az üzletileg ésszerű befektetési lehetőségek szüntelen 
növekedését követeli. A gazdaság növekedése pedig azt jelenti, hogy egyre több termé-
szeti forrást használunk fel és alakítunk át egyre gyorsabb ütemben hulladékká: olyas-
mivé, amivel az élő rendszerek nem tudnak mit kezdeni. Ez sietteti az élővilág összeom-
lását, melynek látványos jelei: az élőhelyek beszűkülése, az alapvető természeti források 
(édesvíz, termőtalaj) fogyatkozása, a biodiverzitás csökkenése az emberiség történetében 
először földtörténeti léptékű változásokat idéz elő: természeti katasztrófát.

Nincs tehát fenntartható fogyasztás, nincs fenntartható növekedés. Az a társadalmi 
rendszer, amelynek központi fogalma a „fogyasztás”, mozgatója pedig a „gazdasági növe-
kedés”, fenntarthatatlan.  A fenntartható társadalomban az emberi erőfeszítés végered-
ménye nem a világ hulladékká alakítása lesz, és az egyén alapvető viszonyát a társadalom 
intézményeihez nem fogyasztásnak fogják nevezni; a költség-haszon különbözet növelése 
pedig nem számít többé elismert társadalmi célnak. 

A kollektív önpusztítás ütemét mérséklő részintézkedésekre ezek után kénytelenek 
vagyunk óvatos gyanakvással tekinteni. Ha az alkudozás a bevett méreg koncentrációjá-
nak csökkentéséről némi sikerre is vezet, vagy ha az öngyilkost sikerül rábeszélni, hogy 
a hetedik emelet helyett a harmadikról ugorjon (több mint 50%-os javulás), nem biz-
tos, hogy eredeti célunkhoz, az emberhez méltó élet megőrzéséhez közelebb kerültünk. 
Ezzel legfeljebb a nyomorúság és a szenvedés meghosszabbítását sikerül elérnünk. Nem 
az öngyilkosság túlélése a cél, hanem az, hogy fajunk lehetőleg ne kövessen el öngyil-
kosságot!

A fenntarthatóság mint politikai program
A politika értelmének helyreállítása
Az uralkodó neoliberális/neokonzervatív társadalomszemlélet az egyéni választások füg-
getlenségének feltevésén alapul. A kormányzat feladata instrumentális: az állam intéz-
ményrendszerének jó karban tartása, valamint a nemzetgazdaság teljesítményének növe-
kedését biztosító feltételek megteremtése. Azért ez a kettő, mert ezek biztosítják, hogy az 
elérhető javak és szolgáltatások az előre nem látható, tetszőleges egyéni választások vég-
telen sokféleségének megfelelő bőségben álljanak a fogyasztó rendelkezésre. Minden kol-
lektív cél vagy értékelsőbbség megállapítása az egyéni választások szabadságának korlá-
tozása volna. Olyan, hogy közjó, nem létezik.

Az egyéni választások függetlenségének doktrínáját azonban nehezen kivédhető 
ellenvetések sokasága kezdte ki, mára bátran túlhaladottnak mondható. 
1. Az egyéni választások tárgyai korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, előállítá-
suk gyakran meg nem újuló természeti források létéhez kötött, ezek kimerülése nyomán 
többé egyáltalán nem állnak rendelkezésre, rájuk irányuló választásaink tehát korántsem 
függetlenek a mások választásaitól.
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2. A javak és szolgáltatások többsége egyénileg nem választható, elérhetőségük és minő-
ségük a közösség, a közjavak és a közterek állapotával kapcsolatos (pl. egészséges életfel-
tételek, közbiztonság, közlekedés, táj- és városkép stb.) közösségi döntéseken vagy ezek 
elmaradásán múlik.

3. Legfőbb javunk: a Jó. A kimondatlan vagy kimondott közmegegyezés, amely bizonyos 
életformákat jónak talál és támogat, miközben másokat elutasít és akadályoz, ténylege-
sen mindig befolyásolja az egyén választásait. Ez nem egyetértést követel tőlünk, hanem 
értelmes, nyílt párbeszédet és méltányos megegyezést a közjó kérdéseiben. 

4. Legfontosabb választásaink nem tárgyi célokra irányulnak, hanem személyekre. Az ő 
szeretetüket, megértésüket, együttműködésüket pedig nem szerezhetjük meg tőlük füg-
getlenül. Korunkban a kapcsolatok instrumentalizálása és az együttműködés helyettesí-
tése technikai szolgáltatásokkal döbbenetes „fejlődésen” ment ugyan keresztül, ezt azon-
ban kevesen értékelik az élet minőségének javulásaként.

5. Az egyéni választások függetlenségének elvéből levezethetetlenek, sőt, annak kifejezet-
ten ellentmondanak azok az intézmények és magatartásformák, amelyek meghatározott 
személyeket mint egy közösség tagjait, tekintettel az egymás életében betöltött kitüntetett 
jelentőségükre, a szolidaritás és a kölcsönös felelősségvállalás szálaival kötnek össze. Ilyen 
intézmények híján viszont az óhatatlanul kialakuló szélsőséges egyenlőtlenségek – majd 
igazságtevő diktatúrák –, a létbizonytalanság és a nyilvános kommunikáció hanyatlása 
(az intézmények funkcionálnak, a működésük értelmére vonatkozó kérdés viszont irrele-
váns) a társadalom széthullásához vezet. Egy olyan civilizáció, amelynek mindennapjait a 
hatalom és tudás globális hálózataiban születő döntések szabályozzák, és amely megélhe-
tését tömeges hatású természetátalakító technológiák működtetése útján biztosítja, nem 
ringathatja magát büntetlenül az egyéni választások függetlenségének illúziójában. (Ami 
pedig az egyén szabadságát illeti, az politikai értelemben elválaszthatatlan a közszabad-
ságtól, és még annál is többet követel: önkéntes szolidaritást: a szabad közösség tagjainak 
morális elkötelezettségét egymás szabadsága iránt, lévén az nem valami velünk született 
adottság, hanem ritka és becses civilizációs teljesítmény.) Az ökológiai és szociális fenn-
tarthatóság tehát a politika értelmének helyreállításával kezdődik: a politika ezentúl ismét 
a közcélok megállapítása érdekében folytatott nyilvános vita és vetélkedés.

Célok és eszközök
A fenntarthatóság a politikában az ökológiai érdekek képviseletét jelenti. Ökológiai az a 
politika, amelynek célja az emberhez méltó élet súlyosan veszélyeztetett természeti és kultu-
rális feltételeinek védelme. A vélekedők többsége szerint ez megköveteli azoknak a korlá-
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toknak az elhárítását, amelyeket a globális technológiai-gazdasági rendszerek és hálóza-
tok működésének logikája kényszerít jelenleg az emberiségre.

Az ökológiai politika erkölcsi alapját az a kettős felismerés adja, 
1/hogy korunk emberét elháríthatatlan személyes felelősség terheli a jövő nemzedékek 
sorsáért, akiknek életlehetőségeit visszafordíthatatlan módon korlátozzuk; 
2/valamint hogy az élővilág gazdag változatosságának fenntartása erkölcsi kötelessé-
günk, amelynek csak úgy tehetünk eleget, ha a technológiai rendszerek és gazdasági 
hálózatok működésének következményeiben a saját személyes felelősségünkre ismerünk, 
és ennek megfelelően járunk el a köz- és magánéletben egyaránt. 

Ezért az ökológiai fenntarthatóság politikáját az első személy politikájának is nevezik.
Az ökológiai világnézet elkötelezettjei azonban rendszerint adósak maradnak azoknak 
a sajátosan politikai eszközöknek a megjelölésével, amelyek a fenntartható társadalom 
berendezkedését szolgálják. Többségük beéri azzal, hogy az ökológiai elveket megpró-
bálja összhangba hozni a kortárs politikaelmélet valamelyik irányzatával, s ennek megfe-
lelően beszélhetünk liberális, szocialista vagy konzervatív zöldekről.9 A fenntarthatóság 
törekvése azonban összeegyeztethetetlennek tűnik azzal a módszertani individualizmus-
sal, amely a modern irányzatok közös kiindulópontja. Az ökológiai belátások egyrészt 
az egyén-feletti szerveződési szintek és személyközi kapcsolatok konstitutív jelentőségére 
figyelmeztetnek; másrészt a politikai közösségre feltétlen kötelezettségeket rónak: a jövő 
nemzedékek sorsával illetve az élővilág egészével kapcsolatban. Ezek egy közösség-elvű, 
kommunitárius politika ismérvei. (E kötelezettségeket azonban nem valamilyen tekin-
tély vagy hagyomány tiszteletéből eredeztetik, ez az álláspont tehát nem jelent visszaté-
rést a premodern politikai filozófiákhoz.) 

A jó társadalomról alkotott modern elképzelések másik előfeltevése a társadalmi igaz-
ságossággal kapcsolatos: ezen a javak és jogosultságok méltányos elosztását értik az egyé-
nek között. Akár a piaci tényezők spontán versenyétől, akár a racionális tervezéstől és 
központi újraelosztástól remélik e cél teljesülését, az igazságosságnak ez a felfogása min-
den esetben azon a meggyőződésen nyugszik, hogy a javak és teljesítmények összemérhe-
tőek, azaz a minőségi különbségek mennyiségi összefüggésekre visszavezethetőek. A tár-
sadalomökológia lényegében ennek az ökonómiai társadalomszemléletnek a cáfolataként 
jelenik meg: a minőségi különbségek összemérhetetlenségének elvi alapján áll.10 A személy-

9 Jó áttekintést nyújt ezekről pl. Andrew Dobson and Robyn Eckersley (eds.): Political Theory and the 
Ecological Challenge. Cambridge University Press, 2006. Az ökológia politikai filozófiájának viszonyát a 
meghatározó kortárs irányzatokhoz vázolom Ökopolitika és hagyomány című írásomban (In. Lányi And-
rás: Létezik-e? Új Mandátum, Budapest 2002.) 

10 Ha jól megnézzük, ez az a pont, ahol az anarchista a szocialistával, a konzervatív a neokonzervatívval, az 
etikai liberalizmus a gazdasági liberalizmussal szembekerül, vagy úgy is mondhatnám: ahol a huszadik 
századi politikai filozófia fokozatosan, de egyértelműen eltávolodott tizenkilencedik századi örökségétől.
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telen közvetítő mechanizmusokat nélkülözhetetlennek, de a társadalmi teljesítmények 
igazságos értékelésére alkalmatlannak találja. Ezért nem az igazságos elosztást, hanem 
a kölcsönös segítséget tekinti az emberhez méltó együttélés alapelvének, mondván, hogy 
az embernek ahhoz, hogy emberként élhessen, lényegesen többre van szüksége, mint 
ami jog szerint „jár” neki: a társak szeretetére, megértésére, tiszteletére. Mindezt csak az 
önkéntes odaadás, a szolidaritás biztosíthatja.11

Az igazságos elosztás post festam illetve ante rem működő mechanizmusai (magyarán 
a piaci verseny valamint a tervszerű állami újraelosztás) soha sem voltak képesek gondos-
kodni a társadalmi teljesítmények igazságos értékeléséről. Nem ezeknek köszönhető, hogy 
a szélsőséges igazságtalanság nem vezetett – már amikor nem vezetett – elviselhetetlen 
feszültségekhez, hanem a racionális uralom egy másik, elvitathatatlan képességének, neve-
zetesen annak, hogy valóban példátlan ösztönző hatást gyakorol a termelő technikák fej-
lődésére, ez pedig egy hosszú korszakon át lehetővé tette az anyagi javak és természeti erő-
források pazarló használatát. A bőség illúziója vagy a bőség utáni hajsza elnémította a tilta-
kozás hangját a fogyasztók társadalmában, melynek tagjai ráadásul egyre kevésbé találkoz-
hattak a jó élet más módozataival. Csak amikor az erőforrásokkal való pazarlás folytatha-
tatlanná vált, merült fel ismét a kérdés, hogy mit is értsünk jó életen, jó társadalmon. Vala-
hogy így függ össze az ökológiai katasztrófa a politika értelmének helyreállításával.

Ha pedig a személytelen közvetítő mechanizmusokat alkalmatlannak találjuk 
az egyéni teljesítmények értékelésére, akkor az egymással összemérhetetlen minősé-
gek – értékelvek, célok, életformák – egyeztetésével születő jó döntés médiumának nem 
a kiszámítást fogjuk találni, hanem a párbeszédet. Az egyének és csoportok alapvető 
politikai érdeke ebben az esetben nem a méltányos részesedés lesz a javak elosztásá-
nál, hanem az illetékes részvétel a közcélok és értékelsőbbségek megállapításáról folyó 
párbeszédben. E párbeszéd tényleges elsőrendű célja pedig nem a mások meggyőzése 
lesz – azaz a vélemények többségének meghódítása és a kisebbségi vélemények semlege-
sítése –, hanem a vélemények sokféleségének megértése és megkülönböztetése, az értel-
mes egyet-nem-értés. Egy modern társadalomban ez az egyetlen legitim alap, amelyen a 
társadalmi együttműködés szervezete felépíthető. A részvétlen demokráciát fel kell válta-
nia a részvételi demokráciának, az eszközök elosztásáról folyó vitát meg kell hogy előzze 
a célok célszerűségéről folyó eszmecsere. E nélkül azt sem tudjuk megbeszélni, hogy mit 
akarunk elosztani és mit tartanánk igazságosnak.

A felelős részvétel elve azonban csak akkor érvényesülhet, ha az érintett – helyi, mun-
kahelyi, szakmai, kulturális – közösségek valóban maguk dönthetnek a saját sorsukról. 
Ehhez pedig az önrendelkezés alkotmányos és gazdasági feltételeivel is nagyobb mértékben 
kell rendelkezniük. A helyi közösség nem lehet kiszolgáltatott a globális gazdasági hálóza-
toknak, a kereskedelem szabadsága nem élvezhet elsőbbséget a közszabadság intézménye-

11 Bővebben kifejtem ezt Nem választ, akit nem választanak, valamint Lehet-e a társadalom igazságos? című 
írásaimban (In. Lányi András: Az ember fáj a Földnek. L’Harmattan, Budapest 2010.)
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ivel szemben. Az emberi léptéknek érvényesülnie kell a gazdaságban is, mert helyesen dön-
teni csak ott lehet, ahol ismerik a dolgok helyét. Részvétel, önrendelkezés, emberi léptékű 
gazdaság – ez egyszersmind a lokalizáció programja: a helyek helyreállítása. 

Mindez természetesen nem a létező – globális – struktúrák és hálózatok lebontását 
jelenti, csupán a lokális autonómiák részleges helyreállítását, nagyjából a szubszidiaritás 
gyakran hangoztatott és soha be nem tartott elvének megfelelően. Jelenti viszont a hie-
rarchikus kapcsolatok helyettesítését, ahol csak lehet, horizontális kapcsolatokkal, 
jelenti a rejtett, de annál erőteljesebb központosítás és homogenizáció felszámolását. 
A lokalizácó semmi esetre sem önellátás, azonban felszámolja az úgynevezett kompara-
tív előnyök jegyében kikényszerített termelési monokultúrákat. Helyreállítja a helyi tár-
sadalom ellenőrzését a helyi piacok felett, és ezzel együtt a helyi és a távolsági kereske-
delem közti „természetes” arányokat. (A „természetes” kifejezés társadalmi jelenségekkel 
kapcsolatban ritkán alkalmazható – ez azon ritka alkalmak egyike.) Azonban tudnunk 
kell, hogy mindez nem a piaci verseny és a bürokratikus újraelosztás nemzeti illetve nem-
zetek feletti intézményei és hálózatai helyett, hanem azok mellett és azok kiegészítése-
ként valósulhat meg csupán. Ennek oka, „hogy a késő modern, hálózatosan szerveződő, 
globalizált világban az ilyen lokális, autonóm, szubszidiaritáson és participáción alapuló 
mikroközösségek önmagukban nem képesek ama komplexitás és funkcionális imperatí-
vuszok teljesítésére, amit egy ilyen képződmény megkövetel.”12 Azonban ha valami, hát 
az efféle kizárólagosság eleve-elutasítása éppen az ökológiai világnézet jellegzetes vonása. 
A szerves fejlődés sohasem akarja „a múltat eltörölni”, hogy a helyébe egy jobb, igazságo-
sabb világot állítson – ilyesmit inkább a modernizáló politikai konstruktivizmus forra-
dalmi kísérletei ígértek (és nem is érték be, sajnos, üres ígéretekkel). Az ökológia beérné 
a megbomlott arányok helyreállításával, a társadalmi önszabályozás rendszeréből kiikta-
tott (pl. lokális, kulturális) szabályozó körök újraélesztésével.

Az emberi lépték és a közösségi önrendelkezés helyreállításának közvetlen következ-
ménye pedig a szabad technológiaválasztás lesz. Ez alatt azt értik, hogy a politikai dönté-
seknél a gazdasági hatékonysággal egyenrangú szempontként vegyék figyelembe az adott 
technológia alkalmazásának hatását a társadalmi egyenlőtlenségek alakulására, az élet 
minőségére, az emberi egészségre, a munka kreativitására, a személyközi kapcsolatokra 
vagy a környezet állapotára.13  

Végül a felszabadulás a gazdasági teljesítmény növelésének kényszerétől meghozza a 
felszabadulást a bőség alól.  Hiszen az eszköz-függőség, az örömtelen pazarlás, a tervszerű 
elavulás és irányított kényszerfogyasztás rendszere nem a jólétet szolgálja, hanem az elő-
állított terméktömeg értékesítését és mielőbbi átalakulását – hulladékká.

12 Éber Márk Áron e tanulmányról írt opponensi bírálatát idézem (kézirat).
13 A kérdés gazdag irodalmából csak példaként utalnék az ökológiai közgazdász Herman Daly Beyond 

Growth c. könyvére (Beacon Press, Boston 1996.). Maga a „szabad technológiaválasztás” kifejezés ebben 
az összefüggésben Ivan Illichnél jelent meg először. 



22 | Lányi András

Létezik-e békés átmenet?
Igen. És nem. A modern ipari társadalom működési elveit (növekedés-kényszer, egyéni 
döntés mint végső hivatkozás, személytelen közvetítő mechanizmusok) a fenntartható-
ság igényeivel összeegyeztethetetlennek találtuk. Ezért valószínűtlen, hogy a szabadke-
reskedelmi világrend, a tömegdemokrácia és az információs hálózatok virtuális valósá-
gának logikája szerint szerveződő társadalomban olyan mélyreható változások menjenek 
végbe, melyek megfelelnének az ökológiai fenntarthatóság követelményének. A fenntart-
hatóság programja azonban egyre szélesebb körben válik ismertté, ha nem is valósulhat 
meg az adott keretek között. A fenntartható társadalom kialakulásának legelső előfelté-
tele ugyanis az emberek gondolkodásában bekövetkező fordulat, amit az uralkodó viszo-
nyokkal szemben felerősödő elégedetlenség készít elő. A fenntartható település, termelés 
és fogyasztás úttörőinek kísérletei elbuknak vagy elszigeteltek maradnak, példájuk azon-
ban egyre szélesebb körre gyakorol vonzerőt, és ezzel párhuzamosan foszlik semmivé a 
rendszer magabiztossága. Amikor az áruházlánc-tulajdonosok öko-farmot alapítanak és 
a marketing-igazgatók közösségi vállalkozások aktivistái vagy ezoterikus vallások igehir-
detői lesznek, tudhatjuk, hogy a régi rend órái meg vannak számlálva. 

A politikai reformintézkedések szerepét ebben a folyamatban kétféleképpen szokás 
megítélni. Egyesek éppen a lépésről-lépésre történő változásoktól remélik az észrevétlen 
átmenetet a fenntarthatóbb társadalomba. Mások kimutatják, hogy a történelem során 
az ancien régime megreformálásának legjobb szándékú törekvései is sorra meghiúsultak 
(a francia forradalmat megelőző felvilágosult reformkurzusoktól a magyar reformkoron 
keresztül egészen a szocialista új gazdasági mechanizmus kísérletéig), és amennyit elér-
tek, az esetleg csak lassította a túlhaladottá lett régi viszonyok felszámolását. Mindkét 
tábornak igaza van. A reformok – a mi esetünkben tehát a fenntarthatóság irányába tett 
kis lépések, részterületeket érintő részintézkedések – eredményeként sosem alakul ki az 
együttélés vagy a gazdálkodás új, összefüggő rendszere. De még kevésbé remélhető ez, 
hogyha a reformok elmaradnak. A reformkorok szerepe nem a rendszerek átalakítása, 
hanem a gondolkodásé: ezek a történelem tanuló és átképző korszakai. Elhúzódó, siker-
telen kísérletekben telnek, melyeket ezektől látszólag függetlenül bekövetkező, átcsa-
pás-szerű, gyors változások követnek. Az utóbbiak számára azonban a talajt a meddő 
reformkísérletek napszámosai és mártírjai készítik elő. Az ökológiai politika sorsa is ez: 
kudarcról kudarcra halad a végső győzelem felé.

Európában a második ezredfordulón zöld reformkor kezd kibontakozni: az országok 
többsége megpróbálja összeegyeztetni az egészségesebb életmód igényét és a természet 
maradékának védelmét a gazdasági növekedés és piaci versenyképesség kényszerével. A 
törekvések szükségképpen felemásak és őszintétlenek, hiszen olyasmit akarnak, ami, ha 
megvalósulna, a rendszer összeomlásához vezetne – s előbb-utóbb oda is fog vezetni. De 
már az is jól látszik, hogy ha a környezetvédelmi és egyéb korlátozó intézkedések elma-
radnak, annak a következményei legalább ilyen katasztrofálisak lennének. Ez a kétértel-
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műség jellemzi magát a „fenntarthatóság” jelszavát is: ki-ki mást ért alatta, aszerint, hogy 
mit szeretne fenntartani.

Magyarország ebben a reformfolyamatban még közvetlen szomszédaihoz képest is 
lemaradt, így a programalkotók helyzete aránylag egyszerű, és a kérdés nem igényel 
komolyabb elméleti megalapozást: olyan az intézkedéseket kellene mielőbb foganatosí-
tani, amelyek Európa számos országában már beváltak. Az alábbiakban csak felsorolás-
szerűen utalnék ezekre, mivel közismert fogalmakról, jól dokumentált gyakorlatról van 
szó, amelyek olyan szerteágazó szakpolitikai területeket ölelnek fel, mint például
•	 a kereskedelmi reklámtevékenység korlátozása, különösen környezetrombolóformái-

nak (direct mail, óriásplakátok, túlcsomagolás, fényszennyezés stb.) szankcionálása,
•	 zárt láncú termelési rendszerek kialakítása (szennyező kibocsátás minimalizálása),
•	 a kommunális hulladék széleskörű újrahasznosítása, háznál történő szelektálás rend-

szerének bevezetése,
•	 a környezetterhelés költségeinek teljes körű megfizettetése a kibocsátóval,
•	 környezetbarát technológiák fejlesztésének támogatása,
•	 a környezetterhelő tevékenységek akár indirekt költségvetési támogatásának tilalma,
•	 a kötöttpályás tömegközlekedés szolgáltatásainak javítása, a gépkocsi használat és 

autópálya-építés költségvetési támogatásának felszámolása,
•	 élelmiszer önrendelkezés,
•	 helyi mezőgazdaság és feldolgozóipar kedvezményezése a helyi piacon,
•	 kis- és családi vállalkozások támogatása, sajátos adottságaiknak megfelelő szabályo-

zási környezet kialakítása,
•	 környezetbarát termékek elsőbbsége a közbeszerzési eljárásokban,
•	 a nemzetközi áruforgalom és az ettől elválaszthatatlan tőkemozgások csillapítása,
•	 a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés részesedésének radikális növelése,
•	 az energetikai, víz-közmű- és egyéb ellátórendszerek decentralizálása,
•	 a helyi társadalom és az érdekelt csoportok bevonása a fejlesztési döntések előkészí-

tésébe,
•	 környezeti és egészségi hatásokkal kapcsolatos adatok teljes nyilvánossága, úgy az 

üzleti életben mint a közigazgatásban,
•	 külterületek belterületbe vonásának korlátozása,
•	 települési rendezési tervek jogállásának megerősítése,
•	 kötelező környezeti hatásvizsgálati eljárás körének kiterjesztése, az eljárások szaksze-

rűségének és semlegességének biztosítása,
•	 a természet, környezet- és műemlékvédelmi szakigazgatás megerősítése,
•	 esztétikai, városképi, minőségi szempontok képviseletének megteremtése az építéssel, 

településrendezéssel összefüggő döntéshozatalban stb.
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A politikatudomány és a szociológia számára kihívást inkább az jelent, hogy a fenn-
tarthatóságnak elkötelezett, környezettudatos magatartás és értékrend kedvezőtlen hazai 
fogadtatásának okait feltárják. Miért játszanak ezek olyan szerény szerepet a közfelfogás-
ban és a politikai gyakorlatban, annak dacára, hogy a magyarországi rendszerváltozás-
ban történetesen egy környezetvédelmi ügy, a dunai vízlépcsők kérdése kapcsán arány-
lag jelentős szerephez jutottak? Huszadik századi történelmi örökségünk mely vonásai 
magyarázhatják a társadalmi szolidaritás hiányát, a közös természeti és kulturális örök-
ségünk iránt mutatkozó érdektelenséget? A további társadalomtudományi kutatásnak 
ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kellene választ találnia – hogy miért fenntarthatat-
lan nálunk, ami a fenntarthatóságot szolgálná? A szakmai kérdések ellenben – hogy 
milyen célokat tűzzünk ki, hogyan szabályozzunk, és milyen technológiákat részesítsünk 
előnyben – az esetek többségében már nem vetnek fel olyan elvi jelentőségű kérdéseket, 
melyekre a szakirodalom ne szolgálna bőséges válaszkínálattal.

Hogyan mondjuk meg nekik?    
Médiakörnyezetben
A tömegkommunikáció médiumaira a fenntarthatóság elkötelezettjei rendszerint úgy 
tekintenek, mint mondanivalójuk közvetítésének alkalmas vagy alkalmatlan eszközére. 
A médiaelmélet azonban joggal mutat rá, hogy az audiovizuális távközlési rendszerek 
egész életünket behálózó szolgáltatásai ennél alapvetőbb szerepet játszanak ezen a téren 
is: nem hordozói a környezetről szóló híradásnak, hanem egy második, mesterséges kör-
nyezetet alkotnak (Meyrowitz, 1985). 

Amikor a médiumokból származó hír valódiságát csak úgy tudjuk ellenőrizni, ha a 
más médiumokból származó információval vetjük egybe; amikor értesüléseink legfőbb 
forrását és a tapasztaltak értelmezésének közös kereteit a média nyújtja, virtuális való-
ságról kezdünk beszélni. A tömegmédiumok világában az létezik, amiről audiovizuá-
lis technikai eszközeink segítségével korlátlan számú másolat készíthető. Az adatbázis-
okban tárolható, a globális hálózatok felhasználói számára korlátlanul hozzáférhető, jel-
továbbító rendszereinkkel kompatibilis információ hitelessége többé nem az eredetétől 
függ (eredete maga is csak informatikai eszközökkel volna ellenőrizhető), hanem előfor-
dulásának valószínűségétől. A nagy gyakorisággal előforduló információ (adat, hír, tech-
nikai kép, egyszóval: másolat) befolyásolja a tömeges viselkedést - valóságként hat és 
igencsak valóságos hatást fejt ki, ami hitelesíti valódiságát. Jean Baudrillard ezt a jelen-
séget szimulakrumnak nevezte el. A szimulakrum olyan másolat, amelynek nincs erede-
tije (vagyis eredete közömbös) (Baudrillard, 1996).

A viselkedésünket meghatározó beállítódások, várakozások és érdekek egyre inkább 
ehhez a virtuális környezethez kötődnek és az ott fennálló viszonyokra vonatkoznak. 
Nem a fizikai környezetre.  A fenntarthatóság problematikája pedig – ideje ezzel szem-
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benézni – a maga teljes egészében UFO a valóságos virtualitás világában. Virtuális tevé-
jét gondosan ápoló, rajzfilmfigurát utánzó valódi plüssmackóért rajongó gyermekük az 
időjárási viszonyoktól függetlenül klimatizált bevásárlóközpontban, ahol januárban is 
kapható földieper, eperízű csokoládé vagy csokoládéízű gumijáték, már valóságos tapasz-
talattal rendelkezik arról, hogy az élővilág csupa pótolható, tetszés szerint másolható és 
manipulálható dologból áll. Tudja, hogy a játszótér nem versenyképes a nintendo-jával, 
a városszéli csenevész erdő a televíziós sorozatban látható őserdővel. Kalandvágyát az 
esti főműsor, kapcsolatigényét egy internetes levelezőlista elégíti ki. Nem érzi veszteség-
nek az élővilág pusztulását, és nem tapasztalja a kimerülő természeti források egziszten-
ciális jelentőségét. 

A Globális Akárhol lakója nem ismeri, nem ápolja és nem félti a saját környeze-
tét. Nem is találkozik azokkal – nem azokkal találkozik –, akikkel összefogva esetleg 
tehetne valamit környezete védelmében. A környezeti érdek ugyanis minden esetben 
„helyi” érdek, egy meghatározott lokalitáshoz fűződik. De milyen alapon állítanánk, 
hogy a hálózati világ lakójának van „saját” környezete, mikor az ő helyét az információs 
társadalom a képernyővel szemközt jelölte ki? (Castells, 2005) 

A behálózott nemzedék számára a techno-telemédiumok nyújtanak szinte mindent, 
ami az életükben nélkülözhetetlen: tudást, megélhetést, szórakozást, mindezt távoli és 
ellenőrizhetetlen hírforrásokból érkező üzenetek révén, amelyeket személy szerint nem 
hozzájuk intéztek, hanem „akárkihez” (Gerbner, 2000). Egyvalamit nem nyújthatnak e 
források: identitást. Önazonosságunk alapja az otthonos tájékozódás egy ismerős helyek 
és ismerős személyek köré szerveződő, véges kiterjedésű társadalmi térben; illetékes rész-
vétel az ott zajló folyamatokban. Ezen az úton jutunk szilárdnak tűnő viszonyítási pon-
tokhoz, melyekhez képest értékítéleteinket és elkötelezettségeinket kialakítjuk. Helyes-
nek vagy helytelennek csak olyan dolgokat találhatunk, amelyeknek ismerjük a helyét. 
Egy olyan világban, melynek elvben bármely pontján elvileg bármilyen információ hoz-
záférhető, a dolgok jelentősége viszonylagossá, a tájékozódás bizonytalanná válik, és ez a 
kettő a személyiség egységét veszélyezteti (Relph, 1993).  

Azért a kvíz az úr!
 A természet csodáit mutogató, környezetvédelemre buzdító vagy éppen életforma-vál-
tozásról papoló médiaprogramok iróniája, hogy ezek is csupán elektronikus jelek a 
jel-dzsungelben. Puszta jel-en-létük zárójelbe teszi mondanivalójukat: a természet és 
annak védelme is csak műsor, eladható vagy sem, reklámhordozó értéke szerint számít-
hat műsoridőre és közérdeklődésre. 

A fenntarthatóság médiapolitikája tehát nem több műsoridőt követel, hanem a kikap-
csoló gombot. A fenntarthatóság propagandája a médiában hiteltelen. A médián kívül? 
Észlelhetetlen. Különös paradoxon ez, nem állítom, hogy feloldható. Mindenesetre jó, 
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ha tisztában vagyunk médiapedagógiai erőfeszítéseink szövegkörnyezetével. A műsor-
rend rejtett üzenetével, amely azt sugallja, hogy amíg a híreket reklám követi és az idő-
járás az előrejelzések szerint alakul, addig olyan nagy baj nem lehet a világban, akármi-
vel ijesztgessék az embert. (Ez is csak valami reklám, szívem, amivel ezek a zöldek nyo-
mulnak. Ami pedig a környezeti katasztrófát illeti, az egy B-szériás katasztrófa-filmnek 
a közelébe se jöhet. Különben is, láttál te már ózonlyukat? Na látod.) A média mindent 
eltávolít, és ez roppant megnyugtató. A televízióban látott esemény, katasztrófa vagy bal-
eset legfontosabb tulajdonsága, hogy nem velünk történik és nem itt, hanem valahol az 
óperenciás képernyőn is túl. S ha már a tévében mutatják, biztosan intézkedni is fognak. 
Nem mi, természetesen, hanem „azok”, a képernyőn-túliak. Ez az eltávolító hatás akkor 
is működik, ha a híradóban éppen a saját házunk teteje lángol.

Ebből a szempontból az is majdnem mindegy, hogy cselekvés helyett mit műve-
lünk: megkönnyezzük az Animal Planet-en látható állatok sorsát, vagy egy levelezőlis-
tán chattelünk a globális felmelegedésről. A hálózati érintkezés ugyanis kommunikációs 
képességeinket csak egy igen szűk regiszterben mozgósítja, és jobbára felment a megnyi-
latkozással járó felelősség alól. Ez a játékos interaktivitás, a médiumok útján létesített 
feltételes kapcsolat nem kíván következetes viselkedést a résztvevőktől, sem tiszteletet, 
türelmet a partner, a helyzet vagy a szöveg koherenciája iránt. Ezért a net- és tévéfüggő 
nemzedék a közvetlen/közvetítetlen együttlétek téridejében intoleránsabbnak és zárkó-
zottabbnak mutatkozik, következésképpen magányosabbá válik, mint elődei. Gyakrab-
ban találkozunk körükben a defenzív agresszivitás tüneteivel is. Kommunikációs kudar-
caikért vigaszt, kárpótlást pedig ismét csak a hálózatok kényelmes és következmények 
nélküli világában keresnek.

Az infotainment (hírekkel szórakoztatás, bulvársajtó) versenyének szigorú törvényei 
természetesen a „zöld” hírek fogadtatását is meghatározzák. Márpedig a fenntartható-
ság eszméje, fájdalom, „nem elég szexi”, amint azt egy szakíró joggal panaszolja. A nézők 
nem kedvelik – vagyis a szerkesztők, de beszéljünk csak magyarul: a reklámozók nem 
kedvelik – az önkéntes önkorlátozást hirdető felhívásokat, sem az egészségünk és termé-
szeti környezetünk romlásával riogató híreket. Főleg akkor nem kedvelik, ha nincs rájuk 
kész válaszunk. Legkevésbé pedig azokat a nyugtalanító híreket kedvelik, amelyeket 
hosszan kell magyarázni, hogy eléggé nyugtalanítóak legyenek, mert nem látványosak, 
és többféleképpen is értelmezhetők. Az ökológiai rendszerekben fellépő változások meg-
ítélése minden esetben összetett, részletekbe menő vizsgálódást kíván. A médián pedig 
csak a rövid, polarizált üzenetek „jönnek át”. Kik a jók, kik a gonoszak? A tudatos vásár-
lásra buzdító aktivistát, aki bonyolult természeti folyamatokkal, tudományos érvekkel, 
esetleg jogszabályokkal hozakodik elő, pillanatok alatt lekeverik, vagy még ennél is rosz-
szabb történik vele: fejtegetéseiből az a két mondat kerül adásba, amelyben valami céget 
vádol, vagy a miniszter lemondását követeli. Ezek egyszerű, közérthető dolgok, és hát 
úgyis ez a lényeg, gondolja a szerkesztő (Chapman, 1997).
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Az úgynevezett ökológiai tudatosság azt jelenti, hogy felelősséget érzünk a magunk és 
szeretteink sorsáért, környezetünk jövőjéért. A nyilvános beszéd mediatizálása azonban 
nem csak abban bizonytalanít el, hogy voltaképpen melyik is a „mi” környezetünk. Fel-
ment mindenféle felelősség alól, mert helyünket egy téren és időn kívüli virtuális zsöly-
lyében jelöli ki, távol a folyamatoktól, cselekvési lehetőség nélkül (persze, bármikor küld-
hetsz egy SMS-t). Alap-beállítódásunk, amelyet itt elsajátítunk, a nézőközönségé, aki 
szórakozásra és más egyéb szolgáltatásokra tart igényt, s megszokta, hogy ezekhez fel-
használó-barát kiszerelésben, kis erőfeszítéssel, gyorsan és olcsón jut hozzá.

Nemcsak a társadalmi aktivitásra való hajlandóságunk hanyatlik ezáltal. A felelős 
részvétel legelső előfeltétele az empátia, az a képességünk, hogy másokkal azonosuljunk, 
és magunk elé tudjunk képzelni helyzeteket, melyek nem velünk és nem most történnek. 
Ezért olyan hatalmas a képzelőerő jelentősége az emberiség fejlődésében. Mert soha nem 
azt látjuk, amit „a saját szemünkkel látunk”, hiszen az mindig töredékes, kiegészítésre 
és értelmezésre szorul. Ezt végzi el a képzelet. Amíg a tanulás fő eszköze az olvasás volt, 
ez erőteljesen serkentette a képzelőerő működését. A leírt szöveg megértésének ugyanis 
nélkülözhetetlen feltétele, hogy a leolvasott absztrakt jelekhez az olvasással párhuzamo-
san képzeleti képeket társítsunk. A mai gyerekek olvasási nehézségei mögött sok esetben 
az aktív képzelőerő hiánya áll. A technikai képszekvencia ugyanis, amelyek szemléletén 
felcseperednek, eleve értelmezett, magában hordozza a maga kész és továbbgondolásra 
nem serkentő értelmét. A televízió helyettünk álmodik, éspedig mindannyiunk helyett: 
a legnagyobb többség számára kínálja a legkönnyebben elfogadható és a leginkább vonzó 
álomképeket. A virtuális valóságtól még képzeletben sem lehetünk függetlenek (ott a 
legkevésbé). A szórakoztató elektronika igazi küldetése az irányított kényszerfogyasztás 
globális rendszerének fenntartása. Ha nem volna, ki kellene találni. 

Mert a központi tervezők tudományos diktatúrája megbukott ugyan, de a társadalmi 
munkamegosztás mostani, példátlanul bonyolult és sérülékeny rendje annál inkább meg-
követeli, hogy a reprodukciós folyamatok előre kiszámíthatók és befolyásolhatók legye-
nek, különben az összeomlás szinte azonnal bekövetkezne. Ha a kínálati oldal (a terme-
lés) tervszerű megszervezése kudarcba fulladt, akkor tehát a kereslet, vagyis az egyéni 
vágyak egyenirányításáról kell gondoskodni valahogyan. A képzelet kollektivizálása ezt 
a célt szolgálja. A világ proletárjainak mindenképpen egyesülniük kellett, hogy az ipari 
tömegtársadalom terjeszkedni tudjon és működőképes maradjon. Ha nem a marxizmus, 
akkor a Pepsi feeling jegyében… 

Kommunikációs stratégiák és dilemmák
Tetszik, nem tetszik, ebben a kulturális közegben kell érvényesülniük azoknak, akik az 
emberhez méltó élet veszélyeztetett természeti feltételeinek védelmében ma szót emel-
nek. S a teljes szövegkörnyezet torzító hatásával kell számot vetniük, a behálózott közeg 
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masszív ellenállásával, akkor is, ha épp tankönyvet, pártprogramot írnak, vagy épp egy 
„zöld” rádióműsorban szerepelnek. Próbáljuk meg tisztázni mondanivalójuk többnyire 
kedvezőtlen fogadtatásának okait. Az eddigiekből kiderülhetett, nincs abban semmi 
meglepő, hogy egy passzív alkalmazkodáshoz, a társadalmi-természeti szolgáltatások 
aggálytalan használatához szokott közönség nem szívesen szembesül a tulajdon felelős-
ségével. Különösen akkor nem, ha a felelősség belátása közvetlen gyakorlati következmé-
nyekkel jár: megszokott életvitelük gyökeres felülvizsgálatára szólít. 

A tékozlók társadalmának szegényei ráadásul világszerte a pokolba kívánják a zölde-
ket. Elhitették velük, hogy ínséges helyzetükön majd a mostaninál is nagyobb mértékű 
pazarlás segít: akkor talán nekik is jutna valami. Aki szegény, az a legszegényebb – elkép-
zelni sem tudnak egy másik világot. A szegények a legkönnyebben megtéveszthetők, és 
éppen ők, a megnyomorítottak ragaszkodnak a legmakacsabbul az őket megnyomorító 
rendszer számukra elérhetetlen kínálatához. A gazdagok és hatalmasok irigylésre méltó 
kiváltságai pedig értelemszerűen a működő rendszer fenntartásához fűződnek, nem az 
átalakításához. Ne kívánjunk tőlük ekkora önmegtagadást!

Ezeket a körülményeket figyelembe véve nem tűnik annyira meglepőnek, hogy a 
fenntarthatóság eszméjének „rossz” a sajtója. Ezek a gondolatok, látszólagos jámborsá-
guk dacára a társadalom és a gazdaság rendjének radikális kritikáját adják, és ennek meg-
felelő fogadtatásra számíthatnak. A felforgató nézetek terjedésének a tömegmédia meg-
bízható ellenszere. Abban a közegben, ahol „mindenki” betartja a kialakult játékszabá-
lyokat, és igyekszik megfelelni a szétszórt figyelmű, türelmetlen, kikapcsolódásra vágyó 
közönség várakozásának, a szokatlan – tehát oda nem illő – vélemények rettenthetetlen 
képviselőjére többé nem a mártír, hanem a bohóc szerepe vár. „A zöldek mindenre csak 
nemet tudnak mondani”, halljuk ezredszer is, amikor már könyvtárakat tölt meg az öko-
lógiai alternatívát bemutató irodalom. Könyvtárakat, igen, csakhogy a stúdiókba nincs 
bejárása annak, aki hosszan magyarázkodik. De bizony még az internet-olvasók sem 
kedvelik az egy-két oldalasnál hosszabb fejtegetéseket. Márpedig minél szokatlanabb egy 
igazság, annál több rajta a magyaráznivaló. A fenntarthatóság képviselői tehát a médi-
ában vagy „tudálékosak” vagy „szélsőségesek”, esetleg „zavarosak” lesznek.  Fellépteté-
sük (apró adagokban) korántsem fenyegeti a társadalom békéjét, legfeljebb a nézettségi 
mutatókat.  

Milyen legyen tehát a fenntarthatósági elvek nyilvános terjesztőinek fellépése, „műso-
ra”?14 Nehezen kerülhetik el az agitációt, mivel maga ez a szó magyarul cselekvésre való 
buzdítást jelent, és ennél kevesebbel valóban nehezen érhetik be. Azonban a tömegmé-
dia – részben az itt ismertetett okokból – nem kedvez az agitációnak. Drámai híradá-
sunk mozgósító erejét a műsorfolyam elmossa, nevetségessé teszi ágálásunkat – a szap-
panopera és egy autóreklám között –, vagy éppen a csodabogaraknak fenntartott helyet 

14 Elgondolkodtató írásokat közöl erről pl. La May, Craig – Dennis, Everette (eds.): Media and the 
Environment. Island Press, Washington D.C., 1991.
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jelöli ki a számunkra. A médiafogyasztó egyébként is „be van oltva” mindennemű rábe-
szélés, túlzás, vészhírek ellen. 

A média-szakemberek többsége tehát a méltányosság és az eladhatóság szempontjá-
ból egyaránt a tárgyilagosságot részesítené előnyben. Más kérdés, hogy mit is értsünk az 
úgynevezett pártatlan tájékoztatáson? Mik a tények? Ki hivatott a tényállás megállapítá-
sára? Vajon a kívülálló valóban tárgyilagosabb, vagy esetleg csak tájékozatlanabb azok-
nál, akiket életbevágóan fontos érdek, erős meggyőződés fűz egy-egy ügyhöz? A válasz 
rendszerint az szokott lenni, hogy a pártatlan tájékoztatás méltányosságot kíván a külön-
féle álláspontok képviselőivel szemben. Ebből viszont egyenesen következik (?), hogy 
valahányszor egy-egy környezetvédő szóhoz jut a médiában, „hozza a hátán” ellenfelét, 
és szinte reklámot csinál a környezetkárosításért elmarasztalt vállalkozónak, tisztviselő-
nek. Úgy tűnik, a műsorkészítők nem takaríthatják meg maguknak az alapos előzetes 
felkészülést, amely képessé teszi őket az ügy szempontjából jelentős álláspontok és kép-
viselőik kiválasztására. Nem elég, ha az egyik nyilatkozó állítja, a másik tagadja a globá-
lis felmelegedést – döntsön a néző! Nem háríthatják át a felelősséget az illetéktelen vagy 
tájékozatlan, esetleg mélyen elfogult nyilatkozókra sem. Mert a pártatlan tájékoztatás 
nem az egymás mellé helyezett hírek és vélemények egyszerű eredője, hanem a műsorké-
szítő kockázatos, személyes vállalkozása. 

Ami a nézőt illeti, ő egyébként sem szeret „dönteni”. Tapasztalatból tudja, hogy nincs 
valóságos döntési helyzetben. Egyrészt nem képes ellenőrizni, hogy az elébe tárt alterna-
tívák hogy viszonyulnak a figyelembe vehető és elhanyagolt szempontok teljes köréhez. 
Másrészt azzal is tisztában van, hogy a bemutatott problémák többsége – a fenntartha-
tóság problematikája egészen biztosan – alaposabb hozzáértést és több időt követel, mint 
amennyivel ő rendelkezik. Éppen ezért megkívánja, hogy a műsor készítői ne csak tájé-
koztassák, hanem igazítsák is el a feltárt ügyben. Mi lesz így a pártatlan tájékoztatásból? 
Erre kétféle megoldás kínálkozik, mindkettő megszívlelendő. Az egyik: aki olyan nagy 
horderejű ügyben áll a nyilvánosság elé, mint a környezetvédelem, az ne titkolja a saját 
meggyőződését, hanem tárja fel, és érveljen mellette. Ne tegyen úgy, mintha a pártatlan 
igazságot képviselné. Őszinte állásfoglalása megkönnyíti a közönségnek, hogy kritikával 
szemlélje, amit előad, és rajtakapja, ha vét a méltányosság követelménye ellen. 

A másik javaslat szerint a demokrácia nem tájékoztatást kíván, hanem nyilvános vitát. 
Azonban a párbeszéd igénye könnyen félreérthető. Az érintettek – valamennyi érin-
tett – részvételi jogát hangsúlyozza a vitában. Az így kibontakozó társadalmi párbeszé-
det nem helyettesítheti a stúdióba behívott megmondóemberek köntörfalazása, a poli-
tikusok és szakértők a kívülálló számára követhetetlen presztízs-vitája. A vita: megfor-
mált dráma, amelyben érvek, érdekek, világnézetek, élethelyzetek ütköznek egymással. 
Korántsem biztos, hogy ezek mindegyikét szavakban kell és lehet képviselni. Képvise-
letük és szembesítésük megszervezése, koreográfiája, az így kibontakozó sokszempontú 
ábrázolás hitelessége a nyilvánosságot formáló publicista művészete.
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Végül nem akarom megkerülni a legkényesebb kérdést: szabad-e igazat szólnunk az 
ökológiai katasztrófáról? S ha elmondjuk, lesz-e, aki hitelt ad szavainknak? A kérdés 
korántsem költői. A legjobb szándékú kiadó, szerkesztőség vagy műsorszóró is vonakod-
hat attól, hogy közönségét, úgymond, demoralizálja az emberiségre immár elkerülhetet-
lenül leselkedő megpróbáltatások taglalásával. Fájdalmas tudásunkkal úgy kell élnünk, 
ahogyan az orvos teszi, mikor a nagybeteggel és hozzátartozóival érintkezik. Az igazsá-
got nem titkolhatja el, hiszen akkor a felkészülés lehetőségétől fosztaná meg a családot. 
A hangsúlyt azonban azokra a tennivalókra helyezi, amelyek enyhíthetik a szenvedést, 
megkönnyítik a beteg életét, és szerencsés esetben előmozdítják gyógyulását. Az előt-
tünk álló – s ezt ne titkoljuk: példátlan – nehézségek ismeretében biztosan elmondható, 
hogy bűnt követ el, aki bármilyen megfontolásból akadályozza e tudás terjedését. A hite-
les híradás sorsdöntő lehet. Nemzetek, nemzedékek jövője múlik az elkövetkező változá-
sok természetének helyes felismerésén alapuló, idejében hozott intézkedéseken. 

Egyszer egy pedagógus továbbképzésen előadásom végeztével nekem szegezték a kér-
dést: valóban úgy gondolom-e, hogy az iskola feladata az elégedetlen, környezetével meg-
hasonlott fiatalok nevelése. Zavarba jöttem, de némi habozás után igennel válaszoltam.

Felhasznált irodalom
Baudrillard, Jean: Simulacra et simulations. University of Michigan Press 1996.
Castells, Manuel: A valóságos virtualitás kultúrája. In. Castells, Manuel: A hálózati tár-

sadalom kialakulása. Gondolat, Budapest 2005.
Chapman, Graham et al: Environmentalism and the Mass Media. Routledge, London 

1997.
Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma. Századvég, Budapest 1994.
Erazim Kohák: Az ökológiai tapasztalat változatai. In. Lányi András (szerk.): Természet 

és szabadság, Osiris, Budapest 2000.
Gadamer, Hans Georg: Igazság és módszer. Gondolat, Budapest 1984.
Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Osiris, Budapest 2000.
Gorz, André: Critique de la raison économique. Berlin 1989.
La May, Craig – Dennis, Everette (eds.): Media and the Environment. Island Press, 

Washington D.C. 1991.
Lányi András: Az ember fáj a Földnek. L’Harmattan, Budapest 2010.
Lefevbre, Henri: La vie quotidienne dans le monde moderne. NRF, Paris 1968.
Maturana, Umberto  – Varela, Francesco: The Tree of Knowledge. Shambala. Boston 1987.
Meyrowitz, Joshua: No Sense of Place. Oxford University Press 1985.
Park, Robert E. – Burgess, Richard W.: Társadalom, közösség, csoport. In. Lányi And-

rás (szerk.): Természet és szabadság. Osiris, Budapest 2000. 
Ekins, Paul – Max-Neef, Manfred (eds.): Real-life Economics. Routledge 1992.



Fenntarthatóság és közpolitika | 31

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Napvilág, Budapest 2002.
Relph, Edward: Modernity and the Reclamation of Place. In. D. Seamon (ed.): Dwelling, 

Seeing, Designing. State University of New York Press 1993.
Sandel, Michael: A procedurális köztársaság és a tehermentes én. In. Huoranszky Ferenc 

(szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris, Budapest 1998.
Simmel, Georg: A pénz filozófiája (részletek). In. Somlai Péter (szerk.): Georg Simmel 

válogatott tanulmányai. Gondolat, Budapest 1973.
Tourain, Alain: Scientific-Technological Revolution, in Scientific-Tecghnological Revolution 

– Social Aspects. SAGE Publications, London 1977.





Kevesebb idiótát! | 33

Kevesebb idiótát! 
Hogyan törhetne át az ökológiai politika?

Takács-Sánta András

Hogyan érvényesülhetnének az ökológiai fenntarthatóság szempontjai a politikában? 
Van-e erre reális lehetőség a jelenlegi politikai rendszerben? Milyen társadalmi szereplők 
lennének képesek ezt igazán hatékonyan érvényesíteni? 

Ha az ökológiai válság valóban az emberiséget fenyegető legfőbb probléma, a politika1 
egyik kiemelt témájának kellene lennie. Valójában ez köztudottan nincs így, legalábbis 
Magyarországon bizonyosan ez a szomorú helyzet. Vajon mire volna szükség ahhoz, 
hogy a környezeti problémák kiemelt politikai napirenddé váljanak, illetve ahhoz, hogy 
ennek nyomán az ökológiai szempontok hatékonyan érvényesülhessenek a politikai dön-
téshozatalban?

A szokványos válasz erre a kérdésre az, hogy hatalomra kellene juttatni egy zöld-
pártot. Ha ezt valljuk, hallgatólagosan azt is elfogadjuk, hogy a képviseleti demokrácia 
alkalmas keret az ökológiai válság kezelésre. Zöldpártok immáron négy évtizede létez-
nek (Rainbow, 1992: 321-346), ám komoly áttörést eddig nem sikerült elérniük. Kor-
mányra csak ritkán kerültek, akkor is jellemzően csupán rövid ideig, és inkább csak a 
kisebbik koalíciós partnerként. Ráadásul minél közelebb kerülnek a hatalomhoz, rend-
szerint annál inkább halványul a zöld színük, annál inkább rendszerkonformmá vál-
nak (ugye emlékszünk még például a miniszterré lett Joschka Fischert tojással dobáló 
„fundi” párttársakra?).

Vajon miért nem sikerült mindeddig az áttörés? A válasz nyilván nem egyszerű, a hát-
térben alighanem okok szövevényes hálózata áll. Két ok azonban egyértelműen kiemel-
kedni látszik a többi közül. Az egyik az, hogy jelen politikai rendszerben a gazdasági elit 
hathatós támogatása nélkül gyakorlatilag lehetetlen hatalomra kerülni. Egy tömegde-
mokráciában a hatalomra jutáshoz rendszerint rengeteg pénz kell, tömegeket meggyőző, 
hatékony kampányt csak így lehet folytatni: pártközeli médiumokra, a teljes országot 
lefedő pártszervezetekre stb. van szükség. Ez az állítás legfeljebb „kegyelmi pillanatok-
ban” nem igaz. Különleges helyzetekben, különösen protestszavazatok révén egy csekély 

1 Politika alatt sajnálatos módon szinte kizárólag pártpolitikát szokás érteni ma Magyarországon. Holott a 
szó eredeti értelme ennél tágabb: a közügyekről folytatott párbeszédet/vitát, illetve az ezekről hozott dön-
téseket jelenti. Ebben a tanulmányban e tágabb definíció értelmében beszélünk politikáról.
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anyagi forrásokkal rendelkező párt is képes lehet hatalomra kerülni. Ugyanakkor épp a 
protestszavazatok jellegéből fakadóan ez az eredmény nem lehet tartós.

Sok pénzt kell tehát szerezni, amit szinte kizárólag a gazdaság nagy hatalmú szereplő-
itől kaphat meg egy párt. Pontosan azoktól, akiknek többsége a leginkább ellenérdekelt 
az ökológiai fordulatban. Elvhű zöldpárt többségüktől el sem fogad támogatást – azaz 
voltaképp lemond a hatalomra kerülésről. Ha mégis elfogad, lekötelezettjükké válik, 
miáltal konformizálódik, zöld színe halványul.

Csak látszólag jelent megoldást az, ha sok-sok kisebb magánadományból próbálja 
finanszírozni egy párt a kampányát. Barack Obama megtehetett ugyan valami hasonlót 
egy ismert, bejáratott, amúgy sem szegény párt jelöltjeként. Ám egy zöldpártnak előbb 
sok pénzre volna szüksége, hogy az üzenete tömegekhez jusson el, és győzze meg őket. 
Ezzel pedig újfent az eredeti problémához jutottunk. Lényegesen biztatóbb lenne per-
sze a helyzet, ha tömegek óhajtanák az ökológiai fordulatot, egy gyökeresen újfajta tár-
sadalmat, illetve gazdaságot. Ám ez koránt sincs így, és ezzel el is érkeztünk az ökológiai 
politika hatékonytalanságának másik fő okához. Az ökológiai problémahalmaz annyira 
komplex, hogy már a fölismerése sem könnyű, a környezeti problémák iránti érzékeny-
ségünk erősödését számos tényező hátráltatja (Takács-Sánta, 2008). 

A zöldpártok áttörése tehát nem tűnik különösebben reménytelinek a jelen politi-
kai rendszerben, vagyis a képviseleti tömegdemokráciákban. Mi mást lehet akkor tenni? 
Hogyan érvényesülhetnének mégiscsak az ökológiai fenntarthatóság szempontjai haté-
konyan a politikában?

Kiindulópontként el kellene fogadnunk, hogy a társadalomnak egyértelműen csupán 
(apró) kisebbsége az, amely olyan szinten tudatában van az ökológiai válságnak, hogy 
belátta: kultúránk és benne társadalmi/gazdasági intézményrendszerünk alapos meg-
változtatására volna szükség az ökológiai összeomlás elkerülése érdekében. E kisebbség-
nek természetesen elemi kötelessége megpróbálni meggyőzni minderről a többséget. Ám 
mivel ez nehéz és hosszadalmas feladat, az ökológiai gondolkodásmód szélesebb térnye-
réséig is meg kell kísérelnie érvényesíteni az ökológiai szempontokat a politikában. Erre 
viszont csak akkor van reménye, ha politikailag aktívabbá válik a közömbös többségnél, 
vagy a más szempontokat érvényesíteni kívánó kisebbségeknél. 

Fentebb azonban láttuk, hogy a jelenlegi politikai rendszerben – nemzetállami kere-
teken belül legalábbis – nincs sok esélye az áttörésre. Újfajta politikai rendszerre volna 
tehát szükség. Ilyenkor nagyon sokaknak autokráciák/oligokráciák képe ugrik be, vala-
miféle egyszerre jóságos és kemény ökodiktatúráké. Ám egy ilyen rendszer majdhogy-
nem óhatatlanul alapvető emberi jogok megsértését hozná magával, így aligha kívána-
tos alternatíva. 

Olyan berendezkedést kell tehát találnunk, ahol az ökológiai szempontok összeegyez-
tethetők alapvető emberi jogaink tiszteletben tartásával. Ez csak olyan politikai rend-
szerben lehetséges, ahol mindenki hallathatja a hangját (szólásszabadság van), illetve 
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ahol mindenkinek van reménye az érdekei politikai érvényesítésére. Vagyis demokráciá-
ban. Ám sokak tévhitével ellentétben a jelenlegi politikai rendszer csupán az egyik for-
mája a demokráciának. Sőt mi több, számos politikai gondolkodó nem is nevezi demok-
ráciának, inkább a képviseleti rendszer kifejezést preferálja (vö. Körösényi, 2005). Való 
igaz, ezek a rendszerek inkább tekinthetők átmenetnek az oligokrácia és a valódi nép-
uralom között, és nem egyszer inkább az előbbihez állnak közelebb. Ahogy a keresz-
tény anarchista Lev Tolsztoj fogalmaz: „Ha a látszat szerint a nép önkormányzattal ren-
delkezik is, a kormányzat tettei és intézkedései éppoly kevéssé a nép akaratából történ-
nek, mintha az állam rendjébe [sic!] önkényuralom lenne. Az ember olyan börtönbe zárt 
fogolyhoz hasonlít, aki azt hiszi, hogy szabad, mert jogában áll a börtönőrök választásá-
nál leadni szavazatát.” (Tolsztoj, 1945).

Sokfajta demokrácia létezhet tehát. Még ha el is fogadjuk, hogy a jelenlegi politikai 
rendszer demokratikus, határozottan azt kell mondanunk, hogy az ökológiai fenntartha-
tóság a mainál erősebb, kiterjesztettebb demokráciát igényel. Ennek a másfajta demokráci-
ának a mainál helyibbnek és részvételibbnek kellene lennie. Mit jelent ez a két kritérium?

A jelenleginél helyibb demokráciának a sokat emlegetett (ám annál ritkábban alkal-
mazott) szubszidiaritási elven kellene alapulnia. Eszerint dönteniük mindig az érintet-
teknek kell (hacsak nem mondanak le önként erről a jogukról például egy képviselőjük 
vagy egy szakértői testület javára), és az érintettségük mértékében kell, hogy beleszólá-
suk legyen a döntésekbe. Ha a szubszidiaritási elvet komolyan vesszük, a ma megszokott-
hoz képest számos döntésnek kellene – legalább részben – helyibb szintre kerülnie. Meg-
erősödne a településrészek, települések, kistérségek/járások autonómiája.

A helyibbé tétel azonban önmagában nem elegendő, a demokráciának a mainál 
részvételibbé is kellene válnia. Ha ugyanis marad az alapvetően képviseleti demokrá-
cia, erősen félő, hogy a helyibb demokrácia csupán a kiskirályságok megerősödését vonja 
majd maga után. Részvételi demokrácia hiányában a politikai és a gazdasági elit helyi 
szinten is hajlamos összefonódni, akadályozva ezzel az elmozdulást az ökológiai fenn-
tarthatóság irányába (a mai Magyarországon számos példát látunk erre az összefonó-
dásra, ki ne tudna említeni például olyan szegény hazai falvat, ahol a polgármester vityil-
lója különös módon kacsalábon forog).

Ám fontos világosan látnunk azt is, hogy a képviseleti és a részvételi demokrácia 
valójában nem két, mereven elkülönülő demokráciatípust jelent. Valójában inkább úgy 
kell gondolkodnunk róluk, mint egy kontinuum két végpontjáról. Ma jellemzően a 
kontinuum képviseleti végpontjához állunk nagyon közel: noha demokráciáink tartal-
maznak egy-két részvételi elemet (például a népszavazást), valójában a képviselőink (bör-
tönőreink?) megválasztásán túl vajmi kevés beleszólásunk van a bennünket is érintő dön-
tésekbe. A részvételi végpont irányába kellene tehát elmozdulnunk, ám hogy milyen 
mértékben tegyük ezt, nem egyszerű kérdés. Ha a realitások talaján maradunk, könnyen 
beláthatjuk, hogy egész egyszerűen időnk sem volna minden döntésben részt vennünk 
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(Dahl, 1995). Vagyis képviselőkre továbbra is szükség van, ugyanakkor az igazán nagy 
horderejű döntéseket (például a nehezen visszafordítható hatásokkal járókat) ki kellene 
vennünk a kezükből. 

Ám még a részvételibb demokrácia is többféle lehet. Nem jelent különösebb elmoz-
dulást a képviseleti rendszerhez képest például egy olyasfajta népszavazásos demokrácia, 
ahol ugyan a kulcskérdésekben mindig népszavazást rendeznek, de azt a kormányzat erő-
teljes, egyoldalú propagandája előzi meg, illetve a szavazásra bocsátott kérdést a hatal-
mon levők érdekeinek megfelelően fogalmazzák meg (pl. „Akarja-e Ön, hogy ne épüljön 
meg a vegyi üzem, és így ne enyhüljön a településünket sújtó súlyos munkanélküliség?”). 
Az a típusú részvételibb demokrácia az igazi, ahol a döntéseket nyílt és hatalommentes 
párbeszéd/vita előzi meg. Ezt deliberatív (tanácskozó) demokráciának szokás nevezni (pl. 
Gutmann – Thompson, 2004).

A demokrácia részvételibbé tétele első lépésben a jelenlegi intézményi keretek jobb 
kihasználását jelenti. A legfontosabb talán ebben a tekintetben a helyi önkormányzatok 
működésének átláthatóbbá tétele, illetve folyamatos ellenőrzése. Ám nyilvánvalóan új 
társadalmi intézmények kialakítása is szükséges. Ezek közül jó néhány már ma is műkö-
dik itt-ott a világban. Ilyen például a részvételi költségvetés. Ennek lényege, hogy egy tele-
pülés éves költségvetésének legalább egy részébe a lakosok is kötelező érvényűen bele-
szólhatnak. A brazíliai nagyváros, Porto Alegre volt a részvételi költségvetés úttörője: 
itt 1989-től mindmáig működik ez az intézmény, ráadásul sok-sok különböző méretű 
településnek adott mintát szerte a világban (Menegat, 2002: 181-206). Egy másik, már 
meglehetősen bejáratott részvételi intézmény az állampolgári tanács (pl. Aldred – Jacobs, 
2004: 219-245). Lényege, hogy az angolszász büntető joggyakorlatban fontos szerepet ját-
szó esküdtszékek mintájára jellemzően bő tucatnyi – véletlenszerűen vagy a lehetősé-
gekhez képest reprezentatív módon kiválasztott – állampolgárból álló tanácsot hoznak 
létre, akik szakértők véleményeit is meghallgatva, általában pár napig tanácskoznak egy 
nagyobb horderejű, döntést igénylő kérdésről (pl. hozzunk-e létre vegyi üzemet a falu 
határában). A tanács döntése akár kötelező érvényű is lehet a döntéshozók számára, sőt, 
akár maga a tanács is meghozhatja a döntést.2 

Milyen társadalmi szereplők indíthatják el a változást a helyibb és részvételibb 
demokrácia irányába? Természetesen a leghatékonyabb az volna, ha az állami kormány-
zat zászlajára tűzné ezt a változást, és le is vezényelné. Ám ennek valószínűsége csekély. 
A helyi önkormányzatok elvileg szintúgy mozgatórugói lehetnének egy ilyesfajta átala-
kulásnak. Erre inkább kisebb települések esetében látszik itthon esély, ahol az önkor-
mányzatokat nem hatja át túlzottan a pártpolitika, illetve főként méretükből fakadóan 
nem szakadtak el a lakosságtól.

Valószínű azonban, hogy a kormányzatok jellemzően nem szívesen adnák ki kezük-
ből hatalmuk egy jelentős részét. Ebből következően a demokrácia átalakulását elsősor-

2 Magyarországon a Cromo Alapítvány szervezett már jó pár állampolgári tanácsot az elmúlt évek folyamán.
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ban alighanem alulról kellene kikényszeríteni. Ebben a folyamatban (ökologikus) helyi 
kisközösségek játszhatnának kulcsszerepet. 

Helyi kisközösség alatt emberek egy olyan csoportját kell értenünk, akik egyrészt 
gyakran ismétlődő személyes interakcióban állnak egymással (vagyis egy ilyen kisközös-
ség maximális léptéke aligha lépi túl a kistérség szintjét), másrészt közös célokért együtt 
cselekszenek. Fontos az is, hogy nem kényszerközösségekről (ilyen például a lakóközös-
ségek döntő többsége) van szó, hanem szabadon választott, gyakorlatilag baráti közös-
ségekről. Ezek a kisközösségek voltaképpen lobbicsoportok lennének, ám nem pusztán 
azok. Ideális esetben személyes életmódjukkal is ökologikus példát mutatnak mind tag-
jaik egyéni/háztartási életvitelében, mind közösségi szinten. Ám fölismerik azt is, hogy 
kifelé is fordulniuk kell: településrészükön, településükön, kistérségükben pedagógiai 
és lobbitevékenységet is folytatniuk kell, elsősorban a helyi önkormányzatok ökologi-
kusabb irányba terelgetésével (történjék ez akár kooperatív, akár konfrontatív módon).3

Sok ilyen helyi kisközösség decentralizált, országos hálózatba tömörülve hatalmas 
lobbierőt jelenthet már nemzetállami szinten is. Vagyis a törvények adta kereteken belül 
az országos kormányzatot/törvényhozást is kényszeríthetnék a jogszabályok megváltoz-
tatására a helyibb és részvételibb demokrácia létrehozása érdekében.4

Bár első lépésben mindig célszerű a fennálló jogszabályi kereteken belül próbál-
kozni, félő, hogy ez olykor nem vezet eredményre. Ekkor jön képbe a polgári engedet-
lenség módszere (Csapody, 1991) – ugyancsak elsősorban helyi kisközösségek kezében. 
Ennek lényege, hogy nyilvánosan, demonstratív módon szembemegyünk az etikátlan-
nak, igazságtalannak tartott jogszabályokkal, illetve kormányzati intézkedésekkel – a cél 
nyilvánvalóan ezek megváltoztatása. 

A fenti definícióból két nagyon fontos dolog is következik, és ezek észben tartása 
fontos ahhoz, hogy ne értelmezzük félre a polgári engedetlenség fogalmát. Egyrészt a 
polgári engedetlenség mindig egy magasabb etikán alapszik, azaz nem elegendő hozzá, 
hogy nekem személyesen vagy kis csoportomnak egyszerűen nem tetszik egy törvény/
intézkedés. Másrészt a polgári engedetlenség mindig nyilvános, és ebből következően 
azoknak, akik ehhez a módszerhez fordulnak, mindig vállalniuk kell a rájuk vonatkozó 
esetleges (negatív) következményeket is. Ebből fakadóan még véletlenül sem nevezhető 
polgári engedetlenségnek az, ha sutyiban törvényt szegünk. Fontos még, hogy a polgári 
engedetlenségnek erőszakmentesnek kell lennie, legalábbis mindaddig, amíg ezt a lehe-
tőségek megengedik. 

3 A Fejér megyei Aba nagyközségben már néhány éve működik egy biztató részvételi demokrácia kísérlet 
(l. a www.aba.hu honlapot). Ez azt sugallja, hogy a részvételi(bb) demokrácia Magyarországon sem puszta 
illúzió.

4 Nehézséget jelent ugyanakkor, hogy hatalmunkat nemcsak az államtól kellene visszaszereznünk. Az 
utóbbi évtizedekben a nemzetállamok hatalmuk egy részét olyan nemzetek feletti szervezeteknek adták 
át, mint amilyen az Európai Unió vagy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO). Nyilvánvaló, hogy helyi 
lobbicsoportok ezekre a szervezetekre nehezebben tudnak hatni, mint az államra.
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A polgári engedetlenség úttörője a 19. századi amerikai író, Henry David Thoreau 
volt (Thoreau, 2008), a 20. században pedig olyan erkölcsi és politikai nagyságok alkal-
mazták sikerrel, mint Mahatma Gandhi vagy Martin Luther King. Ökológiai vonalon 
például a Greenpeace több akciója sorolható a polgári engedetlenség kategóriájába. Kör-
nyezetvédelmi, illetve lokalizációs ügyekben az utóbbi években Magyarországon is siker-
rel folyamodtak olykor ehhez az eszközhöz: többek között a „zengői csata” résztvevői 
(részben szintén Greenpeace-esek), a káptalantóti helyi piac működtetője vagy legújab-
ban a kajászói földfoglaló gazdák. 

Összességében mind az egymással összefogó helyi kisközösségek lobbitevékenysége, 
mind pedig polgári engedetlenségi akcióik kulcsfontosságúak lehetnek abban, hogy visz-
szaszerezzük hatalmunkat, vagyis a demokrácia helyibb és részvételibb irányba mozdul-
hasson el. A cél az állam gyengítése (de nem a megszüntetése!), egyúttal a helyi közös-
ségi önrendelkezés, illetve a helyi önkormányzatok jogosítványainak erősítése (vö. Lányi, 
2012: 105-130). Mindez az ökológiai fenntarthatóság alapvető feltételének látszik.

*
A régi athéniak között sok olyan ember élt, akik – demokrácia ide vagy oda – nem vehet-
tek részt a politikában, vagyis a polisz ügyeinek intézésében. Ám akadtak köztük olya-
nok is, akiknek bár megadatott volna a részvétel, nem éltek ezzel a jogukkal, nem érde-
kelte őket a köz. Őket hívták idiótáknak. Ma szinte mindannyian meglehetősen idióták 
vagyunk. És nemcsak azért, mert nem használjuk ki maradéktalanul a törvényes kerete-
ket a közügyekben való részvételre a jelenlegi, képviseleti demokráciában. Hanem azért 
is, mert nem igyekszünk megváltoztatni ezeket a kereteket annak érdekében, hogy több 
beleszólásunk legyen a bennünket érintő döntésekbe, azaz a demokrácia részvételibbé és 
helyibbé váljon.

Az ökológiai fenntarthatóság imperatívusza arra sürget bennünket, hogy minél töb-
ben és minél hamarabb lépjünk ki az idiotizmus állapotából. A demokrácia kiterjesztése, 
a hatalom decentralizálása azonban nem azt jelenti, hogy általában véve az „istenadta 
néptől” kellene várnunk a megoldást az ökológiai válságra. A felelősség súlya azon keve-
sek (bár egyre többek) vállára nehezedik, akik már most fölismerték az ökológiai rend-
szerváltás égető szükségszerűségét. Nekik kellene egymással együttműködő, helyi kiskö-
zösségekben cselekedve hangsúlyossá tenniük az ökológiai szempontokat a politikában.5
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Zöld politikai dilemmák

Glied Viktor

Bevezetés
A hatvanas évektől kezdődően egyre nagyobb méreteket öltő környezetszennyezés és 
rombolás, a környezeti javak felélése, a savas esők, a népességnövekedés, a fenntartha-
tatlan gazdálkodás és a pazarló életmód okozta ökológiai (természeti és épített környe-
zeti) változások, később a globális éghajlatváltozás, valamint a mindezek kapcsán fellépő 
környezeti szűkösség jelentős politikai, társadalmi és gazdasági változásokat indítottak 
el. A fejlett világban a hetvenes évek közepétől megjelenő új, heterogén elveken alapuló, 
vagy éppen ideológiamentes, rendkívül sokszínű társadalmi mozgalmakon (alternatí-
vok) belül alakultak ki olyan szervezetek, melyek a gazdasági növekedésre adott válaszre-
akcióként formálódtak, és a természet védelmét helyezték tevékenységük középpontjába. 

A posztmodernnek nevezett nyugati konzumtársadalom anyagi szükségletei és a fel-
halmozásra való ösztönös igény a második világháború után negyed évszázaddal átala-
kultak, előtérbe kerültek olyan kulturális, társadalmi és környezeti értékek, melyek 
védelmére egyre nagyobb tömegek fektettek időt és energiát. A nyolcvanas évekre az élet 
minden területén megjelenő, rohamos tempójú változások, a felgyorsult élet, a fogyasz-
tói társadalom kialakulása, a jóléti állam neokonzervatív lebontása és az újszegénység fel-
bukkanása, valamint a növekvő vegyi szennyezés, illetve nukleáris veszély szinte auto-
matikusan teret nyitott a környezet- és természetvédelmi szervezetek előtt, melyek a 
nyolcvanas évektől már nem csupán a környezet és ember, hanem a társadalmi együtt-
élés viszonyrendszerét, a globális igazságtalanság okait vizsgálták,  és próbálták megre-
formálni azt, komplex fogalmi keretet adva a környezet- és természetvédelemnél jóval 
tágabb, ökológiai meghatározásnak, alátámasztva a posztmateriális értékrend környezet-
védelem fontosságára vonatkozó érveléseit. 

A leegyszerűsítve csak zöldeknek nevezett ökológiai csoportok szerint a politika 
az ember és (természetes és épített) környezetének kapcsolatát a gazdaság-politika-
társadalom hármas fogalom keretei közé szorította, az 1987-re, a Brundtland-bizottság 
által megalkotott, klasszikus fenntartható fejlődés fogalom pedig meg is szilárdította és 
a nagypolitika színpadára konvertálta azt, lebontva az ökológiai gondolkodás ellenideo-
lógiai jellegét és kialakítva az ökologizmus elméleti rendszerét, mely új alapokra helyezné 
az ember és környezete viszonyát. 
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A zöld és különböző posztmateriális elméletek a hetvenes-nyolcvanas években kilép-
tek a szűk, szakpolitikai keretekből, és filozófiai, etikai, szociológiai, pszichológiai mega-
lapozottságú, „alternatív” társadalomelméletekké váltak, melyek egymással is gyakran 
vitatkoztak. Ez a társadalmi modell a saját elméleti alapozásából fakadó (és kizárólag 
aszerint értelmezhető) értékrendszerre épül, amely azonban párhuzamosságokat mutat-
hat a domináns politikai csomópontok bizonyos alapelveivel. A globális társadalmi 
kohézió és igazságosság, az esélyegyenlőség követelése például a hagyományos baloldal-
lal rokonítja a zöldelméleteket. A tradíció tisztelete, a lokalitás támogatása a globálissal 
szemben, a hatalom legitimitásának tartós közmegegyezésből való származtatása a kon-
zervatív ideológia sajátosságai. A szabadságjogok kiterjesztése a jövő nemzedékekre, a 
demokratikus intézmények erősítése, a helyi, részvételi demokrácia preferálása stb. a sza-
badelvű-liberális csomóponthoz köti a zöld mozgalmakat és pártokat.

Míg az eszmei-gondolati háttér megteremtése, szélesítése identitást és legitimitást ad 
a zöld szervezeteknek, a környezeti ügyek speciális terepet jelentenek számukra, hiszen 
ezeken keresztül a valóságban is érvényre tudják juttatni a közismert „Gondolkodj glo-
bálisan, cselekedj lokálisan” jelmondatot. Míg helyi, regionális és nemzeti szinten is 
belefolynak a környezetet érintő folyamatokba, a jogalkotási, tervezési és engedélyezési 
eljárásokba, fejlesztési tervekbe, stratégiák kidolgozásába, a globális ökológiai szerveze-
tek a kilencvenes évektől kezdve komoly hatással vannak a világ vezető országainak és 
szupranacionális szervezeteinek döntéseire. A környezet érdekeinek védelme, a klíma-
változás elleni küzdelem, a változásokhoz történő alkalmazkodás, a globalizációkritikus 
vagy globalizációszkeptikus hozzáállás, azaz a globalizáció negatív jelenségeivel, ambi-
valens, torzult értékrendet tükröző trendjeivel kapcsolatban megfogalmazott, alapvető 
társadalmi, gazdasági rendszereket érintő kritikai szemlélet az, amely széles ellenállási 
potenciált jelent az ökológiai szervezetek számára. A konfliktusok megoldásában azon-
ban nem csupán tiltakozásra és destruktív magatartásra építenek, de folyamatos fejlesz-
tik az együttműködés köreit, amelyben a bizalomnak és partnerségnek egyre nagyobb 
szerepet szánnak. 

Hivatkozási alapként a politikai és gazdasági szereplők által is előszeretettel hangoz-
tatott fenntartható fejlődés fogalom szolgál, mely rugalmas keretet ad, de egyben le is 
szűkíti a környezetvédelemről, fejlődési pályákról és társadalmi együttélésről szóló vitá-
kat, koncepciókat. A fenntartható fejlődés fogalma az elmúlt évtizedekben jelentősen 
átalakult. A növekedést és a fejlődést előszeretettel mosta össze a politikai és közgazda-
sági retorika, nem véletlen tehát, hogy a fogalompár inkább politikai mint tudományos 
megfontolásból került a köztudatba, célja inkább a konszenzusteremtés volt. 

Az eredeti célként megfogalmazott szociális jobblét megvalósítása, az emberek alap-
vető szükségleteinek kielégítése, az erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, 
az egyenlő lehetőségek megteremtése, holisztikus gondolkodásmód, az ágazatok közötti 
integráció, az erőforrások fenntartható, eltartóképesség szerinti használata és a környe-
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zetminőség szavatolása sokszor csak papíron létezik. A fenntartható fejlődés fogalomról 
a megalkotása óta vita folyik, ugyanis olyan dilemmákat nem tud feloldani, melyek a 
gazdasági növekedés és alapvető emberi szükségletek, a szegénység leküzdése és infrast-
ruktúra kialakítása és egyéb fejlesztések közötti összefüggéseket feszítik. Herman Daly 
fogalmazta meg legérthetőbben a különbséget a növekedés és a fejlődés között. Szerinte 
a növekedés az anyagi gyarapodás következtében beálló mennyiségi változást, míg a fej-
lődés minőségi előrelépést jelent1 (idézi Láng, 2009: 50).

A fenntartható fejlődés a tudományos és politikai szótárak egyik legtöbbet használt 
fogalmává, szófordulatává vált az elmúlt két évtizedben. Az egyensúlyra törekvő ökoló-
giai fejlődés szinonimájaként megalkotott elvrendszert a gazdaság és a politika is saját 
képére formálta, sokszor elhagyva a fejlődés szót és kiemelve csupán a fenntarthatóságot, 
amely a hibás rendszerek esetében is jövőképet nyújthat. A fogalmat a politika a társa-
dalmi igényeknek és a divatnak megfelelően használja, a gazdaság pedig promóciós cél-
zattal. 

A klasszikus fenntartható fejlődés fogalom folyamatosan formálódott, jelentéstar-
talma igazodott az éppen aktuális döntéshozók világképéhez és kívánalmaihoz, de tény, 
hogy alapvető kellékévé vált a döntéshozatali folyamatoknak és beépült a jogszabály-
okba, stratégiákba. Megjelent a „gyenge fenntarthatóság” fogalom, amely a standard 
közgazdasági elmélet helyettesíthetőség felvetéséből fakad. Ennek értelmében kivágha-
tunk egy erdőt (a természeti tőke egyik formáját), ha az abból származó jövedelmet a 
jövő nemzedékek hasznára fordítjuk. Minden redukálható tehát pénzbeli értékre, min-
den helyettesíthető, így az erőforrásainkat a mulandó gazdasági nyereségért áldozzuk fel 
(Takács-Sánta, 2007: 30). 

Amíg közel négy évtizedes küzdelem zajlott annak érdekében, hogy a környezet-
védelmet és fenntartható fejlődést a súlyának megfelelően kezelje a politika, addig az 
ezredfordulóra a trend észrevétlenül alakult át. Észre sem vettük, hogy jelenleg már az 
élhető jövőért dolgozunk és az eddigi lépések feltehetően nem voltak elegendőek. A kör-
nyezet szennyezése, a biodiverzitás csökkenése, a klímaváltozás és a társadalmi együtt-
élés anomáliái egyre sürgetőbb kérdéseket vetnek fel, de a tényleges megoldásokat még 
keressük. Ezek közül csak egy, de rendkívül sokrétű és komoly támogatást élvező cso-
mag a fenntartható fejlődés rendszere, mely áthat minden egyéb rendszert. Nem kifor-
rott modellekről, szabályokról, hanem kísérletekről, kezdeményezésekről, elképzelések-
ről beszélünk, melyek földrajzi helytől, időszaktól, politikai rendszertől függően változ-
nak és adaptálódnak/adaptálódhatnak a helyi viszonyokhoz, pozitív vagy éppen negatív 
visszacsatolásokkal, de mindenképpen radikális, újszerű, és az esetek nagy részében raci-
onális fejlődési utakat eredményezve (Rakonczai, 2008: 30). 

1 Sokkal egyszerűbben fogalmazva a növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, 
hogy jobbak.
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A fenntartható fejlődés fogalma és koncepciója a politikai és diplomáciai alkuk, a 
hatalom és a média tevékenysége következtében leértékelődött, eredeti jelentését és szán-
dékát nagyrészt elveszítette. A napjainkat átszövő morális, gazdasági, társadalmi és kör-
nyezeti válságban azonban különösen fontos a korrekt elemzés, mivel a hatalom és a 
tömegkultúra is a válság előtti gazdasági növekedés helyreállítását, fenntartását akarja. 
Olyan fogalmak tisztázására van tehát szükség, melyek világossá teszik, melyek a fenn-
tartható fejlődés paradigmájára épülő programok, stratégiák, elképzelések. Ennek elő-
feltételeként érdemes a fejlődés minőségi megváltoztatásához szükséges fejlesztési, beru-
házási törekvések hatásait széleskörűen elemezni. A döntéshozatalba beépíteni a gazda-
sági, szociális és környezeti kölcsönhatásokat, a felelősségvállalás egy magasabb szintjét, 
az érintettek bevonásának intézményes lehetőségét és az ok-okozati összefüggések rend-
szerszemléletben való elhelyezését. 

Látható, hogy a környezeti szempontok integrációja a különböző szakpolitikákba 
eltérő fokon és hatékonysággal – és sok esetben csak papíron –, de megtörtént, ugyan-
akkor ki kell jelenteni, hogy a zöld szektor nem képes a kívánt mértékben befolyásolni a 
többi szektor környezeti teljesítményét. Ezt elsősorban az a hit táplálja, hogy a gazdaság 
hozza létre azokat az anyagi eszközöket, amelyek a környezeti és társadalmi problémák 
megoldásához szükségesek. A gazdaság kreálja a problémák jelentős részét és a gazdaság-
tól várjuk a forrásokat azok megszüntetéséhez (Láng, 2007; Gyulai, 2000). Mivel hiány-
zik a jelen és jövő generációk, a helyi és globális, a piac, az egyén és társadalom, a fejlett 
és fejlődő világ érdekeinek összehangolása és kiegyensúlyozottsága, a társadalmi és kör-
nyezeti válságok kialakulnak és konfliktusokhoz vezetnek.

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fogalmak tárgyalásánál a hármas pillér adja 
azokat a kereteket, melyben elhelyezhetők az elérés és megvalósítás alapelvei. A környe-
zeti dimenziót az elővigyázatosság és a megelőzés fogalmak határozzák meg, újabban pedig 
a csökkentés és alkalmazkodás jelentik a klímaváltozás elleni harc célját. A társadalom és 
gazdaság területén elsődlegesnek tekintem a lokalitás fogalmát, azaz a helyi szintekre, 
helyi közösségekre, helyi gazdasági lehetőségekre, helyi üzleti szereplőkre való támasz-
kodást, a döntések helyi szinten való kezelését, a saját erőforrásokra történő támaszko-
dást, a termelés és fogyasztás lokális szabályozását.2 A tér fölötti ellenőrzés és a lokalitásra 
hangsúlyozása a környezetvédelmi mozgalom markáns törekvése. Az emberi lét, az élmé-
nyek, tapasztalatok, célok és egyéni ambíciók minden esetben helyi alapúak. Azt az értel-
mezést hordozzák, hogy a „magasabb szintű” technikai, gazdasági érdekek nem élvez-
hetnek elsőbbséget a tér felhasználásában az abban élő embernél. Éppen ezért az alulról 
építkező demokrácia és közvetlen hatalomgyakorlás, a részvétel és az egyeztetésre épí-

2 Ralf Dahrendorf (2004) a regionalizmust egyenesen demokráciaellenesnek tartja, amennyiben mester-
séges területi képződmények identitásának megteremtéséről van szó. Kiemeli továbbá, hogy a termelési 
és fogyasztási rendszerek lokalitása mellett, a döntéshozatalban és politikai gondolkodásban a glokalitás 
elvét kell követni, azaz a globális kihívásokra lokális válaszokat találni. 
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tett döntéshozatal az ökológiai mozgalomban szervesen megtalálható politikai modell és 
akarat (Castells, 2006: 229).

Úgy vélem, a lokalizáció és az erőforrásokkal való takarékoskodás a kreativitásra 
épül, és a gazdaság és közélet új lehetőségeire irányítja a figyelmet. Ha ismerni akar-
juk, hogy az erőforrások (értsd természeti, humán és pénzügyi) használata szempontjá-
ból mennyire függünk a külvilágtól, akkor számba kell vennünk, hogy a helyi közösség 
(ez a következőkben mindig lehet egy ország, régió, térség, kistérség vagy egyetlen tele-
pülés) mennyire építi fejlődését a helyi erőforrásokra. 

Azt, hogy miként tud érvényesülni a helyi szint, a lokalitás paradigmája, nagyban 
meghatározzák az államszervezési, területfejlesztései, szakpolitikai alapelvek a decentra-
lizáció, a szubszidiaritás, a participáció és a partnerség. Ezen fogalmak egy felelős, demok-
ratikus rendszer alapvető elemei, hiszen a felelősséget közvetítik, oldják a központi dön-
téshozatal merevségét, demokratizálják a helyi közéletet, de a hatékonyság szempontjá-
ból megkérdőjelezhetőek, hasonlóan a fenntartható fejlődés elveinek politikai, gazda-
sági akarattá történő konvertálása kapcsán, ahol sok esetben kísérleti jellegű folyama-
tokról beszélünk, mert a célrendszer megteremtéséhez szükséges eszközök nem, vagy 
korlátozottan állnak a rendelkezésünkre, a társadalom pedig nem fogadja el a változ-
tatás szükségességét. Ebből a szempontból is kitüntetett szerepet kap a politikatudo-
mányban manapság egyre kevésbé körvonalazható és értelmezhető bizalom fogalma, 
mely az együttműködések, közös célok, a jövőbe vetett hit alapja lehet. A válsághoz való 
alkalmazkodásban kritikus jelentőségű a döntéshozók, területi szereplők rugalmassága és 
alkalmazkodóképessége, ami akkor érvényesíthető hatékonyan, ha a döntéshozatalban és a 
fejlesztéspolitikában is a mainál jobban érvényesül a szubszidiaritás elve.  

A nyereségelvből következő növekedési kényszer az ökoszisztémák véges 
teherbíróképességének korlátaiba ütközik. A haszonelvűség és a versenykényszer nem 
ösztönzi a társadalom kohéziója szempontjából nélkülönözhetetlen szolidaritás létét 
(Lányi, 2007: 12). A fenntartható fejlődés kapcsán azonban pontosan olyan paradigma-
váltásról beszélünk, amely értelmezi és használja az előbbiekben vázolt normatív fogalmi 
kategóriákat, alapjaiban képes változtatni az addig ismert és elfogadott rendszereinken, 
még ha nem is a társadalom egészének támogatása mellett. Kerekes Sándor ennek kap-
csán úgy érvel, hogy a közfelfogás és hagyományos rendszerek megkérdőjelezése minden 
esetben válság hatására következik be, azonban a válságot nem leszünk képesek azok-
kal az eszközökkel megoldani, amelyek abba belesodortak, tehát új utakat kell találjunk 
(Kerekes, 2009). A fenntarthatóság célja tehát a fenntartható társadalom, a környezet fel-
tétel, a gazdaság pedig eszköz a fenntarthatóság megvalósulásához.
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Az ökologizmus mint zöld gondolatrendszer
Az ökologizmus (ecologism) fogalmának megértéséhez először az environmentalizmus 
(environmentalism) és ökologizmus fogalmi rendszerek közötti különbséget kell meg-
határoznunk. Environmentalizmus címszó alatt minden, a természettel és környezettel 
kapcsolatos olyan interakciót értünk, mely az ember és környezete viszonyát értelmezi 
és foglalja modellbe. A fogalmat leginkább a környezetvédelem, környezetszennyezés és 
környezetrombolás elleni fellépésre használjuk, a környezetünk itt mint felhasználható 
és védelemre szoruló entitás jelenik meg. 

Az environmentalizmust a politikai dimenzióban a politikatudományi diskurzu-
sok és az ágazati politikák fejlődése eredményeként környezetpolitikának hívjuk. Az 
environmentalizmus olyan mint egy dogma, amely meghatározza a környezettel kap-
csolatos cselekvések hátterét, egyúttal igazodási pontot jelent és magyarázatul szolgál a 
zöld mozgalmak tagjainak és támogatóinak egyaránt. A kutató szerint? félrevezető az a 
magyarázat, amely szerint kizárólag a demográfiai növekedés és a gazdaság felelős a kör-
nyezetszennyezésért, hiszen az egyén dönti el miből mennyit fogyaszt, a gazdaság pedig 
megteremti ennek a lehetőségét. A valódi környezetvédelem az egyén életmódváltását 
és környezettudatos viselkedésének megteremtődését jelenti, azaz saját fogyasztásának 
tudatos korlátozását. Az egyéni döntések adódnak össze társadalmi szinten, amelyek már 
akkora potenciált jelentenek, hogy befolyásolni tudják a gazdaságot, kikényszerítve azt, 
hogy nyújtson alternatívát, adjon lehetőséget a választásra. 

A gazdasági szektor és piac működésének szabályozásában kap nagy szerepet a poli-
tika, amely a gazdasággal összefonódva képes a döntések hátterét kialakítani és a folya-
matokat ellenőrizni. Az állam képes kialakítani azt a támogatási rendszert, amely a gaz-
dasággal összefogva megteremtheti a kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) finanszíro-
zását, egyúttal a zöld gazdaság és az ökohatékony technológiák kutatásának alapjait. Az 
államra nagy felelősség hárul a környezetvédelemmel kapcsolatos adók és illetékek, vala-
mint bírságok megszabásában, a rendszerszintű átalakítások elindításában, az említett 
alternatíva megteremtésében is. 

Látható tehát, hogy az environmentalizmus racionális-pragmatikus cselekvési teret 
alakít ki az egyén, a társadalom, a politika és a gazdaság számára. A mindent átfogó, 
komplex változások felelőssége az egyéntől az államig terjed, rendszerbe foglalva a kör-
nyezetszennyezés, környezetrombolás és túlfogyasztás elleni fellépést. 

A változáshoz szükséges eszközök természetesen alkalmazkodnak a különböző lehe-
tőségekhez és a politikai-gazdasági keretekhez. Paul Wapner ezzel kapcsolatban kiemeli, 
hogy mind az environmentalizmus céljai, mind az ahhoz vezető út homályosak (Wapner 
– Willoughby, 2005: 87). A fogyasztás tudatos visszafogása társadalmi elégedetlenséget 
szülhet, amelynek politikai súlyát demokratikus keretek között a pártok többsége nem 
vállalja fel közvetlenül. A környezetvédelmi standardok szigorítása és a bírságok draszti-
kus emelése a fejlődő országok felé terelhetik a munkahelyteremtéshez szükséges tőkét, 
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egyúttal növelik a harmadik világ környezetterhelését, kiszolgáltatottságát, amely ellen 
a környezeti és globális igazságossági mozgalom fellép. A takarékoskodás és csökken-
tés paradigmája ugyanakkor helyzetbe hozhat olyan ágazatokat az alternatív energiater-
melés, hulladékgazdálkodás, közlekedés és a minden szektor fejlődésében fontos kuta-
tás-fejlesztés és oktatás terén, melyek munkahelyeket teremthetnek és pótolhatják a kieső 
szennyezők által nyújtott lehetőségeket. 

Leslie Paul Thiele (1999) szerint az environmentalizmus fontosságának megértése 
morális kérdés, környezeti felelősséget és cselekvést is jelent. Az emberiség a környezet 
megóvásával valójában magát menti meg a kipusztulástól, önmaga számára teremt élhető 
világot. A felismerés megtörtént, a környezettudatos gondolkodás és viselkedés paradig-
mája kialakulófélben van, a valódi cselekvések és felelősségvállalás terén tapasztalhatók 
komoly hiányosságok, ugyanis nem szabad megvárni a változásokat már későn megte-
remtő környezeti összeomlást. 

Manapság egyre több szó esik a zöld mozgalom kifulladásáról és az environmentalista 
felfogás megszűnéséről. Ennek az a fő oka, hogy az 1970-es évektől kezdődően sok száz 
jogszabály született szerte a világon a természet- és környezetvédelem területén, annak 
minden szegmensét érintve – gondolok itt alapvetően a környezetvédelmi törvényekre, 
melyek a Föld szinte minden országában megalkotásra kerültek. A környezetvédelmi elő-
írások a világon mindenütt folyamatosan szigorodtak és szigorodnak, a fenntartható fej-
lődés elvei beépültek a stratégiákba, koncepciókba, több-kevesebb súllyal esnek latba a 
fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos döntéshozatali folyamatok során. A környezetvé-
delem és fenntartható fejlődés nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt intézményesült, 
létrejöttek a környezetvédelmi minisztériumok, bizottságok, a különböző politikákba 
beépült az environmentalizmus. A környezetvédelem és fenntartható fejlődés politikai 
súlya – bár véleményem szerint nem kellőképpen és a gazdaság teljesítőképességétől füg-
gően – a környezet romlásával párhuzamosan emelkedik, és a politika számára hivatko-
zási alap a zöldek fejlesztési, energiapolitikai döntésekkel kapcsolatos kifogásaival szem-
ben.

Meglátásom szerint az ökologizmus az environmentalizmusnál tágabb fogalom, mert 
az egyén, a környezet és a közösségek együttélésének új formáinak ad keretet, kiterjesztve 
a harmonikus együttélés, a szolidaritás, a méltányosság, az etika és erkölcsiség, a fele-
lősségvállalás és szigorúbb önszabályozás megteremtésének szintjeit a gazdaság és politi-
kai dimenziók terére. Az ökologizmus azon elméletek és különféle törekvések halmaza, 
amelyek az embert egy nagyobb ökoszisztéma részének tekintik, és dinamikus fejlődési 
szemlélettel fenn kívánják tartani a rendszer egyensúlyát. Az ökologizmust „zöld gondo-
latrendszernek” is nevezhetjük, melyben az elmélet és gyakorlat összekapcsolódik, hidat 
képez a teoretikus és pragmatikus cselekvések – participáció, stratégiaalkotás, alternatí-
vák ajánlása, politikai szerepvállalás – között, egyúttal megteremti az ökopolitika fogal-
mát és annak cselekvési terét. Tehát nem csak a környezet védelmét hangsúlyozza, hanem 
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komplex szemléletmódot tükröz, melyben a környezetvédelem és a fogyasztói társada-
lom bírálata, a közösségelvű gondolkodás, valamint az alternatívák keresése együtte-
sen adja a keretet. Nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos szaktudományos keretek 
között mozgó, partikuláris szemlélet nem elégséges sem a globális problémák megérté-
séhez, még kevésbé azok kezeléséhez. Az ökologizmus kilép az elméleti keretek közül, a 
humánökológia tudományos és politikai dimenzióját egyszerre teremti meg. A zöld moz-
galom és politika fragmentálódása idézte elő azt a vitát, amely az „ortodox” és mérsékelt, 
kompromisszumképes zöld szárnyat és gondolatvilágot létrehozta. Amíg az ökologizmus 
mint ideológia megteremtésében a posztmaterialista értékrendszer játszott döntő szere-
pet, addig a környezetet érintő döntéshozatalban való részvétel gondolata szorosan kap-
csolódik a demokráciaelméletekhez és a részvétel lehetőségeit vizsgálja. Az ökologizmus 
tehát egyrészt összegzi a zöld gondolatrendszer elméleti hátterét, megalkotja értékrend-
szerét, viszonyulási pontjait, a környezeti demokrácia révén pedig lerakja az ideáltipikus 
társadalmi részvétel szabályait.3  

Az ökopolitika látványos, az 1970-es évektől kezdődő felfutásához kapcsolódik a 
zöld szemlélet intézményesülése, amely nagyban kötődik a környezetpolitika előretö-
réséhez, a civil szervezetek és egyéb társadalmi részvételi tendenciák megerősödéséhez 
és a hagyományos politikai ideológiák egyes elemeinek átvételéhez, valamint a mind-
ezekből kinövő új ideológia kidolgozásához. Az ökológiai alapokon álló demokrácia-
elméletek a hagyományos elméletekhez képest más alapállást képviselnek, ugyanis az 
öko-paradigmából indulnak ki. Ez a paradigma inkább a mélyökológiai gondolatok nyo-
mán kialakult ökocentrista nézőpontot támogatja, nem az embert állítja a vizsgálódás 
középpontjába, hanem a természetet és az embert, illetve a kettő komplex kapcsolatrend-
szerét (Kortenkamp – Moore, 2001). 

A zöld paradigmák közül eddig a környezeti demokrácia elmélete ért el olyan fejlődési 
fokot, amely alkalmassá teheti arra, hogy szembe állítsuk a hagyományos teóriákkal. Ez 
a paradigma tehát a posztmateriális értékek előtérbe kerülésével alakult ki, így a kör-
nyezeti demokrácia elmélete elsősorban értékelmélet: a környezeti értékek, s ez által ter-
mészetesen az emberi értékek megóvását helyezi a középpontjába. A környezeti demok-
rácia elméletének alapja a kommunikáció. A kommunikáció teszi lehetővé a környezeti 
információk megszerzését, feldolgozását, megértés és a cselekvés alapja egyben. A 21. 
század valódi problémája az ökológiai katasztrófák elkerülése, a fenntarthatóság bizto-
sítása, a környezet állapotának megőrzése és átörökítése. A környezeti demokrácia tehát 
nem borítja fel a kialakult demokrácia kereteit, sokkal inkább adaptálja az új kihívások 
irányába, a demokrácia cselekvéselméleti megközelítéséhez egy értékelméleti aspektust 
olvaszt hozzá – vagyis a környezeti demokrácia a demokrácia evolúciójának új állomása. 
3 Dobson az ökologizmus minimalista és maximalista felfogását is megkülönbözteti. Míg a maxima-

lista szigorú szabályok és részben felülről kezdeményezett reformok útján képzeli el a változást, addig 
a minimalista felfogás egyéb ösztönzők, pl. a környezettudatosság növelésével indítana el reformokat 
(Dobson, 1993).
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A napjainkban átalakuló politikai intézményrendszer teszi lehetővé a környezeti demok-
rácia érvényesítését: megfigyelhető a kormányzatról (government) a dinamikusan vál-
tozó, laza szabályozásra és hálózati együttműködésre épülő kormányzásra (governance) 
való áttérés, másrészt a döntéshozatalban is érzékelhető a közpolitikai (az utóbbi idő-
szakban pedig a környezetpolitikai) megfontolások növekvő súlya (Antal, 2009: 85-100). 
Az együttműködés és különböző érdekek összeegyeztetésének folyamata a környezeti 
demokrácia kapcsán jól követhető, mert – bár az alapprobléma ugyanaz marad – folya-
matos konfliktusokat generál és kooperációra épít (G. Fodor, 2008: 74). 

Andrew Dobson és Paul Lucardie (1993) felhívja a figyelmet arra, hogy az ökologizmus 
(és az ökológiai mozgalom) önmaga igazolását az ökológiai válság kialakulásában látja. 
Az ökologizmus hívei, kutatók, civilek és politikusok is előszeretettel használják az „ez 
fog történni/ez történhet, ha nem változtatunk” kifejezést. Ennek a mobilizáció szem-
pontjából van nagy szerepe, ugyanis kritizálja a fennálló rendszert és optimistán néz az 
elkerülhetetlen változások elé. Fritjof Capra ehhez hasonlóan a válság és kiút felfogásra 
fűzi fel zöld politikai gondolkodás elméletét, amikor azt mondja, hogy a környezetvé-
delemre épülő kezdeményezések újraértelmezik az ember szerepét a világban, de nem a 
nyugati típusú gondolkodás, hanem a keleti vallások és a spiritualitás felé fordulva. Ezzel 
finomítja a térben való gondolkodás szemléletét, amely szerinte be is határolja a fizikai 
világot és nem engedi, hogy a tárgyi világ mögötti lelki folyamatok kifejlődjenek. 

Az, hogy a 68-as és főként az ökológiai mozgalmak erős vonzalmat éreznek a keleti 
vallások filozófiái iránt nem véletlen, hiszen több gondolkodója ezen rendszerekben látta 
megtestesülni eszményeit. Ahogy azt Capra A fizika taója című klasszikus műben meg-
fogalmazza: „A modern tudomány új, ökológiai világnézet felé vezet és ez jól kapcsoló-
dik a keleti hagyományokhoz.” (Capra, 1998). Munkássága két megállapítás miatt fon-
tos. Az első, hogy az ökologizmus számára nem feltétlenül az ész a legfelső érték, ezért 
is tagadja az ember központi szerepét és azt, hogy az ember korlátlanul képes irányítani 
a természetet. Másrészt olyan filozófiát alakított ki, amely egységesítette a materiális, 
tudományos szemléletmódot a vallás és morál felfogásával, és ami bizonyos fokú kritikai 
reakció a felvilágosodás világnézetével szemben. 

Hasonló gondolati kört ölel fel Daniel Goleman munkássága, amikor a gazdaság – 
főképpen az ipar – és társadalom szerepét próbálja meghatározni az ökohatékony vál-
tozások folyamatában. Az ökológiai változások többnyire a társadalmi észlelési küszöb 
alatt vannak, mivel nem kerülünk velük napi kapcsolatba, vagy nem tudatosul, hogy a 
szmog, vagy a szemét mennyisége emberi tevékenység következménye. Goleman szerint 
az ökológiai valóság négy fontos kategóriába sorolható:
•	 Amit látunk (a körülöttünk való világ, a környezetünk): a képi világ befolyásolásá-

val, ingergazdag vizuális megjelenítéssel a látás során leképződött kép befolyásolja 
kognitív tudatunkat és ezáltal döntéseinket.
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•	 Ahogy azt megnevezzük: fontos, hogy milyen nézőpontból közelítjük meg a kérdést. 
Ami egyeseknek fejlődés, az másoknak környezetrombolás, ami egyeseknek verseny-
előny, az másoknak hátrány. 

•	 Amit figyelmen kívül hagyunk: Elsősorban a nem közvetlenül érzékelhető hatáso-
kat hagyjuk figyelmen kívül. Tudjuk, hogy egy szolgáltatás, termék megvásárlása, 
fogyasztása stb. káros, erkölcsileg megkérdőjelezhető, de mivel nem érint minket 
közvetlenül, nem játszik szerepet döntéseinkben.

•	 Ahogy beszélünk róla: a környezettudatos magatartás egyik legfontosabb ismérve 
a valóság megértése és a cselekvés ahhoz igazítása. A média és a reklámok jóvoltá-
ból absztrakt, bemutatott, torzított valóságot érzékelünk, nem tudjuk ténylegesen, 
melyik a reális valóság, amely viszonyulási pontot adhat. Az utóbbihoz való közelítés 
fontos állomása a valóságról szóló beszéd megválasztása, befolyásolása, észérvek és 
erkölcsi megfontolások használata. Más megközelítésben a valóság interpretálása az, 
amely kiválthatja az egyéni és közösségi cselekvést, közömbössé tehet, elkendőzheti 
a valóság egyes elemeit.4 A megfelelő információk hiányát, a tájékoztatás kiegyensú-
lyozatlanságát és a társadalmak egyre magasabb ingerküszöbét – amely tompítja az 
érzékelést – Goleman kollektív vakfoltnak nevezi. Ez gátolja a hétköznapi tevékeny-
ségek természeti rendszerekre gyakorolt hatásainak reális felismerését, az összefüg-
gések tudatosítását (Goleman, 2010: 44).

A környezettudatosság növelése kulcsfontosságú kérdés az ökológiai mozgalmak szá-
mára, ezáltal növelhetik táborukat. Az ökologizmus az ember fogalmát a természet fogal-
mával együtt tárgyalja, nem is választja el attól. Az embereknek újra meg kell tanulniuk 
a természettel együtt és nem az felett uralkodva élni. Az ökológiai intelligencia képes-
ségének növelése teheti alkalmassá az embereket arra, hogy a világ rendszereit a maguk 
összefüggéseiben vizsgálják. Az ok-okozati viszonyok a kollektív tudat részeivé válnak, 
mely képes az új empátia kialakítására, a nyitottság és együttműködés megteremtésére. 
Ez a fajta érzékenység a természet és embertársaink iránt egyaránt meg kell nyilvánul-
jon (Goleman, 2010).

Az ökologizmus politikai vetületei 
Az ökologizmus cselekvési dimenziójának és a különböző politikai perspektívák meg-
határozását a zöld gondolatrendszer sokszínűsége nehezíti. Éppen az ideológiai hatások 
által befolyásolt politikai szerepvállalások miatt éri a legtöbb kritika a zöld gondolatot.  
A szocializmus, anarchizmus, liberalizmus, konzervativizmus, feminizmus gondolati ele-
4 Ki kell emelni, hogy a valóság leképezése is gondot okozhat, ugyanis az emberek nagy része nem kerül köz-

vetlen kapcsolatba a szennyezés, károkozás okozóival, nem tudja felmérni a környezeti változások nagysá-
gát. Hatékony kommunikációval, jól irányított képi világgal befolyásolható az emberek többsége. A min-
dennapi élet beleszövődött az ipari-kereskedelmi rendszerekbe, amelyek állandósítják a problémákat.   
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mek egyvelege5 által alkotott ökológiai paradigma vezérfonala a környezetünkhöz való 
viszony újraértelmezése, a helyi közösségek újraélesztése, az ökológiai egyensúly helyre-
állítása, fenntartható társadalmi és gazdasági modellek kidolgozása. 

Az ökologizmus a tudomány, politika és gazdaság dimenzióiban is jelen van, de míg 
az elméleti elgondolások teoretikus térben mozognak, a politikai cselekvések már ellent-
mondásokat szülnek, mert a hatalmi konstelláció behatárolja a mozgásterüket. A nem-
zetállami és szupranacionális keretek, a politikai kultúra és jogi szabályozás teremti meg 
a lehetőséget az ökológiai értékek képviseletére, így nemcsak alkalmas, de szükséges tere-
pet is biztosítanak a „küzdelemre”. Ebben a dimenzióban már nincs szerepe az utópiszti-
kus elképzeléseknek, reális tervek, megvalósítható elképzelések kellenek. 

A legtöbb ökológus egyetért abban, hogy az indusztrializmus, kapitalizmus és 
állandó gazdasági növekedési kényszer oka a környezetpusztításnak, a közösségek szét-
esésének és a társadalom elidegenedésének. A dolgok mércéjét a pénz, a profit maxi-
malizálása és a mesterségesen gerjesztett igények kielégítése jelenti. Véleményük szerint 
gyökeres fordulatra van szükség, elsősorban a közgazdaságtan terén. Az értékek közé el 
kell helyezni a helyi szükségletek kielégítését, a tiszta környezetet és az emberi egészsé-
get. Ernst Schumacher6 vagy Erich Fromm munkái a közgazdaságtan integráns részének 
tekintik az erkölcsöt. Az egyik nézet szerint a technikai innováció képes mindezek eléré-
séhez, ugyanis a kapitalizmus teremti meg a „jobbulás és jobbítás” feltételeit. A környe-
zet, egészség és szabadidő új versenyterületekké váltak az üzleti szektor számára, ezál-
tal a gazdasági szereplők is törekszenek az egyre környezettudatosabbá váló társadalom 
irányába megfelelni. Ennek érdekében fejlesztenek környezetbarát termékeket és folya-
matos technológiai innovációra kényszerülnek. A technikailag kifinomult, gazdag öko-
lógiai államrenddel szemben kialakult egy másik nézet, amely egy decentralizált, kis-
közösségeken alapuló, munkaintenzív technológiára – főként mezőgazdaságra – építő, 
állam nélküli rendre épít.

Az ökologizmus három, politikai szinten megjelenő kérdést tesz fel: Milyen straté-
gia mentén érhető el olyan mértékű társadalmi változás, amely hatással van a politi-
kai rendszerre és a gazdaságra? Miként hozható létre fenntartható társadalom és gazda-
ság? Miként valósítható meg a hatékony, kölcsönös előnyökre építő, környezeti érdeke-
ket szem előtt tartó társadalmi részvétel? Andrew Dobson (2007) és Herman Daly eze-
ket megtoldják még eggyel, és felhívják a figyelmet az ökologizmus legnagyobb kérdé-
sére: Milyen reális alternatívákat nyújt a zöld gondolatrendszer?

5 Bahro, Bookchin, Dobson, Porritt, Jávor, Tordai, Lányi és mások elemzései helyezik el az ideológiák 
bonyolult rendszerében az ökologizmus fogalmát. 

6 Ernst Schumacher közgazdász szerint az emberiség legfontosabb feladata elhagyni a jelenlegi kényszer-
pályát. Ez mindenkinek feladata. Alaposan meg kell érteni a problémákat és szemügyre kell venni egy új 
életvitel kialakításának lehetőségét, egy olyan életvitelét, ami maradandóságra rendezkedik be. Nem elég 
okosnak lenni, a bölcsesség is fontos. (Schumacher, 1991)
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Daly szerint a társadalmi változáshoz nem elegendő üzeneteket továbbítani a környe-
zeti válságról és a közelgő összeomlásról. A szükséges változások olyan alapvetőek, hogy 
csak a katasztrófa válthatja ki azt a politikai akaratot, amely szükséges a változások elin-
dításához és véghezviteléhez. Mivel ezek nem történtek meg, így nem is képesek befo-
lyásolni a társadalom egészének attitűdjét. Amennyiben nincs olyan issue, amelyet a tár-
sadalom a zöld pártok törekvéseként azonosít, marginális tényezők maradnak, és nem 
képesek releváns politikai erőként pozícionálni saját magukat (Daly, 1977).

Jonathon Porritt azt állítja, hogy a zöld mozgalom, amely ellenideológiaként jelent 
meg a hetvenes években és alternatívát hirdetett, később idomult a nyugati rendsze-
rekhez, és a radikális átalakítás helyett a rendszer reformját tűzte zászlajára, ezáltal a 
poszt-environmentalizmus politikai erejévé vált. A parlamentekbe kerüléssel az ökológiai 
politika elfogadta a demokrata-liberális politika által biztosított cselekvési teret, így ez 
adja az zöldek tevékenységének fő mozgásterét. A kutató azon az állásponton van, hogy 
csak a radikális zöld politika lehet a hagyományos politikai vonalak ellensúlya. Össze-
foglalta azokat a szempontokat, amelyek meg kell felelnie egy ökológiai politikai erőnek:
•	 Egyéni autonómiára épülő közösségek, szabadságjogok védelme;
•	 Kooperatív, közösségekre épülő társadalom, lokalizáció, decentralizáció;
•	 Nem materiális értékek figyelembevétele, nyitottság a spiritualitásra;
•	 Holisztikus, szintetizáló és integráló gondolkodás;
•	 Szolidaritás, esélyegyenlőség, harmonikus együttélés;
•	 Erőszakmentesség, pacifizmus;
•	 Fenntarthatóság, felelősség és önkorlátozás;
•	 Önkéntesség, munkaintenzív gazdaság, a tudomány a jólétet, ne a gazdaságot szolgálja;
•	 Részvétel és közvetlen demokrácia (bázisdemokratikus közösségek);
•	 Megújuló energia használata, fogyasztás csökkentése.

Porritt is középpontjába állítja a válságot, mint egyedülálló lehetőséget a változásra. 
A nyolcvanas években a neoliberális kurzus jegyében a zöld gondolkodók is az állam sze-
repének csökkentését helyezték előtérbe. Úgy gondolták, az egyén tisztában van felelős-
ségével és meg tudja érteni a növekedés korlátait. Ehhez kell számára szabadságot bizto-
sítani. Történelmi tény, hogy a válságok felerősítik a szélsőségeket. Porritt szerint a zöld 
alternatíva lehet az a forradalmi erő, amely a demokratikus keretek között, azokat tiszte-
letben tartva, de radikális eszközökkel indítja el a változásokat (Porritt, 1984). 

Robert E. Goodin (1992) is erre erősít rá, amikor a „mindent vagy semmit” elven ala-
puló gondolatait megfogalmazza. Szerinte a zöld reformokat csak átfogóan, teljes egé-
szében és radikális eszközökkel lehet megvalósítani. Mára bebizonyosodott, hogy a szá-
mos elindított reform és szükségszerű környezetvédelmi program ellenére a kényszerpá-
lyán a gazdasági elvek alapvetően nem változtak, és erre a 2008-ban indult válság sem 
volt nagy hatással. 
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Robyn Eckersley úgy érvel, hogy a zöld politikai fordulat kulcsa a válságból építkező 
politikai hatalom megszerzésében van. A zöld mozgalom legnagyobb dilemmája is ez 
egyben, azaz fel lehet adni az alternatívát a politikai rendszer keretei közé illeszkedésre, 
vagy a „kívülálló szembenállásra” kell építeni, amelyet nem határol le a fennálló rezsim. 
Olyan változásokról beszélünk, melyek nem valósíthatók meg a fennálló politikai-gaz-
dasági rendszer keretei között, nem számítanak a társadalom többségének támogatására 
sem. A zöld mozgalom megvalósítható stratégiája a társadalom olyan csoportjának azo-
nosítása és ösztönzése, amely relatíve független és képes a fenntartható élet alapjainak 
lerakására. A kutatók egyetértenek abban, hogy erre a középosztályok képesek, éppen az 
a réteg, akik a tömegpártok legerősebb bázisát adják. 

El kell tehát fogadnunk, hogy ez a dilemma a jelen helyzetben feloldhatatlan.  
Az ökologizmus erői csak válsághelyzetben kerülhetnek hatalomra, amikor már lehet 
késő lesz. Kulcsszerepet kap tehát a meggyőzés fogalma, a szimbolikus, képi világ, a 
határozott állásfoglalás, amely ráveszi az embereket, hogy gondolkodjanak globálisan, a 
jelen és jövő generációk érdekében felelősen, és cselekedjenek aktívan helyi szinten, szo-
rosan ellenőrizve a helyi politikai elit tevékenységét (Eckersley, 1992). Eckersley valójá-
ban korábbi ökopolitikai meghatározásokat visz tovább, amikor az mellett érvel, hogy 
az ökologizmus alapvetően a politikai-institucionalista térben határozhatja meg magát 
négy ismérv segítségével. A nemzetközi közösség törekvéseit helyezi első helyre, amely a 
környezetpolitikát egyre fontosabb pozícióba teszi az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor 
a fenntartható fejlődés fogalommal meg is teremtette annak konszenzusos és rugalmas 
alakíthatóságát. A második helyre a nemzeti cselekvés és kormányzati felelősség fontos-
sága kerül: a kormányzatnak kell megteremteni a politikai-gazdasági változás szintjeit, 
olyan rendszerszintű alternatívák nyújtásával, amelyek mind társadalmi, mind egyéni 
szinten megteremtik a környezet számára kevésbé káros cselekvés lehetőségét. A harma-
dik és negyedik szint a helyi közösségek kezébe helyezi a cselekvés lehetőségét, akár a 
helyi energiaellátás kialakítása, technológiai fejlesztések, helyi pénz bevezetése, helyi ter-
melők, helyi kereskedelem támogatásával. 

Andrew Dobson szisztematikusan építi fel és értelmezi a zöld gondolkodás és cse-
lekvés rendszerét Green Political Thought című alapművében. Elsősorban arra keresi a 
választ, hogy az ökologizmus van hatással a zöld mozgalom fejlődésére, vagy az zöld 
mozgalom teremti meg az ökologizmus térnyerését. Dobson szerint a társadalmi válto-
zások és a zöld politikára való igény megjelenése tette lehetővé a zöldek számára, hogy 
bekerüljenek a törvényhozásokba, és meghatározó szereplőivé váljanak a közéletnek akár 
parlamenti, akár parlamenten kívüli erőként (Dobson, 2007).

Az ökologizmus politikai szerepvállalása számára oly fontos részvételi politika a jelen 
intézmények radikális újraértelmezését követeli, semmint a részvételt elősegítő felhasz-
nálásukat. A hatalom alulról történő megszerzése azt feltételezi, hogy a hatalom birto-
kosai alsóbb szintekre adnak át kompetenciákat és elfogadják az ott hozott döntéseket. 
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Dobson szerint ez összefüggésben van azzal a felismeréssel, hogy az állam nem képes a 
társadalmi alrendszerekkel kapcsolatos összes feladatát ellátni, így le akarja azokat adni.7 
Ez a tendencia illeszkedik az állam neoliberális lebontásának kurzusához, amely komoly 
vitákat generált az elmúlt évtizedekben. A zöldek számára elsősorban lehetőségként jele-
nik meg a helyi szintű civil szerepvállalás, mind a hatalom ellenőrzése, mind a fenntart-
ható helyi társadalom és helyi gazdaság megfogalmazása szempontjából. A helyi döntés-
hozatalban való részvétel továbbá kiváló terepet nyújt a globális zöld értékek lokális érvé-
nyesülésére.

A demokrácia – bár a 21. században folyamatos kihívások érik – lehetővé teszi a tár-
sadalmi részérdekek érvényesülését is. Míg a radikális zöldek a részérdekeket az össz-
társadalmi érdekek elé helyezik, mondván, az emberi kicsinyesség és önzőség úgysem 
engedné a lemondással járó változások keresztülvitelét, a mérsékeltek igyekeznek meg-
találni az „arany középutat”, ami lemondással és az eredeti célok fellazulásával jár. Ez 
örök feszültséget és meghasonlást okoz a zöld mozgalmon belül, bár a zöld teoretikusok 
is elismerik: az ökológiai gondolat politikai megvalósítása antiliberális és antidemokra-
tikus eszközöket is igénybe vehet a katasztrófa elkerülése érdekében, akár a döntésho-
zatal, akár a végrehajtás szintjén. Fontos kihangsúlyozni, hogy az environmentalizmus 
és ökologizmus eszmerendszere a pártrendszer egészére hatással van. A társadalmi igé-
nyekre reflektálva a pártok mindegyike rendelkezik környezetvédelmi programmal, 
szisztematikusan azonban csak a zöld mozgalomból kinövő, azzal együttműködő pártok 
tudják az ökologizmus ideológiáját képviselni. Vagy a politikai játszmákban felőrlődve 
és kompromisszumokat kötve még ők sem?
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Fenntarthatatlan fejlődés szemben a 
létfenntartás emberi jogával

Szabó Gábor

„A jog nem változtatja meg a szíveket, de féken tartja a szívteleneket” (Martin Luther King)

A második világháborút követő évtizedek egyik jellemző kísérlete, hogy a nemzetközi 
közösséget felölelő szervezetek deklaráltak olyan elveket, melyek nyilvánvalóan egyes 
jogi-morális kötelezettségek és felelősségek nemzetek feletti, globális szintre emelésére 
tettek, tesznek kísérletet. Ezek közül talán a legfontosabb az emberi jogok egyetemessé-
gére épülő nemzetközi jogi dokumentumok, a humanitárius jog és a nemzetközi környe-
zetvédelmi jog. Az első jogcsoport a viták kereszttüzében állt és áll azóta is, sokan két-
ségbe vonják egyetemességét. A hatalmi logika a kétpólusú világrend alatt gyakran maga 
alá gyűrte az emberi jogok hatékony nemzetközi védelmét, és ebben a poszt bipoláris 
világrend sem hozott döntő áttörést, csak némi javulást. 

A múlt század hatvanas éveinek végétől kezdve egyre több szakember jelezte, hogy 
a környezeti válságjelenségek globális szintűvé váltak, enyhíteni ezen a krízisen csak 
komplex és összehangolt programokkal lehet. A globális környezeti válság felismerése 
szükségszerűen vezet el az emberiség fejlődésének, egyes fejlődés-paradigmáknak a kriti-
kus felülvizsgálatához. A fejlődés szerteágazó kérdésköre nem hagyhatta érintetlenül az 
emberi jogok egyre terebélyesedő rendszerét sem. 

Az emberi jogok első generációja az államhatalommal szembeni követeléseket foglalt 
magában, az egyén autonómiájának védelmével, illetve a közügyek gyakorlásában való 
részvétel lehetőségével kapcsolatban. A huszadik században fokozatosan zárkóztak fel az 
államhatalom közreműködése által megvalósítható, második generációs emberi jogi igé-
nyek, melyek elsősorban az egyén kiteljesedésének háttérfeltételeit, az egyének biztonsá-
gát érintették. Míg az első esetben az egyén számára csupán a más jogainak sérelmétől 
való tartózkodást, addig a második esetben már bizonyos más emberek iránti, aktív cse-
lekvésben is megnyilvánuló kötelezettséget, szolidaritást jelentenek az emberi jogi normák. 

A nyolcvanas évektől kezdve bontakozik ki az emberi jogok legújabb generációja, 
melyek már nem kizárólag a klasszikus individualista nyelvezetet használják, hanem 
közösségek kollektív emberi jogaiként is értelmezhetők. Ilyen a témánk szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű emberi jog a fejlődéshez való jog. A fejlődéshez való jog – mint 
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később látni fogjuk – az emberi jogok egyes generációi, az egyes emberi jogok közötti 
konfliktusra reflektál, és deklarálja az emberi jogok rendszerének koherenciáját, az egyes 
jogok egymással szemben történő alkalmazásának tilalmát. 

 Az alábbiakban az emberi jogok rendszeréből két elemre fókuszálva szeretném érzé-
keltetni a jelenleg dominánsnak mondható gazdasági és fejlesztési paradigma súlyos 
ellentmondásait. Az első, a létfenntartáshoz fűződő emberi jog, ami valójában több jog 
összefoglaló elnevezése (Shue, 1980: 22-29), a második a fejlődés emberi joga. Azt sze-
retném példákkal alátámasztva bemutatni, hogy korunk általánosan érvényesülő gaz-
dasági-fejlesztési paradigmája nem felel meg a fejlődéshez és a létfenntartáshoz fűződő 
emberi jogok alapkövetelményeinek, így környezeti és szociális szempontból is fenntart-
hatatlan.

Globalizáció és emberi jogok – neuralgikus pontok
A sokdimenziós, összetett folyamat, melyet globalizációnak nevezünk, igen mélyen 
érinti az emberi jogok eszméjét és érvényesülési esélyeit. Erről részletesen írok „Szétsza-
kadó világunk – A globalizáció emberi jogi vonzatai” című kötetemben (Szabó, 2008). 
Ehelyütt a jelen tanulmány szempontjából legfontosabb, általam neuralgikusnak vélt 
pontokra szeretném korlátozni az okfejtésemet. 

A globalizáció a mögöttünk hagyott három-négy évtized alatt a határokon átnyúló 
áramlások (javak, tőke, pénz, személyek, kockázatok, eszmék, divatok, információk, 
fogyasztói szokások, környezeti károk) korábban soha nem tapasztalt intenzifikálódásával 
járt. Éppen ebben rejlik egyedisége, hiszen tudunk olyan történelmi korszakokról, ami-
kor a fenti tényezők közül némelyek ugyancsak jelentős mértékű transznacionális áram-
lást mutattak, de hogy mindezek egyszerre történtek volna, olyanról nem szól a história. 

A globalizáció viharos gyorsasággal alakítja át a glóbusz viszonyrendszerét és hétmil-
liárdnyi lakójának viszonyulási pontjait. Az emberi jogok témája az ENSZ megalakulá-
sával vált globális igényűvé, kiépültek ennek védelmi mechanizmusai, melyek elsősorban 
az euro-atlanti civilizációban működnek hatékonyan. Szembetűnő az a lemaradás, ami 
a hatékony nemzetközi (globális) emberi jogvédelem, illetve a határokon átnyúló áram-
lások terjedelme és gyorsulása között alakult ki. Az emberi biztonság jogi értékké vált 
(gyakran éppen egyes emberi szabadságjogok korlátozásának is teret engedve), a fenn-
tartható fejlődés, mint új közhatalmi cél kezd körvonalazódni a nemzetközi jog világá-
ban (Ádám, 2007: 79-91.). Annak felismerése és elismerése ugyanakkor, hogy az embe-
riséget fenyegető legsúlyosabb problémák globális problémák, így ezek elhárítása, a veszé-
lyek enyhítése csak összehangolt, együttes nemzetközi fellépéssel oldható meg, csak rész-
ben történt meg. 

Az 1980-as évek a neokonzervatív ellenforradalom diadalmenetének kezdeteként érté-
kelhetők. Míg az 1968-as „felfordulás” még a harmadik világgal való szolidaritás, a kato-
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nai-ipari komplexum kritikája, a környezetvédelem felkarolásának kiforratlan, idealista, 
ezért ellentmondásos eszmerendszerének jegyében zajlott, addig a ’80-as évek angolszász 
neokonzervatív fordulata a kapitalizmus 19. századi elveinek felmelegítését jelentette a 
jóléti állammal szemben. Ugyanez az eszmeáramlat a harmadik világbeli alulfejlettség 
egyfajta szociáldarwinista apológiájaként hárította el a felelősséget a túlfogyasztó cent-
rum országok polgárai lelkiismeretének nyugalma érdekében. 

Miután a neokonzervatív kánon hármas jelszava (liberalizáció, privatizáció, deregulá-
ció) a globális dél országainak zömében, később az egykori szovjet érdekszféra országai-
ban (így hazánkban) kiélezte a társadalmi ellentéteket és újabb válságokat generált, kon-
szolidált demokratikus, az emberi jogokra épülő viszonyokat, a neokonzervatív és neoli-
berális ideológusok egyre inkább hajlottak arra, hogy mindezt kulturális sajátosságként, 
és nem a fenntarthatatlan globális dinamikák szükségszerű következményeként lássák és 
láttassák.1 

Ez a „magyarázat” rengeteget ártott az emberi jogok egyetemességébe vetett hitnek. 
A háttérben kimondva-kimondatlanul a nyugati civilizáció felsőbbrendűségének hirde-
tése állt, amibe beletartozik a nyugati hatalmak fejlesztési programjainak a mindenha-
tóságába vetett hit is, ami kulturális imperializmusként csapódott le a célországokban.
A neokonzervatív/neoliberális fejlesztési programok ráadásul a kívánatos és értékes 
emberi jogi eszmét egy csomagban kínálták a kellemetlen és fenntarthatatlan, elsősor-
ban egy szűk elit érdekeit szolgáló gazdasági programjukkal. 

A kelet-európai rendszerváltások újabb kifutópályát szolgáltattak a fenti elvek sze-
rinti kísérletekhez, melynek szomorú tanulsága, hogy a gazdaságpolitikai hibák miatti 
indokolt csalódottság magával rántotta az emberi jogok és a jogállam ügyét is, teret adva 
populista, autoriter, sőt szélsőséges erőknek. Ma már nagyon sokan megírták, hogy a 
neoliberális gazdasági elvek szerinti átalakulás nem elválaszthatatlan az emberi jogok 
érvényesülésétől, azaz a „washingtoni konszenzus” alapján történő átalakulás nem biz-
tos, hogy előmozdítja az emberi jogok ügyét (Stiglitz, 2002: 25-38; Andor, 2010: 161-168).

A globalizáció egyik meghatározó szférája az információs és kommunikációs forra-
dalom, ami jó esélyt kínál a kultúrák közötti párbeszédhez, az elszigeteltség enyhítésé-
hez. Amennyiben azonban a globális kommunikációs ipar egy homogén, amerikanizált 
kultúra terjesztőjeként működik, úgy könnyen kiszoríthatja az ettől eltérő vélemények 
megjelenítését, például a menekültekét vagy az őslakos népekét. A fenntartható fejlődés 
szempontjából elengedhetetlenül fontos a helyi közösségek és a globális, transznacionális 
gazdasági szereplők közötti méltányos együttműködés.

A centrum-periféria viszony Kína, India és Brazília esetében változik pozitív irány-
ban, mindhárom ország fejlődése és emberi jogi helyzete eltérő, ugyanakkor mindhárom 

1 A neokonzervatív és a neoliberális jelzőket szándékosan használom felváltva. A két irányzat ugyan eltér 
egyes vonatkozásokban, de ami képviselőik gazdaságfilozófiáját, a fejlődésről és az alulfejlettségről vallott 
nézeteiket illeti, lényegében megegyeznek.
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ország a –vitatható feltételekkel megteremtett – tőkevonzó képességének köszönheti gaz-
dasági sikereit. Ami a három ország lakosságának az életminőségében beállott változá-
sokat illeti, a kép korántsem ennyire bíztató, talán Brazília kivételével.2 A periféria nagy 
része (különösen Afrika) azonban még távolabb került az utóbbi két évtizedben a cent-
rumtól, dacára annak, hogy területén található a centrum számára nélkülözhetetlen erő-
források sokasága. 

Korunk háborúinak és emberi jogi katasztrófáinak jelentős része hozható kapcsolatba 
a szűkös erőforrások feletti rendelkezés egyre fokozódó igényével. A monokulturális 
gazdaságok szerkezetváltás nélkül olyanok, mint egy szerencsejáték; vagy magas a 
monokulturális termék világpiaci ára, és akkor prosperitás és fejlesztési esélyek terem-
tődnek, vagy zuhan az ár, és akkor összeomlás, széteső, bukott állam és emberi jogi 
katasztrófák várhatók.

A harmadik világ országainak jó része nem sokat profitált a globálissá terebélyesedő 
szabad kereskedelemből. Saját termékeik gyakran éppen a centrum országok protekcio-
nizmusa miatt nem tudják megmérettetni magukat reális piaci áron, a politikai hatalo-
mért általában szűk elitcsoportok vetélkednek, a Wallerstein által „komprádor elitnek” 
nevezett erők, akik érdekeltek az erőforrások és a nyersanyagok külföldi exportjában, a 
természeti környezet pusztító kizsákmányolásában (Wallerstein, 1983).

A létfenntartás és a fejlődés, mint emberi jogok
A létfenntartás emberi jogát többféle módon lehet értelmezni, ehelyütt a legfontosabb 
tartalmi elemek bemutatására szorítkoznék. Az emberi létfenntartás joga több a túlélés-
hez szükséges minimális feltételeknél. Értelmezhetjük úgy, mint az élelemhez (tiszta ivó-
vízhez), fedélhez, ruházathoz, alapfokú egészségügyi ellátáshoz, élhető környezethez, az 
erőforrások feletti szuverén rendelkezéshez, oktatáshoz, méltányos munkafeltételekhez 
fűződő jogot. 

Látható, hogy például az erőforrások feletti szuverén rendelkezés joga inkább közös-
ségi szinten nyer tartalmat, míg az élhető környezethez való jog egyéni és közösségi szin-
ten is, a többi esetben pedig jellemzően az egyén a jogok alanya. Az emberi jogok érvé-
nyesíthetőségéről folyó vitákban a legutóbbi időkig gyakran hangoztatott nézet, hogy ez 
a jogcsoport kizárólag az adott állam gazdasági képességeitől függ. Ezt az érvet legtöbb-
ször a létfenntartáshoz fűződő emberi jog relativizálására használják, főleg olyanok, akik 
ebben érdekeltek (multinacionális cégek vezetői, külföldi erőforrásokért versengő poli-
tikusok). 

2 Hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy Brazília növekedési mutatói jelentősen csökkentek a 2008-as 
gazdasági világválság következtében, bár az azóta elkönyvelt 4-5%-os növekedés világszinten még így is a 
legjobb eredmények közé sorolható. 
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Nem nehéz belátni azonban, hogy az egyéni, közösségi, egy adott államon belüli 
létfenntartás esélyei mélyen beágyazódnak a nemzetközi, globális feltételrendszerekbe 
(Milner, 2002: 90-94). Az elmúlt harminc év egyértelműen a piac működési elveinek 
diadalmenetét hozta a világ nagy részén a szociális és ökológiai szempontokkal szemben 
(Scheiring, 2011: 29). A piaci szabadság fékek nélkül az erősek érdekeinek érvényesülését 
segíti, nem beszélve arról a brutális tényről, hogy a szegény helyi közösségek feje fölött 
születnek a „piac törvényeire” hivatkozó, álszent döntések, megfosztva azokat olykor 
alapvető létfeltételeiktől. A fejlesztési programok között is a piaci érdekeket maximálisan 
kiszolgáló tervek domináltak, melyek – amennyiben megvalósultak – sebezhető gazda-
ságú, szegény országok esetén sok esetben tovább rontották az ott lakók életminőségét. 

A fejlődéshez való jog, mint emberi jog igen fiatal hajtás az emberi jogok rendsze-
rének egyre terebélyesedő fáján. Ezt először egy ENSZ közgyűlési határozat deklarálta. 
Az ENSZ Közgyűlésének 41/128-as számú határozata (1986) voltaképpen nem tesz mást, 
mint a fejlesztéspolitikai paradigmák közül, explicit módon kimondatlanul ugyan, de az 
alapvető emberi szükségletek biztosítására épülő módszer mellett teszi le a voksot: „Bizo-
nyos emberi jogok és alapvető szabadságok élvezetének és tiszteletben tartásának elő-
mozdítása nem igazolhatja más emberi jogok és alapvető szabadságok megtagadását. 
A fejlesztési politikának az embert kell megtennie a fejlődés fő résztvevőjének és kedvez-
ményezettjének.” Az idézetben foglaltak világos elhatárolódást mutatnak az úgynevezett 
emberi jogi „átváltásoktól” (trade-offs), melyek a gazdasági növekedés, beruházás-élén-
kítés érdekében egyes alapvető emberi jogok „átmeneti” felfüggesztését nélkülözhetet-
lennek állítják. A sokak által pozitív példának beállított „ázsiai kis tigrisek” egyikének, 
Szingapúr egykori miniszterelnökének a nevéről „Li-tézisnek” is nevezik ezt a szembeál-
lítást (Sen, 2003:36-37).

A fejlődés kifejezés konnotációja óvatosságra intette a határozat megfogalmazóit, 
hiszen – amint Tarrósy István is utal rá – éppen a gyarmattartó nyugati hatalmak tették 
a „fejlődést” a gyarmatok területén a gyarmatosítást legitimáló értékké, a minták erősza-
kos terjesztését összekapcsolva az erőszakos területfoglalásokkal, szembeállítva mindezt 
a helyi, „primitívnek” tekintett hagyományokkal (Tarrósy, 2012: 146). A fejlődés kife-
jezésről tehát le kellett hántani ezt az egykori gyarmatok történelmi emlékezetében élő, 
negatív konnotációt. Hogy ez mennyire sikerült, a kellő távolság hiányában még nehe-
zen eldönthető.

Denis Goulet, a fejlődés etikájának nagyhatású kutatója négy alapvető fejlesztési stra-
tégiát különböztet meg (Goulet, 1995):
1. A gazdasági növekedés ösztönzése „mindenáron”. Angolszász gyökerű, a 80-as évek óta 

dominánsnak mondható, a globalizáció jelenlegi trendjeit igazolni hivatott ideológia.
2. A gazdasági növekedés kombinálása jelentős állami újraelosztással, egyenlősítő és 

kutatás-fejlesztést támogató céllal. Sokféle változata lehet, az „ötlet” Skandináviá-
ból ered, ott töretlenül sikeres, de néhány ázsiai (Tajvan) és latin-amerikai ország is 
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kísérletezik vele. Jelentős prioritást kap a társadalmi mobilitás elősegítése, a gazdasági 
elitcsoportok (oligarchák), vagy feudális/törzsi kasztok privilégiumainak megtörése. 
Latin-amerikai változataiban a centrum országoktól való függőség enyhítésének cél-
jával egészül ki, gyakran radikális baloldali erők programjaiban szerepel.

3. Az alapvető emberi szükségletekre koncentráló fejlesztés. Egyfajta „alterglob” fejlesz-
tési stratégiának foghatjuk fel, melynek lényege elsősorban az erőforrás-felhaszná-
lás és -elosztás méltányos közösségi kontrollja, mindenekelőtt a víz és élelmiszer-
gazdálkodás terén, az alapvető közszolgáltatások (egészségügy, oktatás) közösségi 
támogatásával. Szegény országok és régiók ennek révén tudnak helyzetükhöz mérten 
kiemelkedő életminőségi mutatókat produkálni. Például szolgálhat elsősorban India 
Kerala tagállama, Srí Lanka, de akár a rendkívül szegény, diktatórikusan irányított 
kelet-afrikai Eritrea is. 

4. A fejlesztéspolitikák fősodrától a legtávolabb a helyi hagyományokon alapuló fejlődés 
áll. Ennek számos változata lehetséges, a közös bennük az, hogy a modernizáció álta-
lunk elismert vívmányaival kapcsolatban szkeptikus, hagyományos termelési módo-
kat preferál, ami gyakran együtt jár az elzárkózás politikájával. Ezt a programot leg-
gyakrabban reiszlamizálódó, ásványkincsekben (kőolajban) szegény országok veze-
tői fogalmazzák meg.

Érdemes felhívni ehelyütt a figyelmet az ENSZ 41/128-as közgyűlési határozatában 
(1986) foglaltak, és az első pontban említett fejlesztési paradigma közötti ellentmon-
dásra. A határozat 1. cikke deklarálja a helyi közösségek jogát az általuk lakott terü-
leten található természeti kincsek feletti szuverenitáshoz. A gazdasági növekedésre építő 
neokonzervatív/neoliberális fejlesztési modell ugyanakkor éppen a természeti kincsek és 
közjavak „teljes kihasználtsága” érdekében tartja szükségesnek azt, hogy a helyi közös-
ségek a befolyásos nemzetközi piaci szereplőknek akár értéken alul is szolgáltassák ki a 
területükön található erőforrásokat.

Vegyük például az alapvető közjavak egyikét, a vizet. Etiópiában, Maliban, Szudán-
ban, Pakisztánban, sok más ország mellett a helyi közösségeket teljes „kiszáradásra” ítélő 
vízgazdálkodásnak lehetünk tanúi. A recept mind a négy esetben ugyanaz: jórészt kül-
földi (szaúdi, kínai, brit) cégek azért vásárolnak fel hatalmas földterületeket az emlí-
tett országokban, hogy a helyi vízkészlet felhasználásával, öntözéssel exportra termel-
jenek élelmiszert, gyapotot. Etiópiában például az elmúlt néhány évben szaúd-arábiai 
cégek több millió hektárnyi(!) földet „vásároltak” (a katonai rezsimet nem volt nehéz kor-
rumpálni), melyeken kizárólag szaúdi fogyasztásra szánt élelmiszert termelnek, a helyi 
szűkős vízkészletből öntözik az ültetvényeiket, megfosztva ezzel alapvető létfeltételeik-
től a helyi közösségeket. 

Ha szigorúan a neokonzervatív/neoliberális recept alapján analizáljuk ezt a jelen-
séget, akkor azt állíthatjuk, hogy végső soron száraz, értéktelen földekért fizettek kül-
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földi befektetők, akik termővé varázsolták azokat. A mérleg tehát összességében pozitív 
etióp oldalról is. Az ördög a részletekben lakozik: nem a föld volt a vételi szándék lényegi 
eleme, hanem a víz, ami a szaúdi királyságban még Etiópiához képest is szűkös, gya-
korlatilag nincs.3 Miután minden harmadik afrikai ember vízhiányos területen kényte-
len élni, és ezt a helyzetet a klímaváltozás tovább rontja, felmérhetetlen a földfelvásár-
lás imént leírt módozatainak középtávú hatása. Ebből a szempontból is érdekes lehet az 
eritreai kormányzat vízpolitikája, amely lehetetlenné teszi a szűkös vízkészletek magáno-
sítását; ennek köszönhetően nem alakult ki drámai vízhiány az országban. 

Egy sajátos, új fogalom kezd meghonosodni a fejlesztéspolitikai és emberi jogi iro-
dalomban, a „hidro-kolonializmus”, amely a vízkészletek ellenőrzésén keresztül történő 
függőséget jelöli. Szembetűnő, hogy ebben a folyamatban Kína és néhány dúsgazdag 
arab állam jár az élen, ami nehezen megoldható feladat elé állítja a globalizációt pusztán 
antikapitalista, nyugat-ellenes alapállásból bíráló mozgalmakat. Az európai tőkés álla-
mok parlamentje, az Európai Parlament éppen a hidro-kolonializmus hirtelen felfutása-
kor, 2010-ben fogadta el azt az állásfoglalását, melyben hitet tesz az emberi jogok, a szo-
ciális és környezetvédelmi normák megkerülhetetlensége mellett a nemzetközi kereske-
delmi megállapodásokban. 

 A fejlődés-paradigmák tartalmi elemeit összegezve a következő megállapításra jut-
hatunk: 
1. A fejlődést a befolyásos döntéshozók még mindig nagyobb része az egy főre jutó GDP 

növekedésében látja, melynek eszköze a gazdasági növekedés. Ez a mutató azonban 
semmit sem mond a belső egyenlőtlenségek mértékéről, valamint az életminőségről. 
Szerény egy főre jutó GDP mellett is elérhetőek kedvező életminőségi mutatók, mint 
a korábban már említett Kerala vagy Srí Lanka esetében.

2. Más vélemények a fejlődést a produktív kapacitások (emberi erőforrás, környe-
zet) fenntartható használatával azonosítják, melynek legfőbb akadálya az egyenlőt-
len, méltánytalan, az erősek által gyakran protekcionizmussal súlyosbított erőfor-
rás-transzfer, azaz a függőség számos poszt-koloniális formája, ami konzerválja, sőt 
erősíti az érintett országok társadalmának kasztosodását, oligarchizálódását.

3. Részben átveszi a második pontban említett felfogást az ENSZ Fejlesztési Program-
jának (UNDP) nyilatkozata a fenntartható emberi fejlődésről. 

Az UNDP-nyilatkozatot érdemes részletesebben is szemügyre vennünk, mert ez a 
dokumentum megkísérli összefoglalni a fenntartható emberi fejlődés fő elemeit (UNDP 
1994):
1. Az éhínségtől, jogfosztottságtól, nélkülözéstől való mentesség, ami feltételezi a közös-

ségi döntéshozatalban való részvétel lehetőségét.

3 http:/www.grain.org/article/entires/4516-squeezing–africa-dry-behind-every-land-grab-is-a-water-grab. 
(Letöltés ideje: 2012. 06.14.)
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2. Kooperáció. Minden ember alapvető szükséglete a valakihez való tartozás, az elisme-
rés, a más emberekkel való együttműködés. Ezt emberi jogi formába csak fordított 
irányból önthetjük, nevezetesen úgy, hogy nem támogathatók a nemzetközi együtt-
működésnek azok a formái, melyek egyéneket, közösségeket fosztanak meg ettől a 
lehetőségtől.

3. Méltányosság. Az emberi képességek kibontásához, a lehetőségek felismeréséhez nél-
külözhetetlen az oktatás. Ezt emberi jogként már az 1966-os Gazdasági, szociális és 
kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya is elismeri.

4. Fenntarthatóság. Kizárólag a jövő generációk alapvető szükségleteit figyelembe vevő 
stratégia támogatható.

5. Biztonság. Az élőhely biztonsága, különös tekintettel a fenyegetettségtől, elnyomás-
tól, betegségektől, valamint az élőhely kényszerű, azonnali elhagyásától való mentesség.

Az összefoglalásban figyelemre méltó módon koherens felfogás tükröződik, valamint 
az, hogy a gazdasági, szociális és kulturális emberi jogok kiegészítendők a legújabb gene-
rációs emberi jogokkal. Sajnálatos, hogy az ENSZ Közgyűlésének fentebb idézett nyilat-
kozatán kívül az ötödik pontban említett, az élőhely biztonságának jogáról a mai napig 
nem született átfogó, az emberi jogok rendszerébe (is) illeszkedő egyezmény. Pedig a víz, 
az ásványi anyagok, mint szűkös erőforrások olyan konfliktusok okai, melyeknek rend-
szerint súlyos humanitárius, emberi jogi és környezeti következményei vannak.

A gazdasági növekedés, a GDP és az emberi fejlődés
Az UNDP 1994-es nyilatkozata mindenképpen jelzésértékű a kizárólag a gazdasági növe-
kedésre, valamint az egy főre jutó GDP-re építő fejlesztési elképzelésektől való elmozdu-
lás tekintetében. Számos adat támasztja alá azt a tényt például, hogy az emberi életmi-
nőség egyik meghatározó mutatója, a születéskor várható élettartam nem mindig egye-
nesen arányos az egy főre jutó GDP mértékével. 

Vegyünk két európai országot, közvetlenül a 2008-as válság kirobbanása előtt! Az 
Egyesült Királyságban a férfiak 75, a nők 81 évre számíthattak 23 000 dollár egy főre jutó 
éves GDP mellett, míg Görögország férfiúi ugyanekkor 77, női lakói 83 évre, a lénye-
gesen alacsonyabb, 17 000 dollárnyi egy főre jutó GDP mellett. Nyilván ezek az ada-
tok számos összetett tényező következményei, de mindenképpen árnyalják az életmi-
nőségről és fejlettségről szóló nézeteket. A fejlettség hivatalosnak elfogadott mutatója 
éppen az UNDP által is javasolt, többféle szempont alapján összeállított HDI (Human 
Development Index, emberi fejlettségi index) lett.

Végső soron a 2008-as gazdasági-pénzügyi világválság a paradoxnak tűnő túlnöve-
kedés következménye, hiszen szélesebb tömegek csak fedezetlen hitelekből tudták felvá-
sárolni a gazdaság növekvő összkibocsátásának egy részét, a bérek nem követték a növe-
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kedés ütemét, a szegény országok lakói pedig nem jelenhettek meg fizetőképes kereslet-
ként, új piacok sem nyíltak a szükséges ütemben. Kína és Brazília példája mutatja, hogy 
a javuló életszínvonal súlyos környezeti degradációval párosul, amit a szabad tőkeáram-
lás a legkevésbé sem orvosol. A globális tőke mobilitásának legnagyobb haszonélvezője, 
Kína, mára a légkört leginkább szennyező ország, a legnagyobb szén-dioxid kibocsátó.

Ha az emberi alapszükségleteket helyezzük a fejlődés fókuszába, ráadásul az UNDP 
deklarációjának megfelelően mindezt a környezeti fenntarthatóság szempontjait ala-
pul véve tesszük, akkor több ponton vitába kell szállnunk Ibrahim Mayaki-vel, aki a 
NEPAD (Új Partnerség Afrika Fejlődéséért, pánafrikai szervezet) egykori vezetőjeként 
vette 2010-ben védelmébe a növekedés-centrikus fejlődés paradigmát.  Nem köthetjük a 
ló elé a szekeret, nem lehet a szegénységet csökkenteni, ha előbb nincs gazdasági növe-
kedés – állította (Mayaki, 2010). Ha a szegénységet, Amartya Sen-t alapul véve a lehető-
ségek hiányaként értelmezzük, akkor a kép a legkevésbé sem ennyire egyértelmű (Sen, 
i.m.: 144-179). Impozáns gazdasági növekedést produkált az elmúlt évtizedben több 
olaj-exportőr afrikai ország (Csád, Szudán, Egyenlítői-Guinea) anélkül, hogy lakossága 
nagy részének enyhült volna kétségbeejtő szegénysége. Magyarázhatjuk a fentiek alapján 
ezt úgy, hogy a gazdasági növekedés szükséges, de nem elégséges feltétele az emberi alap-
szükségletekre koncentráló fejlődésnek. 

Az alábbiakban összehasonlítok néhány országot, különböző, az emberi alapszükség-
letekhez kapcsolódó szempontok alapján. Az egy főre jutó GDP-t az ország neve után 
jelölöm zárójelben, a szempontok szerinti különbséget a sorok végén, aszerint, hogy hány-
szorosa a jobb oldalon található ország adott mutatója a bal oldalon található országhoz 
képest:

1. táblázat: Az egy főre jutó GDP viszonya az egyes alapszükségletekhez4

Ország 1.

Egy 
főre 
jutó 

GDP 
(USD)

Aránya Ország 2.

Egy 
főre 
jutó 

GDP 
(USD)

Aránya Viszonyszám

Írástudatlanság Srí Lanka 2420 10% Szaúd- 
Arábia 13500 38% 3.8-szoros

Tiszta ivóvíz Kerala 
(India) 1300 96% Indonézia 2980 88% 0,92-szoros5

Biztonság 
(bűnözési ráta) Costa Rica 7940 50% Mexikó 9200 100% -2-szeres

Éhínség Eritrea 400 5% Dzsibuti 1300 15% 3-szoros
Forrás: a szerző5

4 Az adatok forrásai: hu.wikipedia.org/wiki/Országok_egy_főre_jutó_GDP_szerinti_listája (2010), ill. 
www. seano.who.int ; www.nationmaster.com

5 Kurien, 2000: 180.
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Természetesen a fenti adatok hátterében számos, alaposabb elemzést igénylő tényező 
állhat, de arra talán elegendő példát szolgáltatnak, hogy a fenntartható emberi fejlődés 
eltérő stratégiákon alapulhat, melyeknek egyetlen közös vonása, hogy az élelem, fedél, 
víz, személyes biztonság, írni-olvasni tudás biztosítása feltétlen prioritást élvez. Kuta-
tói szempontból nagyon fontos, hogy eltérő politikai ideológiákat valló erők különböző, 
szegényebb országokban hogyan alakítottak ki egymástól nem is olyan távoli fejlesztési 
stratégiákat; Kerala marxista vezetése, Eritrea baloldali diktatúrája, Costa Rica keresz-
tényszocialistái, Srí Lanka sajátos buddhista tradicionalista kormányai egy vonatkozás-
ban biztosan egy platformon vannak: a fejlődés az ott élő emberek legalapvetőbb szük-
ségleteit kell, hogy szolgálja. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a centrum országok meglehetősen ambivalensen viszo-
nyulnak a fenti kísérletekhez. Eritreát a nemzetközi emberi jogi monitoring szervek 
– valószínűleg nem alaptalanul – a legkevésbé szabad és demokratikus országok közé 
sorolják. Az ENSZ is szankciókat foganatosított ellene, az etióp lázadók támogatását fel-
róva, holott a térségben éppen Eritrea az az állam, amely frissen kivívott függetlensége 
okán is kínosan ügyel a semlegességére a világ egyik legelmérgesedettebb válsággócán, 
Afrika „szarván”. Eritrea nem engedett az Egyesült Államok katonai befolyási törekvé-
seinek, sem a globális gazdaság vízre és monokulturális exportra ácsingózó erőinek, így 
„pária” állam lett, amelyik elszigeteltsége dacára igyekszik a minimális létfeltételeket 
biztosítani lakói számára, ellentétben például a szomszédos Etiópiával. 

Kerala az alternatív globalizációs irodalom „sztárja”, rendkívüli teljesítmény áll 
mögötte az elmúlt harminc évben. Míg India általában úgy vált globalizációs „siker-
történetté”, hogy lakóinak többsége nem tapasztalhatta meg életminőségének a javu-
lását, addig Kerala állam a legfontosabb életminőségi mutatókban jócskán lehagyta az 
indiai átlagot. Costa Ricát elnevezték „Latin-Amerika Svájcának”, ez az ország igye-
kezett kötéltáncosként egyensúlyozni a szélsőjobbos katonai junták uralma és a lázadó 
gerillák kalandor központosítási törekvései között, így egy mérsékelt, konszolidált, a kül-
földi tőke irányába nyitott, emberközpontú fejlődést produkáló országgá válhatott. Srí 
Lankát gyakorlatilag romba döntötte a 2004-es cunami. Az azóta eltelt években minta-
szerű együttműködés bontakozott ki a helyi és a külföldi humanitárius és fejlesztési szer-
vezetek között, így Srí Lanka lakói újra az egy főre jutó GDP-hez képest relatíve magas 
életminőségi mutatókkal büszkélkedhetnek. 

Ezek a példák azt támasztják alá, hogy az alapvető emberi szükségletekre alapozó, 
környezeti szempontból is fenntartható fejlődés reális opció. A kérdés mindig az, hogy a 
belső és külső feltételrendszer mennyire kedvez a megvalósításának.

Hogy miért fenntarthatatlan a kizárólag a gazdasági növekedésre épülő fejlesztési 
modell? Az alábbi öt pontban megkísérlem összefoglalni:
1. Mert vég nélküli növekedésre és kibocsátásra épül, ami az erőforrások korlátozottsága 

miatt rövidlátó politika.
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2. Mert a szűkös erőforrások napjaink emberi jogi visszaélésében kulcsszerepet játsza-
nak, és a helyzet valószínűleg csak romlani fog. Ha az emberi jogok ügyét leválaszt-
juk a neoliberális/neokonzervatív gazdasági programokról, akkor esélyes lehet az 
alapvető emberi szükségletekhez fűződő emberi jogok nagyobb mértékű érvényesü-
lése. Amennyiben az emberi jogokat a szűkös erőforrások kérdésétől elválasztó prog-
ramok diadalmaskodnak, úgy az emberi jogok mindegyik generációja „hátramenetbe 
kapcsol”. 

3. Mert tarthatatlan helyzet az, hogy a világ leggazdagabb ötöde fogyasztja el az erőfor-
rások 83%-át, azaz nem érvényesül az erőforrások feletti szuverén rendelkezés emberi 
joga.

4. Mert a Föld lakóinak 70%-a saját erőforrásait kénytelen kiszolgáltatni, és ebből az 
„üzletből” nekik vajmi kevés jut. 

5. Mert a fogyasztói társadalom végtelenül pazarló, és ezt a mintát világszerte egye-
dülálló értékként terjesztik hatalmi, üzleti központjai. 1968-ban kérdőjelezték meg 
utoljára tömegek a fogyasztói társadalom értékrendjét, a mai fiatal generációk nem 
hogy nem lázadnak ez ellen, ellenkezőleg, evidenciának veszik, mint ami nekik jár, 
ráadásul az ősi eredetmítoszokba menekülő (szélső)jobboldali mozgalmak is tökéle-
tesen belesimulnak ereklyéikkel, relikviáikkal, pólóikkal és zenéikkel ebbe a trendbe 
(meglehetősen groteszk például hazánkban azoknak a cégeknek a sokasodása, melyek 
üzleti hasznot produkálnak a rovásírásos portékákból). Ezek a jelenségek jól példáz-
zák azt, amit Hardt és Negri úgy írt le, hogy „a fogyasztói társadalom megalkotja 
azt a világot, amit belakik” (Hardt – Negri, 2002), azaz mindent a saját logikája sze-
rint képes rendezni anélkül, hogy ez a fogyasztó tömegekben tudatosulna. Így képe-
sek emberi jogokat sárba tipró, természeti környezetet súlyosan károsító cégek világ-
márkák maradni anélkül, hogy termékeik vásárlóinak erről bármi fogalmuk lenne. 

Témám összefoglalása és egyben illusztrációja az Ogoni-ügy, melynek minimális saj-
tóvisszhangja volt térségünkben.

Tragikus kimenetelű lokális ellenállás: az Ogoni-ügy
Az Ogoni-ügy akár precedensértékű ügynek is tekinthető a szűkös erőforrásokért folyta-
tott versengés tragikus következményeinek bemutatásakor. A brit-holland alapítású Shell 
Corporation kőolaj-lelőhelyekre bukkant 1958-ba, Nigériában. Az ezt követő 43 évben 
mintegy 35 milliárd euró értékű kőolajat termelt ki a Niger-delta térségében. Ezalatt az 
idő alatt mintegy 5,5 milliárd euró körüli környezeti kárt okozott. Bár 60 millió eurót 
társadalmi és környezetvédelmi célokra visszaforgatott az általa tönkretett térségben, 
ez az összeg sem az okozott károk mértékéhez, sem a cég által bezsebelt extraprofithoz 
képest nem tekinthető méltányosnak. 
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A Shell olajfúrótornyai és olajvezetékei az anyaországokban elfogadott technikai 
sztenderdekhez képest jelentősen elavultak voltak. A cég egy olyan területen kezdett 
olajkitermelést, ahol a helyi lakosság, az Ogoni törzs hagyományos halászattal és mező-
gazdasággal foglalkozott. A földeket a Niger-folyó mellék- és holtágainak vizéből öntöz-
ték. A Shell által okozott víz és talajszennyezés mindkét megélhetési forrásukat ellehetet-
lenítette. A halállomány jelentősen megritkult, a víz olajjal szennyezetté vált, így a helyi 
lakosság ivóvízbázisa is tönkrement. A vezetékek rendszeres meghibásodásai mindezt 
valódi ökológiai katasztrófákkal tetézték, a robbanások és az olajkutak egyaránt súlyos 
levegőszennyezést okoztak. 

A ’70-es, ’80-as évekre a szennyezés mértéke elérte az évi 12 millió tonna metán kibo-
csátását, ami savas esőket vont maga után. Szignifikánsan emelkedett a helyben élők 
körében az általuk „rövid betegségnek” nevezett fejfájással, idegrendszeri problémákkal 
járó kór, melynek halálozási arányai is aggasztóvá váltak. Végül, de nem utolsó sorban a 
csodás trópusi táj lehetett volna idegenforgalmi paradicsom, ehelyett ipari sivataggá vált. 
Az így elmaradt haszon felbecsülésére senki sem vállalkozott. 

 A katonai diktatúrák sorát elszenvedő Nigéria egy főre jutó össztermékét természe-
tesen jelentősen növelte a Shell jelenléte éppúgy, mint az ország külkereskedelmi mérle-
gét. A Shell ugyanakkor meglehetősen kevés helyi munkaerőre tartott igényt, egyúttal 
tömegeket fosztott meg létfenntartási lehetőségüktől, a helyi környezet degradálásával. 
Az ogoni nép ellenállásának kezdetekor (1990) még nem született meg az UNDP prog-
ramja a fenntartható emberi fejlődésről, melynek ötödik pontja az élőhely biztonságát, 
az élőhely kényszerű elhagyásával fenyegető gazdasági tevékenység tiltását kinyilvánítja, 
bár mint már utaltam rá, kikényszeríthető jogi erő nélkül. Pedig ez volna a fenntart-
ható emberi fejlődés emberi jogi befogadásának kulcsa. A globalizáció mobil, „rugalmas” 
munkaerőt igényel, de már az első generációs emberi jogok elismerik a lakóhely szabad 
megválasztásának, megtartásának jogát. Amennyit a Shell elkönyvelhet Nigéria „nyers” 
gazdasági mutatóinak javításában játszott szerepe terén, annál sokkal nagyobb vesztesé-
get okozott a Niger-delta lakóinak drasztikus életminőség romlásával. 

Az ogonik első jelentősebb, 1990-es tiltakozásának elfojtására a katonai rezsim egy 
speciális, gyorsbevetésű rendőri erőt küldött, amely 80 embert ölt meg, kb. 200 sebe-
sültet és 495 lerombolt házat hagyott maga után. Az ellenállás élére Ken Saro Wiwa 
költő állt, aki megszervezte az Ogoni Nép Túléléséért Mozgalmat (MOSOP) és elha-
tározta, hogy Gandhi nyomdokain haladva igyekszik erőszakmentessé tenni a küzdel-
met. A mozgalomhoz pár hónap alatt legalább 25 ezer ember csatlakozott, eszköztáruk-
ban leggyakrabban a Shell bázisaihoz vezető utak eltorlaszolása, a fúrótornyok blokádja, 
az olajvezetékek építésének hátráltatása szerepelt. 

A Shell a kitermelt olaj 90%-át külföldön értékesíti, tehát nem segíti a fogadó ország 
energiaellátását. Az ogonik ellenállásának tetőpontján, 1993-ban ráadásul a legvéresebb 
kezű zsarnok, Abacha katonai diktatúrája épül ki az országban, aki a mai napig tisztá-
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zatlan körülmények között jutott 3 milliárd dolláros jövedelemhez rémuralma öt éve 
alatt. Amikor az ellenállás már szervezett erőként jelenik meg a Shell-el szemben, 1993 
végén, a Shell meghátrál és felfüggeszti a tevékenységét a térségben. Ennek hatására 
Abacha kegyetlen megtorlást indít, amely közel kétezer ember meggyilkolásához, 80 ezer 
ember elüldözéséhez vezet. Vajon van-e összefüggés Abacha elképesztő mértékű jövede-
lem növekedése és a Shell manőverei között? Annyi biztos, hogy a Shell tárgyalt a diktá-
torral létesítményeinek védelméről, egy speciális erő felfegyverzéséről.  

Ken Saro Wiwa-t és nyolc társát letartóztatták, és a tisztességesnek nevezhető bíró-
sági tárgyalás elveire fittyet hányva halálra ítélték őket, melyet 1995. november 10-én 
végrehajtottak. Az események innentől fogva felgyorsulnak. A nigériai rezsim nem tudja 
eltussolni a kivégzések hírét, emberi jogi és környezetvédő civil szervezetek igen komoly 
sikereket érnek el a nyilvánosság terén. A közöny szürke falai a hírek hallatán kezde-
nek roskadozni, Nyugat- és Észak-Európa számos országában, Kanadában és az Egye-
sült Államokban fogyasztói bojkott kezdődik a Shell termékeivel szemben, aminek hatá-
sára romlanak a cég részvényei, a társaság érezhető piaci visszaesést kénytelen elköny-
velni még anyaországaiban is.  A Shell menedzsmentje körében zavarodottság tapasztal-
ható 1995 végén, először azzal védekezik, hogy egy multinacionális cég nem befolyásol-
hatja azt, hogy a nyereségéből a fogadó országra eső részét annak kormányzata hogyan 
és mire költse el.6

Egy hosszúra nyúlt perben (1996-2009), New York államban bebizonyosodik, hogy a 
Shell bűnrészes Wiwa és társai kivégzésében. A per során több dokumentum és vallomás 
is azt igazolja, hogy a Shell nem csak pénzzel támogatta Abacha diktátort, hanem együtt-
működött a rezsimmel a súlyos emberi jogsértésekben, például azzal, hogy 1994-ben a 
Shell visszatérését követelő kampányt szervezett, az aláírást megtagadókat a fegyveres 
erők elhurcolták, sok esetben megkínozták, megerőszakolták. Erről a konszern veze-
tői tudtak, a kampányt mégis folytatták. A céget az ítélet jóvátétel fizetésére kötelezi a 
kivégzettek hozzátartozói javára.

Afrikában is született ítélet az ügyben 2001-ben, egy négy éves eljárás végén, az Embe-
rek és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága előtt. Az ítélet megállapítja a nigériai kormány 
felelősségét az ogonik gazdasági, szociális, illetve fejlődéshez való jogának megsértéséért. 
A Shell felelősségének kimondása azonban ebben a perben nem történt meg.

A csak ajánlások megtételére jogosult szervezet, az Emberi Jogi Visszaéléseket Vizs-
gáló Bizottság olyan dokumentumokhoz jutott hozzá, melyek egyértelműen bizonyít-
ják a Shell nigériai fegyvervásárlásait. A Shell arra hivatkozik, hogy ezek a fegyverek az 
objektumvédelmet ellátó, a cég alkalmazásában álló biztonsági szolgálat számára kellet-
tek, tehát semmi közük a diktatúra fegyveres erőihez. Más források mindezt cáfolták a 
New York-ban lezárt per során, a Shell mindenesetre a vezetékeivel és a fúrótornyaival 
szembeni rendszeres szabotázs akciókra hivatkozott.

6 http://www.shell.com/home/content/nigeria/about_shell/issues/ogoni/ogoni.html
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Már 1970-ben, jóval az ogonik tiltakozása előtt egy igen súlyos olajkitörés károsí-
totta a térségben élők környezetét. Az olajkitörések rendszeresek voltak, de ez volt a leg-
súlyosabb. A Shell nem kívánt komolyabb infrastruktúra-fejlesztésbe fogni a térségben, 
inkább tovább használta az elavult technológiát, és az olajkitöréseket a helyiek – állítóla-
gos – szabotázs akcióira vezette vissza. 1999 óta húzódik Port Harcourt-ban több per is, 
amit a károsultak, illetve civil szervezetek indítottak az említett olajkitörés miatt a Shell 
ellen (részletesebben minderről Szabó, 2011: 113-119).

Konklúzió
A létfenntartáshoz és fejlődéshez való jogok, mint az emberi biztonság értékének fontos 
részei beépíthetők az emberi jogok rendszerébe. Napjaink kölcsönös összefüggésrend-
szerekre épülő (interdependens) világa előrelátó, kockázatenyhítő politika után kiált. A 
problémák csupán tüneti kezelése újabb, súlyosabb problémákat szül. Ha például egy 
természeti katasztrófa helyreállítási költségeit szegény országokban kizárólag segélyekből 
és hitelekből fedezik, akkor a katasztrófa által sújtott ország még jobban eladósodik, még 
kockázatosabb, instabilabb lesz, menekültáradattal, járványokkal, terrorizmussal veszé-
lyeztetve akár éppen a donor országokat is (Glied, 2010). 

Peter Uvin érzékletesen foglalja össze az emberi alapszükségletekre koncentráló fej-
lesztési modell szükségességét, amely mellett ebben a tanulmányban érvelni próbáltam. 
A létfenntartás és a fejlődés jogainak garantálása nem jótékonykodás, nem szívességet a 
szívességért típusú ügylet, nem is pusztán a nemzetközi jog szerinti kötelezettség. Való-
jában annak jóváhagyása, hogy globális polgárokká kell válnunk. Az emberiség szoros, 
szövevényes szálakon kapcsolódik össze, akarva-akaratlanul (Uvin, 2004: 201).

Lehet ennek örülni, vagy szörnyülködni miatta, egy biztos, a globális kockázatok 
globális kockázatkezelést és prevenciót igényelnek, és ebben a fejlesztéspolitikáknak 
kulcsszerepe lehet. Amennyiben a fejlesztés emberi és környezeti szempontból fenntart-
ható pályára áll, akkor elveszti tragikus üzenetét a következő vicc:

„Két bolygó találkozik. 
Mi van veled? Nem nézel ki valami jól!
Képzeld, homo sapiensem van…
Szegény, az nagy baj. De ne aggódj, hamarosan elpusztul!”
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Társadalmi egyeztetés – továbblépési 
lehetőségek
Egy megoldás: A Részvételi kódex

Oprics Judit

„A modern demokráciák egyik legnagyobb problémája az állampolgárok elidegenedése a poli-
tikai folyamatoktól. Ebben a kontextusban, ahogy sok másban is, a civil társadalom fontos 
elemét képezi a demokrácia gyakorlatának, alternatívát kínálva az állampolgároknak a poli-
tikai pártokkal és lobbikkal szemben, a nézetek széles körét közvetítve, és biztosítva az érdek-
képviseletet a döntéshozatali folyamatokban.” (A döntéshozatalban való állampolgári rész-
vétel jó gyakorlatának kódexe, Bevezetés)

A döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexe, azaz a Részvé-
teli kódex az Európa Tanács1 kezdeményezésére, több ország szakértőinek bevonásával 
jött létre. Egy keretdokumentum, amely egyaránt támogatja a civil szervezetek és a dön-
téshozók munkáját, egyeztetéseit, meghatározza a részvétel fogalmát, elméleti kereteit 
és gyakorlati eszközrendszerét. Kiindulási alapként szolgálhat az egyeztetések szereplői 
(kiemelten a civil szervezetek és az államigazgatási szereplők) számára a részvétel kialakí-
tásában, tevékenységük megtervezésében, megvalósításában. Összefoglaló, áttekintő jel-
lege és közérthető logikája az, ami miatt széles körben használható eszköz lehet a társa-
dalmi egyeztetés megerősítésében.

Jelen tanulmányban bemutatom a Részvételi kódexet, és néhány fontosabb kérdés 
mentén körbejárom magyarországi alkalmazásának lehetőségeit. Elméleti felvezetésként 
a Részvételi kódex fontosabb megállapításait ismertetem, majd röviden áttekintem a civil 
érdekképviselet és a civil szektor jelenlegi helyzetét Magyarországon. Zárszóként össze-
foglalom azokat a fontosabb javaslatokat, amelyeket a civil szakértők az utóbbi években 
megfogalmaztak a kódexben foglalt módszerek elterjesztésének érdekében.

A tanulmány elkészítése során a Részvételi kódex szövegén és a kapcsolódó szakértői 
vitákon elhangzottakon túl leginkább a következő fontosabb munkákra támaszkodtam: 
1. A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány és a Magyar 

Természetvédők Szövetsége (MTvSz) több éve kiemelten foglalkozik a társadalmi 

1	 Az	Európa	Tanács	(Council	of	Europe)	47	európai	állam	együttműködésének	keretében	létrejött	szer-
vezet,	Magyarország	is	tagja	1990-től.	Nem	az	Európai	Unió	intézménye.	(Honlap:	coe.int)
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egyeztetések és a szektorok közötti együttműködések fejlesztésének témájával.  
A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere (TEEN) program jelentős szak-
értői gárda segítségével a társadalmi egyeztetésekben való részvételre és azok meg-
szervezésére vonatkozó ajánlásrendszert dolgozott ki. A társadalmi egyeztetés elmé-
leti kérdéseit egy kötetben fejtettük ki, ez az elméleti alapvetés jelen tanulmánynak 
is alapja. (Farkas et al., 2007)

2. A Regionális Civil Egyeztetések (RECE) program a Társadalmi Egyeztetés Eljárási 
Normarendszere (TEEN) program folytatása volt. A RECE program céljai voltak:  
a civil szervezetek, társadalmi egyeztetések erősítése a közép-magyarországi regio-
nális döntéshozatalban, a fejlesztési programok és tervek kialakításában, azaz a civil 
szervezetek aktivizálása, a létező együttműködési formák segítése, valamint kon-
szenzusos regionális és térségi egyeztetési rendszerek életre hívása. A RECE prog-
ramban is szakértők segítették munkánkat.

3. Szintén a TEEN program folytatásaként (TEEN2) a részt vevő civil szervezetek jogi 
ajánlásokat fogalmaztak meg a civil szervezetek érdekképviseleti jogi feltétel- és sza-
bályozásrendszerének javítása érdekében, ezt egészítette ki az ágazati szintű társa-
dalmi egyeztetések feltérképezése, és a civil érdekképviselet feltételrendszerének 
javítását, együttműködések kialakítását célzó ágazati szintű támogatás. A 2008-ban 
kidolgozott Részvételi törvény koncepció 2010-ben a jogalkotási törvénnyel párhu-
zamosan elkészülő, ún. részvételi törvény egyik kiindulási pontja lett.

4. A NIOK Alapítvány ezzel párhuzamosan több nemzetközi polgári és civil szervezeti 
részvételt támogató programban vett részt, munkakapcsolatba került európai háló-
zatokkal, olyan szervezetekkel, amelyek a Részvételi kódex kidolgozásában részt vet-
tek, annak megismertetésében, elterjesztésében elkötelezettek.2

5. 2011-ben Budapest adott otthont az Európai Civil Találkozónak, amelyen külön 
szekció foglalkozott a részvétel megerősítésének lehetőségével, ezen belül a Részvé-
teli kódexszel. A főszervező Századvég Alapítvány a szekció munkájának szervezé-
sére a NIOK Alapítványt és a Magyar Természetvédők Szövetségét kérte fel.3 A kon-
ferencián elhangzott előadások és a szakmai vita anyagai is beépültek ebbe a tanul-
mányba. 2012 májusában környezet- és természetvédő civil szervezetek értékelték a 
kormány környezetpolitikáját, ezen belül érintették a részvétel és a civil szektor hely-
zetének kérdéseit, jelen tanulmány támaszkodik az ő megállapításaikra is.4

2 A NIOK Alapítvány és partnerei vonatkozó munkáiról a http://tarsadalmiegyeztetes.honlaphat.hu/ hon-
lapon találhatók részletes információk.

3 A rendezvény honlapja: www.civilmeeting2011.hu
4 A tanulmány elérhető a következő linken: 
 http://www.mtvsz.hu/dynamic/a_kormany_civil_ertekelese___pdf.pdf.
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A Részvételi kódex létrejötte
Az Európa Tanács mellett működő Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája 2007-
ben kapott felkérést a Tanácstól, hogy alakítsa ki a döntéshozatalban való civil részvétel 
jó gyakorlatának alapelveit. A munkában részt vevő civil szervezetek célja az volt, hogy 
egy általános, az államigazgatási döntéshozatal minél szélesebb körére kiterjedő, abban 
praktikusan használható referenciakeretet hozzanak létre. A Részvételi kódex alkalmas 
arra, hogy az államigazgatásban dolgozó és a civil szereplők egyeztetési tevékenységének 
egyaránt alapja legyen.5

A nemzetközi civil szakértők közös munkájaként létrejött anyag a részvétel fogal-
mának és elméleti kereteinek meghatározásán túl annak gyakorlati eszközrendszerét is 
leírja. A jól használhatóság érdekében a döntéshozatali folyamat különböző fázisai és a 
részvétel különböző szintjei alapján képződött mátrixban helyezték el a részvételi for-
mákat.

Több civil szervezet és nemzetközi civil hálózat tekinti feladatának az állampolgári 
és civil részvétel fejlesztését, ezen belül a Részvételi kódex terjesztését, megismertetését. 
A Részvételi kódex egyre több nyelven érhető el az Európa Tanács honlapján,6 és egész 
Európában találunk civil szervezeteket, amelyek a Részvételi kódex gyakorlati alkalma-
zását segítik.

Magyarországon 2010-ben, a Kunbábonyi Nyári Egyetemen7 kezdődött a Részvételi 
kódex alkalmazásának lehetőségéről szóló civil gondolkodás. A Közösségfejlesztők Egye-
sülete feladatai között tartja számon a dokumentum népszerűsítését, hogy bekerüljön a 
magyar közbeszédbe, szakmapolitikai ajánlások részévé váljon.

Az Európa Tanács, intézményei és a Részvételi kódex kidolgozásába és terjesztésébe 
bekapcsolódó civil szervezetek közös célja, hogy mindkét szektor szakemberei napi mun-
kájuk során helyi, regionális, országos és nemzetközi szinteken is alkalmazzák a Részvé-
teli kódexet. Ehhez nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában is további nép-
szerűsítő tevékenységek szükségesek.

A részvétel feltételei
A Részvételi kódex meghatározza azt a keretrendszert, amelyben egyáltalán lehetséges, 
hogy a civil szervezetek hatékonyan részt vegyenek a döntéshozatali folyamatok befo-
lyásolásában (A döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexe, 
III. iii. fejezet). Különösen fontosnak tartom ezek rögzítését, hiszen ha valamely feltétel 

5  A kódex az állampolgári részvétel kérdéskörét annyiban érinti, hogy a civil szervezetekre úgy tekint, mint 
a polgárok önszerveződő csoportjára, és ebben az értelmezésben az egyéni érdekképviselet megvalósításá-
nak egyik formája.

6 http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp hivatkozás alatt jelenleg (2012. augusztus) 19 nyelven 
található fordítás, de egy évvel korábban még 16 nyelven találhattuk meg a Részvételi kódex szövegét.

7 A rendezvény honlapja: http://www.adattar.net/wordpresshu2/?page_id=660.
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a gyakorlatban nem vagy csak részben teljesül, az befolyásolja a Részvételi kódex eszköz-
rendszerének alkalmazhatóságát is.

A Részvételi kódex, így a civil érdekképviselet érvényesülésének alapfeltételei:
•	 a jogállam,
•	 az alapvető demokratikus alapelveknek való megfelelés,
•	 politikai akarat,
•	 kedvező jogszabályi háttér,
•	 átlátható eljárások,
•	 a fenntartható civil társadalom számára és érdekében rendelkezésre bocsátott hosszú 

távú támogatások és erőforrások,
•	 a párbeszéd és együttműködés közös terei,
•	 kölcsönös bizalom,
•	 a részvételi demokrácia közös értelmezése,
•	 civil szervezetek társadalmi elismertsége és támogatottsága.

A részvétel szintjei
A részvétel intenzitásától függően a civil részvétel különböző fokozatait határozza meg 
a Részvételi kódex. Készítői egy jól használható, közérthető négyfokozatú skálát alkal-
maznak (A döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexe, IV. fe- 
jezet):
1. Tájékoztatás – Az információhoz való hozzáférés az egyeztetések alapja, a részvétel 

legalacsonyabb szintje. Ezen a szinten a döntéshozók információt szolgáltatnak, és 
nem várják, hogy a civil szervezetek reagáljanak, részt vegyenek a döntéshozatalban.

2. Konzultáció – A konzultáció szintjén a döntéshozó kezdeményez, megjelöli a témát, 
tájékoztatja a civil szervezeteket valamilyen aktuális kezdeményezésről, majd kikéri 
a civil szervezetek véleményét, szempontjait és visszajelzését egy bizonyos témában 
vagy fejlesztési kérdésben.

3. Párbeszéd – A párbeszéd szintjén a részvétel legfontosabb jellemzője, hogy bárme-
lyik fél kezdeményezheti, lehet széles körű vagy együttműködésen alapuló. A széles 
körű párbeszéd a nézetek, vélemények rendszeres kétirányú kommunikációja, egyez-
tetése (például nyilvános közösségi meghallgatás vagy civil-állami tematikus talál-
kozók formájában). Az együttműködésen alapuló párbeszéd célja valamilyen közös 
ajánlás, jogszabály, stratégiai dokumentum megfogalmazása. Megalapozottabb, 
mint a széles körű együttműködés, általában valamely kérdés közös megbeszélésé-
nek sorát jelenti (a megbeszélések sűrűn megtartottak és rendszeresek is lehetnek).

4. Partnerség – A partnerség az előző szintekhez képest felelősségmegosztást is jelent, 
megjelenhet a döntéshozatali folyamat bármely fázisában. A részvételt a civil szerve-
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zetek és a döntéshozók közötti szoros együttműködés jellemzi, nem veszélyeztetve 
a civil szervezetek függetlenségét, önálló mozgásterét (például ilyen eszközök lehet-
nek: feladat civil szervezetekhez történő delegálása, részvételi fórumok, közös dön-
téshozó testületek felállítása).

A részvétel ezen formái a döntéshozatali folyamatok bármely fázisában alkalmazha-
tóak, de súlyúk különböző az eljárási szakaszok függvényében.

A részvétel módjai
A Részvételi kódex a döntéshozatali folyamatot hat fázisra osztja: programok kidolgo-
zása, megszövegezése, döntéshozatal, szakpolitikák megvalósítása, követése és újrafo-
galmazása. A politikai döntéshozatal ezen lépései minden kontextusban alkalmazha-
tóak, helyi szintű döntéshozataltól a nemzetköziekig. Minden döntéshozatali fázishoz 
az egyeztetés, együttműködés különböző eszközeit kapcsolja a Részvételi kódex, és e két 
dimenzió mentén kialakul egy részvételi mátrix, amelybe a fontosabb részvételi eszkö-
zök kerülnek.

A Részvételi kódexben pontosan rögzítve van minden döntéshozatali fázishoz kap-
csolódóan, hogy a civil szervezeteknek milyen lehetséges cselekvési területei vannak, az 
államigazgatásnak melyek a kötelezettségei, továbbá melyek azok az eszközök és mecha-
nizmusok, amelyek alkalmazhatóak az adott fázisban történő egyeztetésekben, attól füg-
gően, hogy a részvétel mely szintjén (tájékoztatás, konzultáció, párbeszéd vagy partner-
ség) történik az egyeztetés.

A civil részvétel főbb cselekvési területei (melyeket részleteiben – a döntéshozatal 
különböző fázisaiban, más-más hangsúllyal és konkrét tevékenységekkel – a civil szere-
pek köré csoportosítva fejt ki a kódex szövege):
•	 Szószólói szerep – az érintett csoportok szükségleteinek és érdekeinek megfogalma-

zása, megjelenítése, eljuttatása a döntéshozókhoz, a döntéshozók befolyásolása, hatá-
sainak monitorozása, lobbizás.

•	 Információnyújtás, tájékoztatás – a politikai döntésekről, hatásairól, a döntéshoza-
tali folyamatról, eredményekről érdemben tájékoztatják az érintetteket (civil szerve-
zeteket, állampolgárokat, hatóságot).

•	 Szakértelem, tanácsadás – szakértői elemzések, kutatások készítése, összegyűjtése, 
ezek segítségével társadalmi szükségletek meghatározása, perspektívák, prioritások, 
hatások bemutatása.

•	 Innováció – új megoldások, megközelítések kifejlesztése, alkalmazhatóságuk bemu-
tatása.
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•	 Szolgáltatásnyújtás – inputok adása a döntéshozatali folyamat során, hogy speciá-
lis csoportok igényeit, érdekeit is figyelembe vegyék; valós hatások követése, esetek, 
bizonyítékok gyűjtése.

•	 Ellenőrzési funkció – döntéshozatali folyamat figyelemmel kísérése, hogy az érin-
tettek igényeit, érdekeit figyelembe vegyék, a megvalósítás és hatások megfelelnek-e 
a kitűzött céloknak, illetve hogy a folyamat demokratikus, átlátható és a részvételt 
támogató legyen.

Az államigazgatás kötelezettségeit a következőképpen csoportosítja a Részvételi 
kódex (szintén hangsúlyeltolódásokkal és más-más konkrét tevékenységekkel a döntés-
hozatali folyamat különböző fázisaiban):
•	 Információ megosztása – naprakész, pontos, átfogó jellegű és időszerű információk 

nyújtása könnyen hozzáférhető módon, minden érintett fél részére, a döntéshozatali 
folyamat minden fázisában.

•	 Eljárások – átlátható döntéshozatali folyamat létrehozása, betartása, nyitott részvé-
teli eljárások kialakítása és megvalósítása.

•	 Erőforrások biztosítása – a civil társadalom aktív részvételének segítése források biz-
tosításával (például pénzügyi támogatás, természetbeni támogatás, adminisztratív 
szolgáltatások nyújtása, megfelelő konzultációs eszközök és időrendek biztosítása).

•	 Reagálókészség – az érintett hatóságok aktív részvételének biztosítása (az aktív rész-
vétel elemei: elérhetőnek lenni, meghallgatni, megfontolni, reagálni, visszajelzést 
adni, hozzájárulást figyelembe venni).

A részletes eszközlistából egy kivonat, jól használható illusztráció a részvételi mátrix.

1. számú táblázat 
Részvételi mátrix (módosított) 

(A döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexe, V. fejezet alapján)

A döntéshoza-
tali folyamat 
fázisai

A részvétel szintjei
Tájékoztatás Konzultáció Párbeszéd Partnerség

A programok 
kidolgozása

Egyszerű és nyílt 
hozzáférés az infor-
mációkhoz
Kutatás
Kampányolás, 
lobbitevékenység
Weboldal a fontos 
dokumentumok-
nak

Petíciók

Online konzul-
tációk, ill. egyéb 
technikák

Meghallgatások, 
társadalmi fóru-
mok
Közösségi, civil 
fórumok, „jövőta-
nácsok”
Kormányzati kap-
csolattartó

Munkacsoport 
vagy bizottság
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Megszövegezés A szakpolitikai 
dokumentumokhoz 
való nyílt és ingye-
nes hozzáférés
Weboldal a fontos 
dokumentumok-
nak
Kampányolás, 
lobbitevékenység
Webes tudósítások
Kutatás

Meghallgatások, 
kérdések/vála-
szok
Szakértői szemi-
náriumok
Az érintettek 
csoportjaiból 
álló bizottságok, 
tanácsadó testü-
letek

Meghallgatások, 
kérdések/válaszok
Szakértői szemi-
náriumok
Az érintettek cso-
portjaiból álló 
bizottságok, 
tanácsadó testü-
letek

A szakpolitikák 
közös megfogal-
mazása

Döntéshozatal Kampányolás, 
lobbitevékenység

Nyílt plenáris 
vagy bizottsági 
ülések

Nyílt plenáris 
vagy bizottsági 
ülések

Közös döntés-
hozatal
Bevonás a dön-
téshozatalba

Megvalósítás Az információkhoz 
való szabad hozzá-
férés
Az információkhoz 
való hozzáférést 
biztosító weboldal
E-mail értesítők
GYÍK
Közbeszerzési eljá-
rások

Rendezvények, 
konferenciák, 
fórumok, szemi-
náriumok

Kapacitásépítő 
szemináriumok

Képzések

Stratégiai part-
nerségek

Követés Az információkhoz 
való szabad hozzá-
férés
Bizonyítékok gyűj-
tése
Értékelés
Kutatási eredmé-
nyek

Visszajelzési 
mechanizmusok

Munkacsoport 
vagy bizottság

Munkacsoport 
vagy bizottság

Újrafogalmazás Az információkhoz 
való szabad hozzá-
férés

Konferenciák, 
gyűlések, talál-
kozók
Online konzul-
táció

Szemináriumok, 
tanácskozások, 
fórumok

Munkacsoport 
vagy bizottság

Civil részvétel Magyarországon
Rögzítettük korábban azokat a feltételeket, amelyek a gyakorlatban a Részvételi kódex 
alkalmazásának alapját jelentik, ösztönző és képessé tevő környezetként funkcionálnak. 
Kissé kisarkítva a helyzetet megállapítható, hogy a valós és hatékony civil részvétel fel-
tételei szinte teljes mértékben hiányoznak a mai magyar közpolitikai szintérről, vagy 
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csak nagyon lassan alakulnak ki. A civil részvétel ösztönzéséhez hiányzik, vagy nagyrészt 
hiányzik például a politikai akarat (főként a politikai kultúra és történelmi sajátosságok 
miatt), a kedvező jogszabályi háttér, az átlátható államigazgatási, döntéshozatali eljárá-
sok, a civil (és állami) erőforrások, a már működő egyeztetési terek, a szektorok közötti 
bizalom, a részvételt meghatározó közös elvi alapok, és a partnerség kialakulásához saj-
nos nem elég erős a civil szervezetek társadalmi támogatottsága sem. A jelenlegi helyze-
tet jól összegzi a zöld civil szervezetek 2012-ben megjelent kormányértékelése, amelyre 
most is támaszkodom.

A részvétel jogszabályi környezete alapjaiban változott meg 2011. január 1-jétől. A 
Parlament az új jogalkotási törvény létrehozásával párhuzamosan megalkotta a részvé-
teli törvényt (2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről), amely a jogszabály-előkészítési folyamathoz kapcsolódóan rögzíti az egyez-
tetendő joganyagok körét, a nyílt internetes konzultáció szabályait és a közvetlen egyez-
tetés (stratégiai partnerség) kereteit. A részvételi törvény a civil szervezetek számára is 
biztosítja a jogalkotásban való társadalmi részvételt, mind a teljesen nyitott eljárásokon 
keresztül, mind pedig stratégiai partnerségek által.

A gyakorlat azonban arról tanúskodik, hogy az elmúlt másfél évben nem lett hatéko-
nyabb a civil szervezetek bevonása a kormányzati döntéshozatalba, azonban nincsenek 
információink arról, hogy ez mennyiben befolyásolta a döntések hatékonyságát és sike-
res végrehajtását. Ennek egyik oka, hogy a joganyagok jelentős részét nem a törvény által 
szabályozott döntési folyamatban fogadják el (miszerint a minisztériumok és a parla-
menti bizottságok törvényelőkészítő munkáját követően dönt a Parlament), amely folya-
mathoz a társadalmi egyeztetés folyamatát, elvárásait illeszti a törvény, hanem egyéni 
képviselői indítványok nyomán, így elkerülve a teljes egyeztetési folyamatot (nemcsak 
a társadalmi és a gazdasági, hanem az állami, parlamenti oldalon szereplők számára is).

A stratégiai partnerség működését vizsgálva hasonló a kép. Hosszú várakozást köve-
tően jelentősebb számú civil szervezettel először, 2012 márciusában a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium kötött stratégiai partnerségi megállapodásokat, egyedüliként 
a minisztériumok közül. A stratégiai partnerek kiválasztását több kritika érte a civil szek-
tor részéről.

A minisztériumoknál, államtitkárságoknál történő döntéshozatalba való civil bevo-
nással kapcsolatban a fő gyakorlati tapasztalat az, hogy amely hivatalok kialakítanak 
együttműködéseket civil szervezetekkel, a partnerek kiválasztásában ott is a minisz-
tériumi elképzelések dominálnak, kevéssé a civil szakmaiság. Általánosságban kije-
lenthető, hogy az állami szereplők a Részvételi kódexben rögzített főbb kötelezettsé-
gek (információ-megosztás, átlátható döntéshozatal, erőforrások biztosítása, megfelelő 
reagálókészség) egyikét sem teljesítik kielégítően, így a részvétel alapszintje (tájékozta-
tás) sem valósul meg a gyakorlatban. Az államigazgatási és önkormányzati döntésbefo-
lyásolást tekintve sem találunk komoly civil részvételt, sem pedig előrelépést az állami, 
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önkormányzati oldal szándékaiban, vagy a civil szervezetek motiváltságában, felkészült-
ségében.

„A helyi, regionális és országos civil szervezetek kapacitásainak, készségeinek fejlesztése 
lényegbevágóan fontos ahhoz, hogy őket a szakpolitikák, projektek kialakításába és a szolgál-
tatások nyújtásába aktívan be lehessen vonni.” (A döntéshozatalban való állampolgári rész-
vétel jó gyakorlatának kódexe, IV. fejezet) A Részvételi kódex konkrét módszereket is 
kiemel, amelyekkel a civil szervezetek képességei, készségei fejleszthetők: képzések, sze-
mináriumok, csereprogramok.

Az általánosan nehéz körülmények és alacsony fokú társadalmi beágyazottság és 
támogatottság mellett működő magyarországi civil szektor helyzete, működési kör-
nyezete az elmúlt években határozottan romlott, pénzügyi, kapacitási és foglalkozta-
tási tekintetben egyaránt. A már meglévő problémák mellett az utóbbi két évben tör-
tént drasztikus forrásbeszűkülés hatása tetten érhető a civil szervezetek működésében.  
A civil szervezetek összes fontosabb bevételi forrását tekintve (Nemzeti Civil Alap-
program, majd Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai, minisztériumi, önkormány-
zati források, vállalati és egyéb magántámogatások, közvetlen és hazai kezelésű európai 
uniós források, nemzetközi civil alapítványok támogatásai) komoly visszaesés történt, 
így a csökkenő források okozta problémák kezelésére a szervezetek túlnyomó többsége 
számára a forrásszerkezet változtatása sem valós lehetőség.

Ebben a helyzetben természetes, hogy általánosságban az amúgy is alacsony fokú 
részvételi motiváltsággal és képességekkel, készséggel bíró civil szektor érdekképvise-
leti tevékenysége gyengült. A forrásbeszűkülés mellett figyelembe véve azt is, hogy a 
külső körülmények szintén a részvétel gyengítése irányába hatnak, nem stimulálja a szek-
tort érdemi állami, önkormányzati akarat, szándék a részvételre. Egyetlen szektor szintű 
pozitív kivételt az elmúlt évben a civil törvény (Az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény) körül kialakuló civil érdekképviseleti aktivitás jelentette, amely ha nem is előre 
átlátható és demokratikus módon, de egy többlépcsős és aktívnak mondható egyeztetési 
folyamatot generált a döntéshozók és a civil szervezetek között.

Továbblépési lehetőségek
A Részvételi kódexben rögzítettek meghatározzák azokat a lehetőségeket, tevékenysé-
geket, amelyek a részvétel erősítése érdekében tehetők a különböző szinteken, a külön-
böző szereplők részéről. Adódnak ajánlások is, amelyeket az állami és civil szereplők szá-
mára meg lehet fogalmazni. A megfogalmazott ajánlások a Részvételi kódex szellemisé-
géből következnek, az ajánlások között ok-okozati viszonyok, átfedések vannak, a felso-
rolt tevékenységeket egymással szoros összefüggésben, egymásra épülve érdemes meg-
valósítani.
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Sok mindent tettek és tesznek jelenleg is nemzetközi és nemzeti szinteken a részvé-
tel fejlesztéséért a kódex kidolgozásában, terjesztésében részt vevő szervezetek. A szö-
veget már 19 nyelvre lefordították, és bárki számára interneten hozzáférhető, a kapcso-
lódó vitákon, megbeszéléseken sok civil szervezetnek lehetősége volt ennek megismeré-
sére. Nemzeti szinten publikációk születnek a témáról, próbálkoznak minél több esemé-
nyen, rendezvényen megjeleníteni, megismertetni az érdeklődőkkel (például Magyaror-
szágon az Európai Civil Találkozó 2011 rendezvényein, az Állampolgári Részvétel Hete 
programjában kiemelt szerepet kapott). Nemzetközi tapasztalatcsere, együttműködések 
keretében is komoly sikereket érnek el civil szervezetek, amikor felhívják a kormányza-
tok, a civilek és a polgárok figyelmét a Részvételi kódexre. A terjesztés egyik fő eszköze, 
hogy helyi közösségekben konkrét ügyek mentén, a gyakorlatban támogatják a kódex-
ben foglaltak alkalmazását.

A legfontosabb tennivaló még a Részvételi kódex ismertségének növelése, a Részvé-
teli kódex terjesztése a civil és állami szereplők körében egyaránt, miközben törekedni 
kell arra, hogy egyre több szervezet, szereplő maga is bekapcsolódjon a terjesztésbe, tegye 
fel a honlapjára, alkalmazza munkája során, mutassa partnereinek, ügyfeleinek hasznos-
ságát, hatékonyságát. A civil szervezetek támogatták eddig is, hogy a Részvételi kódex 
szövege minél több nyelven elérhető legyen, e tekintetben még van lehetőség a tovább-
lépésre.

A Részvételi kódex maga is sokrétűen fejleszthető, igazítható speciális döntéshozási 
folyamatok, érdekképviseleti csoportok igényeihez, innovatív eszközök alkalmazási lehe-
tőségeihez. Alkalmas arra, hogy nemzetközi, uniós, illetve nemzeti szinten szakpoliti-
kai, ágazati kódexeket dolgozzanak ki, lehetőség szerint a civil és az állami szakemberek 
közös munkájának eredményeként. A Részvételi kódex elméleti szinten is fejleszthető, 
további módszerek, elvek beemelésével.

Ajánlásként hazai és nemzetközi szakemberek megfogalmazták már, hogy a részvétel 
fejlesztése érdekében szükséges lenne nemzeti szintű beszámolók, illetve civil jelentések 
készítésére a Részvételi kódex eszközrendszerének használatáról. A beszámolók célja az 
aktuális helyzet bemutatása, az államigazgatási szereplők számonkérése lenne. A beszá-
molók rendszeresen (évenként/kétévenként) kerülnének nyilvánosságra, megerősítés-
ként nemzetközi műhelytalálkozók keretében vitatnák meg, hasonlítanák össze a nem-
zeti tapasztalatokat.

Kisebb, helyi szinten is lehetőség van arra, hogy a részvételi gyakorlatok, a Részvételi 
kódex gyakorlati alkalmazásainak vizsgálatával, összevetésével dolgozzanak ki tovább-
fejlesztési lehetőségeket. Az általános közpolitikai helyzet megváltoztatására (a jogálla-
miság, demokratikus gondolkodás és az abban való hit megerősítése, az alapvető demok-
ratikus alapelveknek való megfelelés az állami és a társadalmi szereplők részéről, a rész-
vételre irányuló politikai akarat erősítése) nehéz ajánlásokat megfogalmazni. Fontosnak 
tartom kiemelni, hogy a bevonásra, az egyeztetésre vonatkozó szándék megerősödése az 
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állami struktúra egészében hosszú távú folyamat, melynek első lépései (a megfelelő és az 
állami struktúrában kényszerítő erejű jogszabályi háttér, elégséges kapacitás és erőforrás, 
szakmai felkészültség megteremtése) folyamatosan érvényesülni képes politikai szándék-
kal kell, hogy megerősítésre kerüljenek. A döntéshozói attitűd megváltozásának nehéz-
kes folyamatában a civil szervezeteknek is meg van a szerepük; tevékenységük és együtt-
működésük ezen a területen is hasznos lehet.

A döntéshozók egyeztetésre vonatkozó attitűdjének befolyásolása elsősorban azon-
ban politikai feladat, megvalósításának kulcsa az aktuálisan hatalmon lévő politikai 
erők szándéka, annak kifejezése és megvalósítása. E tekintetben komoly előrelépések 
szükségesek, amelyek kikényszerítésére – úgy tűnik – a civil szektor még a többi társa-
dalmi-gazdasági és politikai erővel összefogva sem lenne képes.

A támogató jogszabályi háttér létrejöttének első lépése a már meglévő, részvételre 
vonatkozó joganyagok alkalmazásának aktív civil kontrollja lehetne. Szükséges a rész-
vételi törvény, a kapcsolódó jogszabályok, és az egyéb döntésekre vonatkozó egyezte-
tési előírások civil szakmai monitorozása, továbbá az eredmények aktív kommuniká-
lása, javaslatok megfogalmazása az egyeztetések támogatása érdekében. A nyílt eljárá-
sok, a stratégiai partnerekkel történő egyeztetések, a hatóságok, intézmények támogatá-
sára létrejött testületek egyeztető tevékenysége, az önkormányzatok egyeztetési kísérle-
tei, vállalásai egyaránt a civil ellenőrzés, valamint kutatások tárgya kellene, hogy legyen.

A részvétel fejlesztésében hatásos támogatást jelenthetne egy olyan testület felállítása, 
amely a Kormány mellett tevékenykedik, és a Részvételi kódex eszközrendszerének ter-
jesztése a célja, segíti a civil és az állami szereplőket, lépéseket tesz a civil részvétel felté-
telrendszerének javítása érdekében.

A döntéselőkészítési folyamat, a döntések és monitorozások folyamatos és jól tervez-
hető, magas szakmai szintű támogatását eredményezhetné továbbá a hatóságok részéről 
koordinációs testületek felállítása. Ezekben a testületekben minden érintett csoport kép-
viselhetné magát, formái változatosak lehetnének (különböző szintű bizottságok, mun-
kacsoportok, szakértői tanácsok).

A civil szervezetek és a hatóságok közötti folyamatos egyeztetést elősegítené, ameny-
nyiben nemzetközi, kormányzati, minisztériumi, hivatali és önkormányzati szinten egy-
aránt minél több keretegyezmény, a civil szektorra és az egyeztetésekre vonatkozó stra-
tégiai dokumentumok, hivatalos együttműködési programok jönnének létre. Ezekben a 
dokumentumokban akár egyoldalúan, de lehetőség szerint az érintettek közötti megálla-
podás eredményeként az egyeztetési folyamatban a szerepek, a vállalások, a kötelezettsé-
gek és az eljárások rögzítésre kerülnek.

Bármely részvételt támogató akarat, szabályozás, keretrendszer vagy eszközrendszer, 
így a Részvételi kódex is csak akkor alkalmazható sikeresen és hatékonyan, amennyiben 
az állami döntési és döntéselőkészítési folyamatok, továbbá a kapcsolódó egyeztetési eljá-
rások átláthatóak. Azaz egyértelműek, nyitottak, előre tervezhetőek, dokumentáltak és a 
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lehető legtöbb elemükben nyilvánosak. Talán jelen helyzetben ez az egyik legfontosabb 
ajánlás az állami hatóságok felé, amelynek megvalósítása leginkább szolgálná az egyezte-
tési folyamatok, szándékok, tevékenység folyamatos erősödését.

Az átláthatósággal szorosan összefügg az állami és önkormányzati szervezetek elszá-
moltathatóságának követelménye. A Részvételi kódex több helyen is hangsúlyozza, hogy 
a civil szervezetek csak abban az esetben képesek arra, hogy hatékony, sikeres partnerei 
legyenek az államigazgatásnak a döntéshozatali folyamatok során, ha ehhez rendelkezé-
sükre állnak hosszú távú civil támogatások és erőforrások, melyek biztosításáért szintén 
az állam felelős.

A partnerségben érintett minden szereplő közös felelőssége, de eszközei folytán ebben 
az állami szereplő kiemelt lehetőséggel bír, hogy létre kell hozni a párbeszéd és együtt-
működés olyan közös tereit, amely minden érintett számára ismert, alkalmazható, hasz-
nálható, hatékony és nyitott egyeztetéseknek képes feltételeket biztosítani. Kizárólag a 
hosszú távú, eredményes együttműködések hatásaként erősödhet meg fokozatosan az a 
bizalom, ami növeli az együttműködés hatékonyságát, eredményességét más területe-
ken is.

Többször említettem és a Részvételi kódexben is szerepel, de az ajánlások között 
is fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy a civil szervezetek kapacitásfejlesztése, azt 
célzó programok nélkül a civil részvétel érdemben nem fejleszthető. Számos eszköz áll 
rendelkezésre ezen a téren első lépésként: képzések, egyeztetési tréningek tartása civil 
szervezeti munkatársak részére a legkézenfekvőbb eszköz. Emellett segíthetnek a civi-
lek közötti helyi, országos vagy nemzetközi tapasztalatcserét, a jó példákat megmutató 
bemutató különböző projektek is, például csereprogramok, rendezvények, nyilvános 
esetgyűjtemények.

A képessé tétel területén jelentős fejlesztést lehetne elérni, ha a civil és az állami szer-
vezetek együttműködve dolgoznának ki programokat az államigazgatás központi és 
helyi szintű részvételi képességének javítására. Például olyan képzési központok működ-
tetésére van szükség, amelyek a nemzetközi és nemzeti szinten is mindkét szektor képvi-
selőnek együttesen adnak át egyeztetési képességeket, készségeket.

Hasonló célt szolgálnak a témával, a részvétellel, a Részvételi kódexszel, a civil szer-
vezetek és a hatóságok lehetőségeivel, kötelezettségeivel foglalkozó ad hoc vagy rendsze-
resen megtartott civil vagy állami, esetleg a két szektor által közösen rendezett találko-
zók, szemináriumok, konferenciák.

A szűkös civil erőforrások egyesítése és a közös állásfoglalások kialakítása, a szak-
mai vélemények szintetizálása és a közös fellépés érdekében egyre nagyobb szükség van 
arra, hogy létre jöjjenek és működjenek civil szervezeti szövetségek, koalíciók, tanácsadó 
testületek az érdekképviselet terén. A civil együttműködések hozadéka lehetne az is, ha 
minél több szervezet, polgár bevonása kerülne a részvételbe a már hozzáértő, gyakorlot-
tabb egyeztető szervezetekkel együttműködve. Különösen fontos lenne olyan szerveze-
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tek részvételének ösztönzése, amelyek valamiben hátrányt szenvedő csoportok érdekeit, 
igényeit képviselik.

A hazai civil szektor egyik alapvető hiányossága alacsony társadalmi elismertsége és 
támogatottsága tevékenysége minden területén, e probléma kezelésének egyik kulcsa a 
szervezetek elszámoltathatóságának és átláthatóságának erősítése. Témánk szempontjá-
ból is fontos ez, a civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, 
hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az 
adott szervezet működéséről, érthető és legitim lehessen az egyeztetési tevékenysége.

Mindemellett a civil érdekképviselet értékközpontúságának, hitelességének egyik 
záloga a civil szervezetek függetlenségének megőrzése, erősítése, és ez különösen kényessé 
teszi a részvételi tevékenység finanszírozásának kérdését.

Az egyeztetési tevékenységek közvetlen fejlesztése is természetesen megoldás lehet a 
részvétel erősítésére. Így az ajánlások következő csoportja a részvételi szerepek, cselekvési 
területek fejlesztésére irányul. Első lépésként, minden egyeztetés alapjaként már rövid 
távon is fel kell vállalniuk a civil szervezeteknek a tájékoztatási szerepkört, illetve meg 
kell erősíteniük ezt. Egy-egy civil szervezet ügyféli, partneri, olvasói vagy támogatotti 
körében fontos, hogy adjon hírt az ezeket a csoportokat érintő döntési folyamatokról, 
állami aktivitásról, a környezetükben tervezett és történő változásokról, azok hatásairól, 
ugyanígy a saját tevékenységéről, az egyeztetésben való részvételéről, álláspontjáról, lehe-
tőségeiről és terveiről. Mindemellett, ennek támogatásaként a lehetőségeket és erőforrá-
sokat mérlegelve civil szervezeti kötelesség – a hatósági tájékoztatási tevékenység erősí-
tése érdekében, azt kikövetelve – a minél hatékonyabb információáramlás támogatása.

A civil szószólói szerep megerősítése érdekében – megint csak szervezeti szintű erő-
forrásaik és érdekképviseleti motiváltságuk függvényében – a civil szervezetek céljai, fon-
tos tevékenységei között egyre hangsúlyosabban kellene megjeleníteni az érintett csopor-
tok szükségleteinek és érdekeinek megfogalmazását, nemcsak a döntéselőkészítési fázi-
sokban, hanem a jogszabályok, intézkedések, az intézményi, társadalmi működés folya-
matos kontrolljával, monitorozásával. Ezek a tevékenységek általában automatikusan 
egy-egy civil szervezet feladatvállalásának részét képezik, hiszen követi működésének 
(ellátotti körének, ügyfélkörének, ágazatának, stb.) jogszabályi és egyéb környezeti felté-
telrendszerét, követi változásait, adott esetben érzékeli és megfogalmazza a problémákat. 
Talán a civil szervezetek megoldási javaslatokat, érdemi véleményt is formálnak ezek-
kel kapcsolatban, azok kommunikálására, képviseletére, döntéshozókhoz való eljuttatá-
sára viszont sokszor hiányzik az akarat, a hit vagy egyszerűen annak a tudása, hogyan és 
miként lehet érdemi döntésbefolyásolást végezni egy-egy adott esetben.

A civil szektorban felbecsülhetetlen szakmai tudás (néhány esetben kizárólagos szak-
mai tudás) halmozódott fel, amelynek kiaknázása, használata a döntéshozóknak is 
érdeke, a civil szakértők bevonása a döntés minőségét egyértelműen javítja, a döntés-
hozatal és megvalósítás eredményességét növeli. Elérésük viszont nem mindig egyszerű, 
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ezért szükséges, hogy a szektor több szakértői anyagot, kutatást, elemzést készítsen, és 
ezeket artikulálja a társadalom és a döntéshozók felé. Arról sem szabad megfeledkezni, 
hogy a szakértői tevékenység rendkívül idő- és forrásigényes, amelynek fedezetét önkén-
tes alapon nehezen teremti meg a civil társadalom, különösen úgy, hogy a keletkezett 
anyagok hasznosulása, figyelembe vétele esetleges, erősen függ a döntéshozó aktuális 
szándékától, politikai akaratától.

A részvétel nemzeti és európai uniós szintű megerősödésének is alapja a helyi szintű, 
helyi problémákhoz kapcsolódó lakossági és civil részvétel támogatása. A jó gyakorla-
tok felkarolása és terjesztése a Részvételi kódex elismertségének, a részvétel erősítésének 
egyik kulcseleme, a kisebb helyi érdekképviseleti törekvések támogatása az a lépés, amely 
rövid távon, illetve nagyobb erőforrások mozgósítása és politikai változások kikényszerí-
tése nélkül is megvalósítható, egyértelmű és jól érzékelhető sikereket hoz, és pozitív visz-
szacsatolással bír a szereplők részvételi aktivitására, képességeinek, készségeinek megerő-
sítésére.

Az egyik kitörési pont a jelenlegi helyzetből, amellyel a civil szervezetek alacsony 
fokú részvételi motivációján változtatni lehetne, ha olyan innovatív, korszerű, gyors és 
olcsó egyeztetési eszközöket alkalmaznának a döntéshozók, illetve az egyeztetéseket erő-
síteni kívánó civil fejlesztők, amelyek megkönnyítik a gyors és érthető információk célba 
juttatását, egyszerűségükkel is provokálnák a civilek, polgárok véleménynyilvánítását, 
kialakulnának új típusú, új eszközökre épülő érdekvédelmi szerveződések, véleményarti-
kuláló szövetségek. Sikerességük esetén komoly multiplikátor-hatásuk lehetne a társada-
lom, a civil társadalom egészére nézve. Ennek megfelelően alapvetően fontos az interne-
tes eszközök alkalmazásának támogatása, használatuk elsajátítása minden szereplő részé-
ről. A civil szervezetek, fejlesztők felelőssége, kötelessége a civil innováció megerősítése, 
az új módszerek, új megközelítések összegyűjtése, kifejlesztése, terjesztése, széles körű 
alkalmazásuk támogatása.
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Társadalmi részvétel a közpolitikában: 
miért nem működik?

Boda Zsolt – Jávor Benedek

Az intézményi eljárások méltányosságának egyik fokmérője a döntésekben és a dönté-
sek végrehajtásában való társadalmi részvétel lehetősége és szintje. Rosanvallon (2008) 
szerint a fejlett országok kormányzatainak az érzékelhető legitimitási problémákra adott 
egyik válasza a részvétel igényének elismerése volt, új intézményi megoldások bevezeté-
sével, a decentralizáció, a helyi döntéshozatal, a participáció szélesítésével. John Dryzek 
(2000) szerint a kilencvenes években „részvételi forradalom” zajlott le a nyugati fejlett 
demokráciákban: az emberek kifejezték igényüket arra, hogy közvetlenül bele kíván-
nak szólni az életüket, életminőségüket befolyásoló politikai és gazdasági döntésekbe. 
A jelenség mögött ott van a „nagypolitikából” való kiábrándulás, valamint az új politi-
kai részvételi formák iránti nyitottság. Az adatok szerint bár az elmúlt húsz évben a sza-
vazói részvétel általában stagnált vagy csökkent a fejlett országokban, a társadalmi moz-
galmakban való részvétel ugyanakkor megnőtt (Norris, 2002; Przeworski, 2009).

A fokozott társadalmi részvételre eszerint a közvélemény felől is erősödő igény mutat-
kozik, de számos normatív és elméleti érv is felsorakoztatható mellette (vö. Boda – Jávor, 
2012). A részvétel – különösen, ha deliberatív (magyarul tanácskozó, mérlegelő, vitán 
alapuló) módszerek is társulnak hozzá – erősítheti a demokratikus normákat, értéke-
ket; javítja a döntések és általában a közpolitikai folyamat minőségét; növeli a döntések 
legitimációját; a különböző szereplők bevonása révén pedig erősíti a közösségi tudatot, a 
kölcsönös megértést és tiszteletet. Úgy látjuk, hogy a deliberációval és a részvétellel fog-
lalkozó tanulmányok egyrészt megszaporodtak a szakirodalomban, másrészt többnyire 
pozitív, néhol már-már idealisztikus hozzáállás jellemzi őket. Viszonylag kevesen van-
nak, akik ezt gyanakvással szemlélik, és a részvételre, az emberek bevonására való hivat-
kozást pusztán pr-akciónak, az elitek manipulációjának tekintik (pl. Blondiaux, 2005).

A participáció eszméje tehát teret nyert a közvéleményben és a tudományban is, és 
mintha a jogalkotók is elismerni látszanának a részvétel iránti fokozott igényt. Az 1998-
ban elfogadott, és az EU-ban mindenhol ratifikált Aarhusi Egyezmény biztosítja például 
a véleménynyilvánítás jogát a fejlesztési döntések, nagyberuházások esetében. Emellett, 
de ettől minden bizonnyal nem teljesen függetlenül nemzeti szinten is elindultak válto-
zások: például a participatív döntéshozatali hagyományokkal különösképpen nem büsz-
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kélkedhető Franciaország is a közvetlen részvétel biztosításának irányába módosította 
nemzeti szabályozását (Rosanvallon, 2008).

Kérdés, hogy ezek a nemzetközi adatok és tendenciák mennyiben érvényesek a hazai 
körülményekre. Nos, „részvételi forradalomról” itthon semmiképpen sem beszélhetünk. 
Mi ennek az oka?

Két lehetséges magyarázat jön számításba. Az egyik, hogy a társadalmi „kereslet” nem 
volt elég jelentős, tehát az állampolgárok, a civil szervezetek nem léptek fel részvételi 
igénnyel, és még a jogszabályok adta lehetőségeket sem használták ki. E magyarázat pla-
uzibilisnek tűnik mindazok alapján, amit tudni vélünk a hazai demokratikus kultúráról. 
Ám előzetesen ne zárjuk ki a másik magyarázatot sem, amely a „kínálati” oldal problémá-
ira mutat rá. Eszerint az intézmények maguk sem nyitottak a részvételi próbálkozásokra: 
az állampolgárok és a civil szervezetek jogszabályi vagy adminisztratív korlátokkal talál-
ják magukat szemben. A magyarázat egyébként két alrészre bontható: az első ezek közül, 
hogy a hazai jogszabályok nem biztosítanak kellő lehetőségeket a közvetlen részvételre. 
A nemzetközi egyezmények által elvárt minimumot talán kodifikáltuk, de ennél többet 
nem tettünk, és ez korlátozza a participáció gyakorlatainak széleskörű elterjedését. Másik 
lehetséges magyarázat, hogy bár a jogszabályok adnának teret a participáció kiteljesedé-
sére, a végrehajtás gyakorlata nem megfelelő, azaz az állami intézmények működésükbe 
nem tudták beépíteni, vagy megvalósítani a részvételiség mozzanatát.

Vegyük szemügyre e lehetséges magyarázatokat – előtte azonban tisztázzuk, mit is 
értünk részvétel alatt!

Fogalomtisztázás: részvétel, deliberáció, governance
A társadalmi részvétel sokféle módon megvalósulhat, és a fogalmat is különböző érte-
lemben lehet használni. A szakirodalom a részvétel fogalmához leggyakrabban a 
„governance” és a deliberáció fogalmait rendeli. Nézzük meg, hogyan értelmezhetőek 
ezek a koncepciók!

A részvételiség, a participáció elvét hangsúlyozók szerint a demokrácia definíciójá-
hoz hozzátartozik, hogy az érintettek bele tudnak szólna az életüket befolyásoló dön-
tésekbe – ez a beleszólás adja ugyanis a döntések demokratikus legitimációját (Walzer, 
1999). A képviseleti demokrácia ezt a beleszólást a négyévenkénti választásra korlátozza, 
amely során az állampolgárok megbízzák ügyeik intézésével az egyik politikai tábort. 
A közvetlen demokrácia – ahogyan az például az ókori Athénban, vagy manapság Kali-
fornia államban és Svájcban megvalósul – ezzel szemben minél több ügyben kéri a pol-
gárok összességének állásfoglalását népgyűléseken, vagy újabban népszavazásokon. 
Az elektronikus demokrácia hívei szerint az internet alapú kommunikáció soha nem 
látott lehetőséget teremt arra, hogy a döntéshozók folyamatosan kikérjék az emberek 
véleményét, napi szinten szervezzenek népszavazásokat.
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Nem célunk elmélyedni a demokráciaelméleti kérdésekben, de érdemes jelezni, hogy 
míg a képviseleti demokráciát mint a participációt minimalizáló intézményi eljárást szo-
kás kritizálni, az elemzők szerint a közvetlen demokrácia is felvet problémákat. Pél-
dául azt, hogy a folyamatosan döntésre kényszerített állampolgároknak egyszerűen nin-
csen elég ideje, hogy alaposan elmélyedjenek a feltett kérdésekben, ezért átgondolatlanul, 
emocionális alapon stb. fognak válaszolni, és tág teret adnak a döntéshozók manipulá-
ciós kísérleteinek. Ezzel szemben a képviseleti demokráciát az jellemzi, hogy erre szako-
sodott emberekre (a politikusokra) bízza, hogy alaposan körbejárják, a parlamentben, a 
médiában megvitassák az eldöntendő, és gyakran igen összetett problémákat. A gyakor-
latban persze inkább a vegyes intézményi megoldások a jellemzők: a képviseleti demok-
ráciát egészítik ki a közvetlen döntéshozatal gyakrabban vagy ritkábban alkalmazott 
eljárásaival, a népszavazással, valamint a részvételt lehetővé tevő egyéb megoldásokkal.

A részvételi demokrácia tehát nem tekinthető külön, karakterisztikus elméletnek 
(kivéve, ha a deliberációra épít, de erre később térünk vissza), hívei egyszerűen amellett 
érvelnek, hogy a képviseleti demokrácia eljárásai mellett tág teret kell adni a participáció 
lehetőségének. Egyrészt normatív megfontolásokból (a demokrácia elvéből ez következik), 
másrészt gyakorlati okokból, ugyanis a részvételnek különböző erényeket szoktak tulaj-
donítani. Például, hogy bölcsebb, az érintetteknek is jobban megfelelő döntések szület-
nek. Mármost a részvétel megnyilvánulhat a közvetlen demokrácia eljárásaiban (népsza-
vazások), a deliberatív megoldásokban, vagy az állampolgárokkal és szervezeteikkel való 
konzultáció, információcsere, egyeztetés sokféle, formális vagy informális, rendszeres vagy 
egyedi, stb. módozatában (vö. Smith, 2001). Eszerint társadalmi részvételnek minősül tehát 
a népszavazás éppúgy, mint egy beruházás kapcsán szervezett közmeghallgatás, a falugyű-
lés, az internetes konzultáció, a törvénytervezetek előzetes véleményezése civil szerveze-
tek által, vagy a környezetvédelmi miniszter informális találkozója zöld mozgalmárokkal.

Ha azonban nem határozzuk meg kellő precizitással a valódi participáció feltételeit, 
akkor ez tág teret ad a hatalmon lévők manipulációjának (Blondiaux, 2005). Például sem-
mire sem kötelező és ellenőrizhetetlen eredménnyel járó konzultációkat indíthatnak az 
interneten, amelyről eleve tudható, hogy nem mindenki használja. Vagy kooptációban 
azokat a csoportokat, szervezeteket hívják meg a részvételi fórumról, akikről tudják, 
hogy velük egy véleményen vannak, és akik aztán majd elnyomják a kritikus hangokat. 
A deliberatív demokrácia hívei ezért kidolgozták azokat a normatív feltételeket, amelyek 
alapján egy részvételi folyamat legitimnek, etikai szempontból érvényesnek tekinthető. 
Ezek a feltételek a Jürgen Habermas és Karl Otto Apel által kidolgozott kommunikatív 
etika elméletére építenek (vö. Apel, 1992; Habermas, 1990). A kommunikáció akkor érvé-
nyes, ha (1) nem kizárólag politikai indíttatású, nem manipulatív, hanem a megértésre és 
a racionális meggyőzésre irányul; (2) a felek egyenlők benne és a hatalmi viszonyok nem 
torzítják el; (3) minden érintettnek lehetősége van részt venni benne; (4) a kommuniká-
ció megérthető, tényszerűen igaz, szubjektíve hiteles, és etikailag védhető érvekre épül.
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Az egyenlő felek racionális vitája ideáljának megvalósítása azonban számos gyakorlati 
nehézséget vet fel. Például a felek bizony nem egyenlők, már csak vitakészségükben, fel-
lépésük határozottságában sem. Nehéz lehet azt is biztosítani, hogy minden érintett részt 
vegyen a vitában. A deliberáció hívei ezért két irányba mentek tovább. Egyrészt kidol-
goztak olyan technikákat, eljárásokat, amelyek kisebb léptékűre képezik le, mintegy 
modellezik (és ezáltal egyszerűbben megvalósíthatóvá teszik) az ideált. Az állampolgári 
tanács vagy a deliberatív közvélemény-kutatás ilyen gyakorlati megoldásnak tekinthető, 
ahol a vitafórumon résztvevők véletlenszerű kiválasztása helyettesíti a teljes sokaságot, a 
vitafelek rendelkezésére bocsátott speciális körülmények, szakértők pedig a racionális és 
jól informált deliberáció feltételeit teremtik meg. Másrészt a deliberáció hívei gyakorlati 
példákon elemezték a racionális vita előtt álló nehézségeket, és a gyakorlati szakembere-
ket, a „practitioner”-eket, a közösségfejlesztőket, deliberatív közvélemény-kutatókat, stb. 
tanácsokkal látják el, hogy miként boldogulhatnak a valóságos viszonyok között, hogy 
saját szakértelmükkel, tapasztalatukkal, empátiájukkal, stb. hidalják át a problémákat, 
és közelítsék a folyamatot a kommunikatív ideálhoz (vö. Forester, 1999).

Végül ejtsünk néhány szót a governance fogalmáról is! A részvételi vagy deliberatív 
demokráciához képest nem normatív, hanem leíró koncepcióról van szó, vagyis nem az a 
kérdés, hogy milyen legyen a demokrácia, hanem hogy milyen máris. 

A civil szervezetek egyre gyakrabban vesznek részt a (köz)politika-csinálásban: első-
sorban a tervezésben, de időnként a megvalósításban is. Ezt, azaz a különböző társadalmi 
és gazdasági aktorok részvételét a (köz)politika-csinálásban hívják governance-nak (vö. 
Boda, 2006). A governance – és különösen annak helyi formája (local governance) – 
a nyolcvanas évek Egyesült Királyságában elterjedt koncepció, amely egyáltalán nem 
független a Margaret Thatcher politikájához kapcsolódó és az önkormányzatokat érintő 
pénzügyi restrikciótól. A kérdés az volt, hogy miként működhetnek a helyi önkormány-
zatok a szűkösebb pénzügyi feltételek mellett, hogyan tudják ellátni feladataikat. A meg-
oldás az állampolgári aktivitás mozgósításában, a civil szervezetekkel és a vállalatokkal 
való együttműködésben látszott körvonalazódni. Ez jelentette, jelenthette egyfelől a rész-
vétel fórumainak megerősítését és a civil szervezetekre való támaszkodást a jóléti szol-
gáltatások biztosításában (vö. társadalmi vállalkozók, social entrepreneurs), másrészt a 
különböző public-private partnerségek kialakítását, ami a magánszféra forrásainak bevo-
nását, a közszolgáltatások részleges piacosítását eredményezte. Figyelemre méltó az a ket-
tősség, amely a governance értelmében vett kormányzást jellemzi: egyszerre vonja magá-
val a fokozottabb társadalmi részvételt, illetve a közszféra piacosodását, azaz a magánér-
dekeken alapuló (piaci) koordinációs mechanizmusok terjedését. Akárhogy is, tényként 
kezelhető, hogy a civil szervezetek a governance-jelenség keretében is világszerte fokozot-
tabban vesznek részt a közpolitika megvalósításában. A governance egyes országokban 
és szektorokban persze nagyobb jelentőségű. Például az Egyesült Királyságban és a köz-
szolgáltatások nyújtásában, elsősorban a szociális, az egészségügyi vagy az oktatási szek-
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torban. Az Egyesült Királyságban 1997 óta az egészségügyi szervezetek és más közintéz-
mények sok ezer olyan együttműködési rendszert hoztak létre, amelyben a közszféra a 
civilekkel és a vállalatokkal együttműködve igyekszik közpolitikai célokat megvalósítani 
(Smith – Mathur – Skelcher, 2006).

A governance fogalmát eredetileg mint a lokális kormányzást értették (local 
governance), majd a nemzetközi, sokszereplős szabályozási megoldásokra alkalmazták 
(global governance), végül a hagyományos kormányzás új jelenségeként is értelmezték, 
immár jelző nélkül. Míg a szakirodalom egy része leíró, vagyis azt mutatja be, hogy nyert 
teret a különböző társadalmi szereplők részvétele a kormányzás, a közpolitika-csinálás 
folyamataiban, más szerzők értékelnek is, és a governance-nek hasonló erényeket vagy 
problémákat tulajdonítanak, mint a deliberatív részvételi eljárásoknak.

A részvétel kultúrája? 
Térjünk vissza a hazai helyzet lehetséges magyarázataira! A társadalmi részvétel hazai 
alacsony szintjéért az első magyarázat a politikai kultúránkat okolja. Eszerint az állam-
polgárokban nincsen meg a participáció iránti igény: talán a jogaikat sem ismerik, vagy 
ha mégis, akkor nem akarnak, nem tudnak élni velük. A politikai kultúra klasszikus, 
Gabriel Almond és Sidney Verba által megfogalmazott elmélete szerint a politikai kultú-
rák közötti egyik legfontosabb különbség azok részvételiségének fokában rejlik.

Kétségtelen, hogy a nyugati társadalmakkal összehasonlítva a hazai politikai kultúra 
kevésbé részvételi. Már rögtön a rendszerváltás után, a kilencvenes évek elején megfogal-
mazódott az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a magyarok nem csupán attitűdjeik-
ben elutasítóak a politikával szemben, de tetteikben is (vö. Bruszt – Simon, 1994). A régió 
többi országához képest is kirívó volt a negyven év utáni, első szabad választásokon való 
viszonylag alacsony részvétel.

A demokráciában az állampolgárok és a politika viszonyában az egyik legfontosabb 
összetevő a polgárok érzete, hogy hatni tudnak-e a politika alakulására. A demokratizá-
lódás egyik fontos mutatója lehet a kiszolgáltatottság érzésének csökkenése. Arra a kérdé-
sekre adott igenlő válaszok alapján, hogy „Ön mit gondol, egy olyan kormányzati/önkor-
mányzati döntés ellen, ami sértené az emberek érdekeit, tehetne valamit vagy sem?”, úgy 
tűnik, hogy az emberek kiszolgáltatottság érzése csökkent 1989 és 1992 között. Ugyan-
akkor 1992-ben visszaesett azok száma, akik úgy érzik, tudnának tenni valamit az érde-
keiket sértő döntések ellen – nemzetközi összehasonlításban pedig Magyarország a régió 
többi országával együtt az „érdekvédelmi rangsor” vége felé kullogott, és olyan, nem fel-
tétlenül a demokratikus kultúrájukról híres országok is maguk mögé utasították, mint 
Törökország vagy Venezuela (Simon, 1996).

A választásokon való részvétel mellett Magyarországon – a régió más országaihoz 
viszonyítva – régóta igen alacsony a polgároknak a szervezetekben való részvételi hajlan-
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dósága is: 1996-ban a megkérdezettek mintegy 5,5%–a felelte azt, hogy tagja valamilyen 
politikai vagy társadalmi szervezetnek (Simon, 1996).

Az összkép a kétezres évekre sem változott meg. Bár a politika polarizálódásával a 
választásokon való részvételi arány növekedésnek indult, a politikai aktivitás mutatói 
továbbra is alacsony értékeket mutatnak. Az ESS (European Social Survey) adatai alap-
ján végzett elemzések szerint Európában – Lengyelország és Portugália mellett – Magyar-
országon volt a legalacsonyabb azok aránya, akik a lekérdezést megelőző egy évben bár-
milyen „nem-választói” politikai tevékenységet végeztek, pl. kapcsolatba léptek politi-
kusokkal, önkormányzati képviselőkkel, demonstráción vettek részt, valamilyen társa-
dalmi szervezetben tevékenykedtek (Kern – Szabó, 2011).

A kevésbé részvételi politikai kultúra tükröződik a civil szervezetek működésében 
is. Hazánkban nemcsak a nyugat-európai, de számos latin-amerikai országhoz képest 
is kevés a civil szervezet. Például míg Belgiumban a foglalkoztatottak 10, Franciaor-
szágban 5, Argentínában 3,7, nálunk mindössze 1,7%-a dolgozik a non-profit szektor-
ban (Sebestyén, 2001). Témánk szempontjából legalább ilyen fontos, hogy hazánk-
ban (csakúgy, mint a régió többi országában) a non-profit szervezetek relatív többsége 
(39%-a) szabadidős-kulturális-sport tevékenységet folytat. A rendszerváltásban nagy sze-
repet játszó zöld mozgalmiság ereje átmentődött ugyan, és máig egy fontos részét képvi-
seli a politikusabb civil szerveződéseknek, de a környezetvédő mozgalom lendülete nem 
húzta magával a civil társadalom minden szegmensét. Feltűnő a politikailag aktívabb, 
globalizációkritikus, emberjogi, vagy az egyes közpolitikai témákra (energia-, közleke-
dés-, oktatásügy, stb.) szakosodott civil szerveződések kis száma. Egy nemzetközi tanul-
mány szerint napjaink magyarországi civil társadalmáról elmondható, hogy „a public 
input és a közigazgatás teljesítménye közötti egyensúly tökéletlenül valósult meg, és a 
hivatalnoki szakértelem, illetve a gazdasági agendával bíró szervezett érdekcsoportok felé 
tolódott el.” (Rose-Ackerman, 2007: 35). E megállapítás valószínűleg általánosan igaz a 
régió civil társadalmaira; a társadalmi szervezetek gyenge döntésbefolyásolási és érdekér-
vényesítő képességgel bírnak. E tanulmány szerint hazánkban még a legaktívabb csopor-
tok működése is kisszámú, elkötelezett tagság energiáján múlik, alacsony költségvetéssel, 
rövidtávú támogatásokból élnek. „A nonprofit szervezetek mind ugyanazokkal a prob-
lémákkal küzdenek: (1) anyagi és emberi erőforrás-hiány, (2) hitelesség és (3) a politika-
csinálási folyamathoz való hatékony hozzáférés hiánya.” (uo.: 38). Ez pedig komoly gond, 
figyelembe véve, hogy az az állam, ahol a polgári egyesülési kedv alacsony szintű, hajla-
mosabb az átlagosnál gyengébb intézményi teljesítményt produkálni, míg erőteljes, füg-
getlen csoportokkal bíró állam nagyobb valószínűséggel tapasztal hatékony kormány-
zati tevékenységet (Tusalem, 2007: 365). Az átmeneti demokráciák civil társadalmát vizs-
gálva Tusalem megállapítja, hogy a demokrácia minőségére nézve ugyan a civil társada-
lomnak mind az átmenet utáni, mind pedig az átmenet előtti erőssége számít, az átmenet 
utáni szakasz erőssége (NGO-k szervezeti- és tagságbeli sűrűsége) nagyobb hatást gya-
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korol az igazságos, átlátható, hatékony és elszámoltatható állami intézmények bevezeté-
sére (uo.: 378). A civil társadalomnak ez az erőssége nálunk meglehetősen alacsony (ezt 
szokták aláhúzni a Freedom House demokráciát értékelő jelentései is); talán ezért is lehet 
panasz a demokrácia minőségére nemcsak hazánkban, de a régióban is.

A fentiek jelzik, hogy a részvételiség a magyar politikai kultúrában általában nem 
erős; azt is tudjuk, hogy a „politizáló” civil szervezetek is viszonylag gyengék. Ugyanak-
kor továbbra is keveset tudunk arról, hogy az állampolgárok hogyan viszonyulnak spe-
cifikusan a közösségi döntéshozatalban való részvételhez. Egyáltalán tudatában van-e a 
társadalom a rendelkezésére álló lehetőségeknek? Szándékában áll-e az állampolgárok-
nak részt vállalni a döntéshozatalban? Ha igen, mi akadályozza meg őket abban, hogy 
a gyakorlatban a jelenleginél aktívabb szerepet vállaljanak közös ügyeink intézésében? 
Vannak-e sajátos mintázatok kor, iskolázottság, lakóhely vagy nem tekintetében a részvé-
tellel kapcsolatos attitűdökben? Kikre lehetne alapozni a részvételi programokat? Milyen 
a civil szervezetekhez való viszonya a magyar társadalomnak? Az állami intézmények 
iránti bizalom, vagy éppen ellenkezőleg, a bizalmatlanság teremt-e nagyobb késztetést a 
közösségi részvételre?

E kérdések megválaszolására 2011. február-április között, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar hallgatóinak közreműködésével lefolytatott kér-
dőíves vizsgálatot végeztünk. Kérdőívünk 4 demográfiai dimenzió felvételezéséből, és 18 
kérdésből állt (lásd Függelék 1.). A kérdőívezés során a válaszadók kiválasztása véletlen-
szerűen történt, ennek megfelelően az 529 fős minta nem tekinthető reprezentatívnak, 
ennek ellenére meglehetősen széles, és használható közelítésű metszetét adja a magyar 
társadalomnak (lásd 1. táblázat).1 Az alábbiakban összefoglaljuk a vizsgálat néhány fon-
tosabb eredményét (részletesen lásd Jávor – Beke, 2013).

1. táblázat: A minta néhány demográfiai jellemzője (∑: 529)

Településtípus Budapest
Nagyváros, 
megyei jogú 

város

Egyéb 
város

Község, 
nagyközség

Kistelepülés 
(< 1000 lakos)

220 73 125 84 27

Iskolai 
végzettség

8 általános 
(vagy 

kevesebb)

Szakmunkásképző, egyéb, 
érettségit nem adó közép-

iskola
Érettségi

Egyetemi, 
főiskolai 

végzettség
53 41 242 193

Kor (év) 0-14 15-25 26-35 36-50 51-65 65-
8 197 97 115 81 31

Nem Férfi Nő
199 330

1 A statisztikai elemzések elvégzésében Beke Zsolt volt a segítségünkre, akinek ezúton is köszönjük a mun-
káját.
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Egyik alapkérdésünk az volt, hogy az intézményi bizalom milyen szerepet játszik 
a részvétel ösztönzésében. Ehhez meg kell néznünk az egyes intézmények iránti bizal-
mat, és ezt kell összevetnünk a részvételre vonatkozó válaszokkal. A felmérés szerint az 
állami/politikai/közhatalmi intézmények iránti bizalom markánsan alatta marad a civil 
szervezetekének. Valamennyi megkérdezett intézmény közül a kormány (ötfokú skálán 
átlag 2,48) és az országgyűlés (2,49) iránti bizalom a legalacsonyabb, ezt csak valami-
vel haladja meg a rendőrség (2,79), illetve a sajtó (2,61) iránt táplált bizalom. Az átlagnál 
(2,77) szignifikánsan jobban csupán az önkormányzatokban (2,98) és mindenekelőtt a 
civil szervezetekben bíznak az állampolgárok (3,26), de csupán a civil szervezetek iránti 
bizalom haladja meg kis mértékben a közepes szintet. A részvétel kitüntetett szereplői-
nek tekinthető civilek iránti bizalom tehát meghaladja a képviseleti demokrácia intézmé-
nyei, a rendőrség vagy a média által elért bizalmi szintet. Mindez az általános bizalomhi-
ány jele, ugyanakkor a civilek iránti magasabb bizalom azt jelzi, hogy van egy olyan kon-
fidencia-bázis, amely alapul szolgálhat az általuk végrehajtott részvételi folyamatoknak.

Eredményeink azt mutatják, hogy a társadalmi részvételnek általában nincs szignifi-
káns összefüggése az intézményekbe vetett bizalommal, ugyanakkor a civil szervezetek-
ben való aktivitás az elvégzett variancia-analízis alapján hozzájárul az állami szerveze-
tekkel kapcsolatos bizalom megerősítéséhez. Kimondhatjuk azt, hogy ha valaki jobban 
bízik az állami/politikai intézményekben, az pozitívan befolyásolja a civil szervezetek 
munkájában való részvételt, hiszen a felállított modellünk azt mutatja, hogy minél több-
féle módon vesz részt valaki a civil munkában, a politikai intézményrendszerrel kapcso-
latos bizalmat mutató indexen annál magasabb értéket mutat átlagban. Úgy tűnik tehát, 
hogy a részvételi folyamatok iránti nyitottságot nem az állami intézményekbe vetett 
bizalom alacsony szintje, az azok helyetti alternatíva keresése teremti meg, épp ellenke-
zőleg, a bizalom általánosan magasabb szintje segíti a közösségi részvétel kitüntetett tere-
pének számító civil szervezetek munkájába való bekapcsolódást. Az összefüggés azonban 
nem teljesen lineáris. 

Ha most az állami intézményekkel kapcsolatos bizalmat mérő kérdéscsoporthoz for-
dulunk, és az országgyűléshez való bizalmat egy olyan változóval vetjük össze, amelyet 
a társadalmi részvétel előnyeivel kapcsolatos válaszokból komponáltunk, nagyon sajátos 
mintázatú összefüggést kapunk. Eszerint a társadalmi részvételt leginkább előnyösnek 
azok tartják, akik közepesen bíznak az országgyűlésben, ennek a csoportnak több mint 
50%-a nagyon vagy határozottan előnyösnek látja a társadalmi részvételt. Az ország-
gyűlésben leginkább bízóknak ezzel szemben csupán 37%-a tartozik ebbe a csoportba, 
abszolút többségük pedig kicsit vagy közepesen tartja előnyösnek a részvételi folyamato-
kat. Azt látjuk tehát, hogy a közösségi részvétel pozitív megítélését, az iránta való nyitott-
ságot jelentősen elősegíti a (civil szervezeti aktivitással korrelációban lévő) intézményi 
bizalmi szint bizonyos minimális mértékének megléte, ugyanakkor egy kritikus bizalmi 
szint felett ismét csökken a részvétel iránti affinitás. A közösségi részvétel tipikus alanya 
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rendelkezik egy generális bizalmi tőkével, ugyanakkor az intézményekkel kapcsolatban 
egyfajta kritikus álláspont is jellemzi, nem helyezi maradéktalanul bizalmát a képvise-
leti demokrácia intézményeibe. Ezt a csoportot talán „bizakodó kritikusoknak” nevez-
hetjük, és szemben az általános bizalmi válságban szenvedők, illetve az állami intézmé-
nyekben maradéktalanul megbízó „etatisták” csoportjával, köztük kereshetjük a részvé-
teli folyamatok motorjaként viselkedő állampolgárokat.

További elemzés céljából a „bizalmi” és a megvalósuló részvételt mutató változóink-
ból építettünk klasztereket, melynek során három értelmezhető klasztert készítettünk: 
az első csoportba azok kerültek, akik az intézményrendszerrel kapcsolatban nagy bizal-
mat táplálnak és tevékenyen részt is vesznek a társadalmi folyamatokban; ezt a csopor-
tot elnevezésünk szerint az „integráltak” alkotják (137 fő), akik elfogadják a politika adott 
intézményi kereteit és részt is vállalnak a civil életben. A második csoport azoké, akik 
mindkét szegmensen alacsony értéket mutatnak: nem bíznak az intézményrendszerben 
és nem is vesznek részt az általunk vizsgált módokon a társadalmi életben; őket „szkepti-
kusoknak” neveztük el (330 fő). A harmadik csoportban azokat találjuk, akik nem bíznak 
a politikai intézményrendszerben, de a társadalmi tevékenységük kiterjedt; ők az „önál-
lók” (45 fő). Az eloszlásból látszik, hogy a válaszadók legnagyobb része (62,3%) a „szkep-
tikusok” csoportjához tartozik, ami illeszkedik a magyar társadalom mély bizalmi vál-
ságával kapcsolatos más eredményekbe. A minta több, mint negyedére (25,8%) tehető 
„integráltak”, és a közel egy tizednyi (8,5%) „önállók” jelenléte azonban azzal a remény-
nyel tölthet el, hogy a hazai társadalomban is megvan az aktív állampolgárság, a döntés-
hozatalban való közösségi részvétel bázisa, amelyre alapozva lehetségesnek látszik a rész-
vételi demokrácia különböző elemeinek fokozatos térhódítása.

Ami a demográfiai változókat illeti, érdekes az, hogy a kor és a lakhely településtípusa 
hogyan befolyásolja a részvételhez való viszonyt. Ha a részvételt mutató, illetve a rész-
vétel iránti vágyat kifejező itemekből egy-egy magas mérési szintű változót alkotunk,2 
akkor azt látjuk, hogy csak a ténylegesen megvalósuló részvételt kifejező változó van 
szignifikáns kapcsolatban a korral. A legaktívabb szereplők a középkorúak és az időseb-
bek (36-50 és 51-65 év közti korcsoport), a legkevésbé aktívak pedig a két legfiatalabb kor-
csoport (15-25 és 26-35 év). A fiatalok (és nem csupán a középiskolai-egyetemi korosztály, 
hanem az aktív, 26-35 év közötti fiatalok) látványos passzivitása cáfolja azt a közvéleke-
dést, hogy a demokratikus jogok gyakorlásának gátja a pártállami korszakból örökölt, 
passzív, mindent az államra hagyó szocializációs- és attitűdmintázat, hisz épp azok a 
korosztályok tűnnek a legapatikusabbnak a döntéshozatalba való közvetlen bekapcsoló-
dást illetően, amelyek szocializációja döntően már a rendszerváltást követően zajlott. Ezt 
a képet támasztja alá, ha a korábbiakban bemutatott „integráltak-szkeptikusok-önállók” 
klaszter-hármas korral való összefüggéseit vizsgáljuk. A szkeptikusok 70% feletti aránya 
a két fiatalabb korcsoportban (szemben a középkorúak 40% körüli értékével) minden-

2 A szereplést és a vágyott tevékenységeket súlyozva, z-score módszerrel kialakítva e változókat.
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képpen arra utal, hogy a részvételi aktivitás éppen a legfiatalabbak körében a leggyen-
gébb, ami összecseng a fiatalok gyenge részvételi hajlandóságával kapcsolatos más vizs-
gálatokkal (Bánszegi, 2009). Ha ezt összevetjük egyes longitudinális vizsgálati eredmé-
nyekkel (Bakonyi, 2011), akkor megerősödik az a benyomásunk, hogy a magyar társada-
lomban a rendszerváltást követően a demokratikus intézmények, eljárások iránti bizalom 
nem erősödött, hanem egy súlyos kiábrándulási folyamat során éppen hogy csökkent, és 
ez a döntéshozatalba való bekapcsolódás iránti igény alacsony szintjét hozza magával a 
legfiatalabb korosztályban.

A válaszadó lakóhelye és a részvételi formák közötti összefüggéseket vizsgálva azt 
találtuk, hogy a falvak, kistelepülések lakói másképp viszonyulnak az önkormányzatuk-
hoz, és más részvételi formákat is preferálnak, mint a nagyobb települések (elsősorban 
a nagyvárosok) lakói. A kisebb településeken a közvetlenebb, személyes kapcsolatokon 
alapuló, inkább konstruktív megoldásokat preferálják (lakossági fórumok, közmeghall-
gatások, közösségi munkában való részvétel), míg a nagyobb településeken – mindenek-
előtt a nagyvárosokban – az intézményesültebb, személytelenebb és a véleménykülönb-
ségeket, tiltakozást a középpontba állító formák kerülnek előtérbe (civil tiltakozás, helyi 
népszavazás stb.) Az önkormányzatok iránti bizalom magasabb szintje a kisebb telepü-
léseken elősegíti az alacsonyabb konfliktusszintű, kooperatívabb részvételi formák meg-
honosodását.

Érdekes eredmény, hogy ha mindeközben a településtípus és az állampolgárok dön-
tésekben való közvetlenebb részvételére vonatkozó kérdés összefüggéseit nézzük, azt lát-
juk, hogy minél kisebb településen él valaki, annál kevésbé látja fontosnak ezt a kérdést 
és viszont, a budapestiek és a nagyvárosban, megyei jogú városban lakók inkább fontos-
nak tartják ezt. A leginkább fontosnak az önkormányzatokban legkevésbé bízó nagy-
városiak tekintik a közösségi részvételt (a budapestieket kivéve). Az adott intézmény 
iránti bizalmatlanság növeli a részvétel fontosságába vetett hitet, ugyanakkor jó néhány, 
az önkormányzatokkal együttműködő tényleges részvételi folyamatba való bekapcsoló-
dáshoz a bizalom magasabb foka szükségeltetik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a bizal-
matlanság erősíti a közösségi részvételnek, mint a képviseleti demokrácia alternatívájá-
nak elvi támogatását, a gyakorlati részvételhez azonban, amennyiben az nem elsősorban 
tiltakozó formát ölt, hanem konstruktív, együttműködő technikákat jelent, a bizalom 
magasabb foka szükségeltetik.

A részvétellel kapcsolatos elvi és gyakorlati hozzáállás közötti eltérés átvezet a követ-
kező általunk vizsgált kérdéshez: van-e különbség a válaszadók által kívánatosnak tar-
tott részvételi szint és formák, illetve azok között, amelyekben ténylegesen részt is vesz-
nek? Ha van, vajon mi áll az útjában annak, hogy a részvétel vágyott formáit a gyakor-
latban is megvalósítsák?

Az első tény, amit kijelenthetünk – s ez nem meglepő –, hogy a részvétel iránti vágy 
(a kérdőív 7-es blokkja) és a megvalósuló részvétel erősen korrelál egymással olyanfor-



Társadalmi részvétel a közpolitikában: miért nem működik? | 99

mán, hogy akik részt vennének társadalmi részvételi folyamatokban, azok ezt általában 
meg is teszik. Ez legalábbis annyit jelent, hogy jelentős gátja a civil szereplésnek nincsen. 

Mi akadályozhatja a részvételt? Fentebb utaltunk arra, hogy egyes felmérések sze-
rint a magyarok jelentős része érzi úgy, hogy nem tudja befolyásolni a politikai folya-
matokat, nem tudja hathatósan képviselni érdekeit, álláspontját. Nos, felmérésünkben 
azzal az állítással, hogy az állampolgárok azért nem akarnak beleszólni a közügyekbe, 
mert a politikusok, hatóságok úgysem hallgatnak rájuk, a válaszadók (5 fokú skálán) 
3,75-ös átlaggal értettek egyet (lásd 1. ábra). A válaszadók közül a fiatalabbak bizonyultak 
szkeptikusabbnak, lényegesen nagyobb mértékben értettek egyet a fenti állítással, mint 
az idősebb korcsoportok. Kevésbé elfogadott az az állítás, hogy az állampolgárok azért 
nem vesznek részt jobban a közügyekben, mert nincs rá idejük (3,36-os átlag). Ha a kér-
dést úgy fogalmaztuk meg, hogy az állampolgárok illetve az intézmények kellően nyi-
tottak-e a közösségi részvétel megvalósítására, a fenti adatokat megerősítő eredményeket 
kaptunk. Az ötfokú skálán az állampolgárok 2,64-es, míg a hivatalok/önkormányzatok/
államigazgatás 2,14-es átlagot kaptak a nyitottságra vonatkozóan. Mindkét érték a köze-
pes szint alatt marad, tehát mind az állampolgárok, mind az intézmények részéről cse-
kély hajlandóságot látnak a válaszadóink a részvételre, azonban az intézményi ellenállást 
valamivel erőteljesebb problémának látják. Az állampolgárok nyitottságát a magasabban 
iskolázottak – akik amúgy intenzívebben részt vesznek ezekben a folyamatokban – kri-
tikusabban látják.

1. ábra Két állítással való egyetértés mértéke (1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljesen egyetért)
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Végezetül az előnyök és a hátrányok megítélése szempontjából megállapítható, hogy 
a társadalom számára a részvétellel kapcsolatos legfontosabb hozadék (és talán az elsőd-
leges elvárás is) a közösségi kohézió, a bizalom megerősítése. Minden egyéb normatív 
demokratikus érv vagy praktikus előny csak ezt követi. A hátrányok közül viszont követ-
kezetesen a részvételi folyamatok különböző csoportok általi manipulálása, befolyáso-
lása szerepel. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a közösségi részvétel hazai megítélése és gya-
korlata rendkívül ambivalens. Huszonkét évvel a rendszerváltás után a társadalom jelen-
tős része, és ezen belül különösen a fiatalok, passzívak és kevéssé nyitottak a részvételi 
folyamatokra. Van ugyanakkor a magyar társadalomnak egy olyan, nem elhanyagolható 
része, amely igenis fontosnak tartja a közügyekben való aktív részvételt, és ők erőfeszíté-
seket is tesznek azért, hogy az általuk fontosnak ítélt részvételi folyamatokba be is kap-
csolódjanak. Ennek útjában ugyanakkor több akadályt is látnak: elsősorban az intézmé-
nyek ellenállását, de – ha valamivel kisebb mértékben is – a passzív társadalmi közeget 
is kárhoztatják a részvétel alacsony szintjéért Magyarországon. Egyáltalán nem mindegy 
ugyanakkor, hogy milyen technikákkal, eljárásokkal találkoznak. Úgy tűnik, a folyama-
tos közéleti konfliktusokba, a „hideg polgárháborúba” (Szilágyi, 2010) belefáradt lakos-
ság a részvételtől elsősorban a közösségi kohézió megerősítését, és nem a konfliktusok 
fokozását várja. A bizalomhiány tükröződhet az ilyen tevékenységek manipulálhatósá-
gától való félelmek mögött is. Emellett a kívánatos (és ténylegesen gyakorolt) részvételi 
eljárások különbözhetnek attól függően, hogy azt hol, milyen környezetben, településtí-
puson valósítják meg. 

Van terepe és bázisa tehát a részvételi folyamatoknak hazánkban, ám azok megter-
vezésekor különös gondossággal kell eljárni: meg kell találni az azokba bekapcsolódni 
kívánók körét, ki kell választani a megfelelő technikákat, törekedni kell a közösségi érzés 
megerősítésére és garanciákat kell biztosítani a részvételi folyamat félrecsúszásával szem-
ben. Ahhoz pedig, hogy mindez minél szélesebb körben megtörténhessen, elengedhe-
tetlen átfogó képzési, ismeretátadási programok beindítása az intézmények munkatár-
sainak, döntéshozóinak körében éppúgy, mint a társadalmi szemléletformálás, segítség-
nyújtás, az „enpowerment” széles körű megvalósítása.

Az intézményi oldal
Felmérésünk tehát részben megerősíti azt az általános vélekedést, hogy a hazai poli-
tikai kultúra részvételi vonásaival vannak gondok. De azt is sugallja, hogy vannak és 
talán többen is lennének azok, akik aktívabban élnének a participáció lehetőségeivel, ha 
például az intézmények részéről erre fogadókészséget látnának. Mint láttuk, az állami 
intézmények nyitottságának a hiányát válaszadóink a legfontosabb korlátozó tényező-
nek tekintik.
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A probléma két részre bontható. A kérdés egyrészt az, hogy milyenek a jogszabályok 
által biztosított részvételi lehetőségek Magyarországon? Másrészt pedig az, hogy vajon az 
intézmények maguk nyitottak-e, készek-e arra, hogy a jogszabályi lehetőségekkel éljenek.

Ami az első kérdést illeti, ez viszonylag könnyen megválaszolható: több hazai kutató 
megállapítása szerint (Kiss – Jávor, 2009), a jogszabályok hazánkban is jelentős teret 
engedtek volna a társadalmi részvételi folyamatok intézményesülésének. Igaz, e tekin-
tetben az utóbbi években visszalépést tapasztalhatunk: 2006-ban elfogadták a kiemelt 
állami beruházásokról szóló (azóta többször módosított) törvényt, amely bizonyos pro-
jektek esetében jelentősen korlátozza a civil részvétel lehetőségét a döntéshozatali folya-
matban. A kiemelt projektek köre az elmúlt évek újabb és újabb törvénymódosításai-
nak hála folyamatosan bővült – ma már ott tartunk, hogy minden 90 millió forintnál 
nagyobb értékű beruházás kiemeltnek minősülhet. Jogszabályi szinten tehát a kilencve-
nes évek és a kétezres évek eleje a részvételi lehetőségek növekedését, utána azonban a 
szűkülését hozta.

A fő probléma azonban mégsem ez, hanem az, hogy a hazai közpolitika kultúrájá-
ban nagyon gyenge a részvételi elem. A politika az érdekegyeztetés létező fórumait sem 
használja, a civil részvétel lehetőségei pedig igen korlátozottak. Még jogszabályban elő-
írt egyeztetési, részvételi eljárások megvalósítása is akadozva történik.3 Jóllehet az elmúlt 
évek több rosszul előkészített, és ezért (is) társadalmi ellenállással fogadott reformkísér-
lete mutatja, hogy a társadalmi részvételnek potenciálisan lehetne szerepe a reformok 
elfogadtatásában, legitimálásában. Ha az intézmények, a politika iránti bizalmi defici-
tet nem is elsődlegesen a részvételi lehetőségek alacsony szintje okozza, a logika fordítva 
azért működhet: a részvétel, az állampolgári bevonás fokozása segíthet növelni az intéz-
mények és döntések legitimitását. 

Ugyanakkor a hazai közpolitikai kultúrára, különösen a részvételiségre vonatkozó 
kutatások azonban eddig nem készültek, mint ahogyan a hazai közpolitikai kultúráról 
is keveset tudunk. Üdítő kivétel Hajnal György kutatása (Hajnal, 2004), amely azonban 
csak egy sajátos szempontból vizsgálta a hazai közigazgatási kultúrát. A témánk szem-
pontjából azonban érdemes megjegyezni, hogy Hajnal is leszögezi: a hazai közpolitikai 
kultúra nemzetközi összehasonlításban is erősen hierarchikus.

A továbbiakban tehát a társadalmi részvétel problematikáját elsősorban az intézmé-
nyek szempontjából vesszük górcső alá azon kvalitatív felmérésünk eredményeivel, ame-
lyet állami intézmények (önkormányzatok, környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, 
minisztériumok, stb.) dolgozóival készítettünk 2010 folyamán. Arra voltunk kíváncsiak, 
hogy a környezetpolitikával összefüggő közigazgatási intézményekben dolgozók hogyan 
látják a társadalmi részvétel kérdését. Tapasztalataikra és attitűdjeikre kérdeztünk rá, az 
3 A hazai civil szervezetek állandó élménye, hogy a minisztériumok, önkormányzatok az utolsó pillanatban 

értesítik őket egy-egy nyilvános fórumról. Az sem ritkán fordul elő, hogy a minisztériumok péntek dél-
után rakják ki a honlapjukra a véleményezendő közpolitikai anyagot, amire hétfő reggelig várják az ész-
revételeket.
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általános értékelésükre éppúgy, mint konkrét történeteikre, jó és rossz példáikra. Szeret-
tük volna azt is megtudni, hogy szerintük mi akadályozza a részvételi formák és eljárá-
sok szélesebb körű elterjedését (az interjú vezérfonalat lásd a 2. függelékben).

Félig strukturált interjúkat készítettünk 2010 őszén a környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelőségek vezető beosztású dolgozóival (osztályvezető, jogtaná-
csos stb.), összesen nyolc fővel; egyéb hivatalok munkatársaival (Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal, Közigazgatási Hivatal, stb.), összesen hat fővel; önkormányzati veze-
tőkkel és dolgozókkal (polgármester, jegyző, főépítész, stb.) összesen tizenhárom fővel; 
minisztériumi középvezetőkkel, összesen hét fővel; és nemzeti parki tanácsok tagjaival, 
összesen három fővel. Ez mindösszesen harminc interjút jelent. Emellett hét civil szerve-
zeti munkatárssal is készítettünk interjút, hogy a másik oldal véleménye is megjelenjen. 
A kutatás semmilyen szempontból nem nevezhető reprezentatívnak, bár az interjúala-
nyok kiválasztása során törekedtünk a sokszínűségre. Reményeink szerint ugyanakkor 
az interjúk száma, a sokféle megkérdezett intézmény mégis kirajzol valamilyen általáno-
sítható képet, amely legalábbis lehetővé teszi előzetes megállapítások és további kutatási 
kérdések megfogalmazását.

Az alábbiakban összefoglaljuk az interjúk legfontosabb tanulságait (részletesebben 
lásd Boda – Jávor, 2012), és néhány lehetséges következtetést fogalmazunk meg (az idé-
zetek az interjúkból származnak). Leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy az interjú-
alanyok látnak-e potenciális vagy tényleges hasznokat, előnyöket a társadalmi részvétel-
ből az intézményi működés vonatkozásában. Kevéssé volt ugyanis meglepő, hogy a kér-
dezettek általánosságban méltatták, értékesnek tartották a társadalmi részvételt – azt 
sem hagyhatjuk ugyanis figyelmen kívül, hogy az interjúszituáció hatással van a vála-
szokra, és a megkérdezett, döntően diplomás emberek tudták, hogy mi a társadalmilag 
kívánatos hozzáállás a kérdéshez. Afelől sem voltak kétségeink, hogy a potenciális prob-
lémákról, nehézségekről, a participáció költségeiről is bőségesen hallunk majd. Az azon-
ban igazi kérdés, hogy látnak-e bármi hasznot a saját munkájuk, avagy az adott intéz-
mény működése szempontjából. Elvileg vannak, lehetnek ilyen hasznok, például azok, 
amelyekről korábban szóltunk: a méltányos, fair működés (amelynek a részvétel, a bele-
szólás az egyik mozzanata) bizalmat alakít ki az állampolgárokban, akik így szíveseb-
ben működnek együtt az adott intézménnyel. De teljesen praktikus szinten is felmerül-
hetnek előnyök: az állampolgárok vagy a civil szervezetek munkája, tudása (pl. helyis-
merete) értékes erőforrás lehet egy önkormányzat vagy környezetvédelmi hatóság szem-
pontjából (minderről lásd Boda – Jávor, 2012). Kérdésünk tehát az volt, hogy tudatában 
vannak, esetleg megtapasztaltak-e ilyen előnyöket a részvételi folyamatok kapcsán. Ha a 
válasz igen, az reményre adhat okot a jövőbeli részvétel lehetőségek számára.

Ismeretek. Csupán egyetlen interjúalany volt, aki nem tudta, hogy mit jelent a társa-
dalmi részvétel; a többiek érteni vélték a fogalmat. Az általuk adott különböző meghatá-
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rozások széles skálán szóródnak, és meglehetősen diffúzak, de ez önmagában nem meg-
lepő egy ilyen interjúszituációban. A társadalmi részvételt általában a civil szervezetek-
kel és az ő különféle tevékenységeikkel hozzák összefüggésbe: „véleményezés”, „panasz-
bejelentés”, „bekapcsolódás az engedélyezési eljárásba”, „tiltakozás”, „részvétel a tervezés-
ben”. Az állampolgárok is megjelennek néhol, mint akiket „tájékoztatni kell”, „be kell 
vonni a döntésekbe”. Precízebb meghatározásokat érthető módon elsősorban a jogászok 
adtak – ők pedig elsősorban a társadalmi részvételről, ügyféli státuszról, stb. szóló jog-
szabályok megfogalmazását követték. Pl. „Mind a környezetvédelmi törvény, mind az 
Aarhusi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény lehetőséget biztosít 
az érdekvédelmi és társadalmi szervezetek számára arra, hogy közvetlenül bekapcsolód-
hassanak a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásba.”  Figyelemre méltó – de 
talán nem túlságosan meglepő –, hogy a különböző deliberatív technikákról (állampol-
gári tanács, stb.) nem történik említés. 

Általános vélemény. Az összkép – legalábbis ami az attitűdöket illeti – meglepően pozitív: 
a megkérdezettek túlnyomó többsége inkább jónak, fontosnak tartja a társadalmi rész-
vételt. Ez önmagában akkor is biztató a részvételi technikák jövőbeli elterjesztése szem-
pontjából, ha ugyanakkor nem zárható ki az, hogy az interjúalanyok tudták, mit „illik” 
mondani egy ilyen interjúszituációban.

Markánsan negatív véleményt csak két zöldhatósági munkatárs fogalmazott meg: 
szerintük a civilek csak akadályozzák a munkát, és egyébként is korruptak. „A magyar 
mentalitásból következően a civil szféra azért avatkozik az eljárásba, hogy a döntést a 
végén megfellebbezhesse és pénzt kérhessen.” „Az egész egy kudarctörténet, megijedünk 
az ilyen szervezetektől, mert túl nagy hangjuk van, és túlságosan lehúznak minket a 
médiában.” Lehet, hogy csupán véletlenről van szó, de az sem zárható ki, hogy a rela-
tíve erősebb, és sokszor határozott környezetvédő szervezetek tevékenysége váltott ki 
ilyen ellenszenvet. Tegyük még hozzá, hogy a pozitív megfogalmazások is inkább akkor 
domináltak, amikor arról volt szó, hogy általában milyen, milyen lehetne, vagy milyen-
nek kellene lennie a részvételnek. A konkrét esetek kapcsán már jobban szóródtak a véle-
mények, és az előnyök mellett a problémák is előkerültek.

A társadalmi részvétel hasznai. A participáció előnyeit a megkérdezettek többnyire álta-
lános normatív érvekkel vagy a közjóra hivatkozva igazolták. A részvételbe bekapcso-
lódó állampolgár személyes előnyei elsősorban mint a saját érdek, szempont, stb. érvé-
nyesítésének lehetősége jelent meg. Az egyéni fejlődés lehetőségét csak egy interjúalany 
említette. Ami a legfeltűnőbb, hogy az intézmények oldaláról kevés előny, és az is csak 
igen alacsony említési gyakorisággal fogalmazódott meg; vagyis a megkérdezettek konk-
rétan a saját és intézményük szempontjából kevés előnyt látnak – hátrányt annál gyak-
rabban említettek. Ez nem túl biztató, hiszen azt jelentheti, hogy általában talán szere-
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tik a részvételt, de a saját munkájukban inkább nyűgként jelentkezik. Ugyanakkor volt 
három olyan interjúalany, akik láthatóan komolyabb tapasztalatokkal rendelkeztek a 
társadalmi részvétel gyakorlataival, és ők kifejezetten pozitívan nyilatkoztak ezek hasz-
nairól. Ez reményre ad okot: a jól működő, sikeres gyakorlatok konkrét szinten is meg-
erősíthetik az általános támogató attitűdöt.
•	 Állampolgárok szintjén.

•	 Érdekérvényesítés: „A társadalmi részvétel előnye, hogy a lakosság az őt köz-
vetlenül érintő környezetvédelmi érdek védelmében közvetlenül fel tud lépni.” 
„Előnye, hogy a társadalom tagjai maguk is beleszólhatnak sorsuk alakulásába.” 
„Szükséges dolog, hogy a társadalmi szervezetek, az emberek, az őket érintő kér-
désekben részt tudjanak venni, véleményt tudjanak nyilvánítani, esetleg egy őket 
érintő beruházást tudjanak befolyásolni.”

•	 Személyes tanulással kapcsolatos előnyök: „A civil, illetve szakmai szervezetek 
azért is fontosak, mert tapasztalatátadás is folyik falak között, illetve az ember fej-
lődhet: emberek személyiségét is megismeri, akikkel éppen zajló munkája köze-
pette összetalálkozik.”

•	 Az intézményi szinten.
•	 Komplex helyzet kezelése: „Fontos a társadalmi részvétel, mivel bizonyos ügyek 

egy közösségen belül csak így oldhatók meg, ugyanis a központi költségvetésből 
és a helyi adók bevételéből nem lehet minden igényt finanszírozni. De legtöbb-
ször nem is az anyagiakon van a hangsúly, hanem egyszerűen csak egy mindenki 
által elfogadható megoldást kell találni, és erre az önkormányzat egyedül nem 
mindig képes.”

•	 Legitimitás, elfogadottság: „Fontos a társadalom bevonása a döntéshozatalba 
azért, hogy az emberek tudják, mi és miért történik a környezetükben, később 
ne legyenek elégedetlenek.” „Azt jelenti, hogy a társadalom tagjait bevonják az 
őket érintő döntések meghozatalába, velük konzultálva vezethet ugyanis jó ered-
ményre, mely mindenki számára hasznos, vagy legalábbis elfogadható. Szíveseb-
ben engedelmeskedik az ember egy olyan szabálynak, melynek meghozatalakor az 
ő véleményét is figyelembe vették.” „Előnye, hogy az érintettek megkérdezésével 
a ténylegesen fennálló igényeket tudjuk megvalósítani a leghatékonyabb módon, 
továbbá a lakosság bevonásával, tájékoztatásával a radikálisabb beavatkozásokat is 
(pl. fakivágás) el tudjuk fogadtatni.”

•	 Az eredményesség, a végrehajtás hatékonysága javul: „A társadalmi részvétel elő-
nye, hogy a mi tárgykörünket kitágítja, mert sokszor olyan tanácsokat kapunk 
helybéli civilektől, amiket mi nem is vettünk számításba. A területismeret ebből 
a szempontból nagyon sokat számít, a kidolgozásban hasznos, és ezt az ágazat-
ban már előtérbe is helyezik. Ezek a szervezetek arra is jók, hogy idő és pénz hiá-



Társadalmi részvétel a közpolitikában: miért nem működik? | 105

nyában ha mi nem tudjuk elvégezni adott terület ellenőrzését, azt a helyi civilek 
ingyen elvégzik.” „A mi munkánkat is tudják segíteni akár egy rendezvényszerve-
zés kapcsán vagy éppen egy műemlék megóvása során.” „A civil szervezetek min-
denképpen hasznosak, hiszen sok esetben a mi munkánkat is megkönnyítik, per-
sze van, aki a hivatalban is elzárkózik tőle, és akadálynak tekinti inkább, de ez 
személyfüggő.”

•	 A társadalmi szinten.
•	 Jobb közpolitikák: „Olyan szemléletet tudnak belehozni a döntésbe, amit egy 

szakavatott már pont a szakmaisága miatt nem lát.” „A társadalmi szervezetek 
nagyobb súlyban képesek érvényesíteni a nagyobb közösség érdekeit, illetve ezek 
a szervezetek vannak közvetlenül kapcsolatban a környezettel, így felhívhatják az 
ügyészség vagy a bíróság figyelmét a különböző törvénysértő, környezetkárosító 
tevékenységekre.”

•	 Normatív érvek: „Fontos a társadalmi részvételt, mivel ez a hatalomba, irányításba 
való beleszólásnak egyik formája, illetve civil kontrollt tartalmaz, a közigazgatás 
demokratizmusát segíti elő.” „Fontos, hogy az emberek élhessenek alapjogaikkal.” 
„Alkotmányos alapjogaik kiteljesedhetnek.”

A társadalmi részvétel problémái, hátrányai. Bár a társadalmi részvételhez általában 
inkább pozitív a hozzáállás, minden megkérdezett említett hátrányokat – még az is, aki 
az elején azzal kezdte, hogy „a társadalmi részvételnek kifejezett hátrányai nincsenek”. 
A legtöbb hátrányt a participáció idő- és erőforrásigényéhez kötötték, illetve ahhoz, hogy 
a civil szervezetek ilyen vagy olyan okokból akadékoskodnak, nehezítik a döntéshozatalt. 
Néhányszor felbukkantak olyan állítások is, amelyek szerint a részvétellel egyesek visz-
szaélnek, egyenesen korrupciót kényszerítenek ki vele: „És vannak megélhetési csapatok, 
akik tiltakoznak, mondjuk egy beruházás helye ellen, majd végül a tulajdonos felajánl 
nekik egy összeget, amivel elsimítja a nézeteltéréseket.” „A környezetvédők 10-20-30 mil-
lió forintokat kérnek, amennyiért nem jelentkeznek be, és nem akadályozzák az eljárást.”
•	 Állampolgárok szintje.

•	 Egyéni ráfordítás szükséglet: „Pénz, idő és önzetlen odaadás kell ezekhez a dol-
gokhoz. Ezekből pedig Magyarországon elég kevés van.” „A lakossági fórumokon 
kevés az érdeklődő (…).”

•	 Intézményi szint.
•	 Erőforrásigény: „A társadalmi részvétel hátránya az, hogy sokat kell dolgozni 

vele.” „A csökkentett létszám miatt a közigazgatásban a túlterhelt dolgozók azzal 
könnyítenek munkájukon, ha nem egyeztetnek még ezzel is, azzal is.” „A ható-
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ság nem a civilekért van, hanem a civilekkel együtt dolgozik, de a civilek ritkán 
reagálnak, néha pedig meglepetésszerűen érkeznek a visszajelzések adott ügyekre. 
Arról nem tudok, hogy nekünk valaha adtak-e segítséget civilek.” „A civil szer-
vezetek közreműködésének legnagyobb hátránya, hogy nehezítik a végrehajtást. 
Több szervezettel kell együttműködni, de adott civil szervezetek köre nem min-
dig van tisztában a szakmai kérdésekkel, illetve konkrét információhiányuk van. 
Például ha adott vízgazdálkodási terület beleesik egy lakóterületbe, a területtel 
kapcsolatos döntéseket nehéz elfogadtatni az ott lakókkal.” „Többletfeladat, de 
megéri, csak jól kell csinálni.”

•	 Kiszámíthatatlanság: „A civilek általában nem az ügy kihirdetése után kapcso-
lódnak be, hanem valahonnan értesülnek, és akkor elkezdődik egy „későn ébre-
dünk, de gyorsan mindenhová panaszkodunk” folyamat.” „Szakmai indokot nem 
tudtak mondani, viszont mindent megmozgattak, aminek eredményeként meg-
hiúsult az egész.” 

•	 Társadalmi szint.
•	 A „hangos kisebbség” problémája: „A társadalmi részvétel hátránya, hogy a civi-

lek valami ellen tiltakoznak, és megakasztanak egy beruházást, technológiai fejlő-
dést.” „A civil szervezetek már csak „dacból”, csak azért is ellenkeznek az önkor-
mányzattal.” „Nem szeretem, ha erőszakosan állnak hozzá egy kérdéshez a civilek, 
és időnként túlzás az a nagyfokú konzervativizmus, amit képviselnek.” „A civi-
lek többsége jóindulatú, fő céljuk leggyakrabban az, hogy valami ne legyen, pl. az 
M0-ás esetében évek óta akasztja a normális életet a lakossági ellenállás. A civilek 
másik része azzal szórakozik, hogy adatokat kér le, ami egyébként az ipari kém-
kedés melegágya, mert olyan adatokat is lekérnek, amelyekből sok minden kide-
rülhet.” „A civil szféra munkája félresiklott, akadályozó módon fejtik ki a tevé-
kenységüket. Tiltakozással vesznek részt benne, nincs meg a kellő felkészültsé-
gük, a szakmai tudásuk, amellyel lendítenének a projekt előbbre vitelén. Gyak-
ran a puszta „üldözési mániájukkal” szembesülök, ugyanis minden ellen tiltakoz-
nak. Gyakran előfordul az az eset is, hogy a projektek mögött az építési hatóság 
és a vállalkozók összejátszását sejtik anélkül, hogy erről kellően tájékozódnának. 
Nagyon gyakran csak a rosszindulatot érezzük, magától értetődőnek gondolják, 
hogy minden változás ellen tiltakozniuk kell.”

Akadályozó tényezők, javaslatok. Mint fentebb említettük, a társadalmi részvételhez álta-
lában inkább pozitív a hozzáállás. A megkérdezettek többször hivatkoztak nyugat-euró-
pai példákra, ahol a participáció szerintük jól működik, és azonosítottak számos olyan 
akadályozó tényezőt, amelyek miatt nálunk a részvételi folyamatok nem valósulnak meg 
úgy, ahogy kellene. Nehéz eldönteni, hogy ebben mennyi a távoli, „nyugati” dolgok ide-
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alizálása, és mennyi a reális problémafelismerés, mindenesetre számos azonosított aka-
dályozó tényező és megfogalmazott javaslat plauzibilisnek tűnik. Nem meglepő módon 
a közigazgatásban dolgozók elsősorban a civil, állampolgári oldalon jelentkező akadá-
lyozó tényezőket említették. A saját oldalukról inkább a pénz- és erőforráshiányt hang-
súlyozták. Szinte említés nélkül maradt az „empowerment” problematika, vagyis hogy 
az intézményeknek segíteniük kellene a civileket a hatékony részvételben, vagy az, hogy 
a közigazgatásnak is meg kell tanulnia ezt, ismerni kellene a technikákat, stb. Amikor a 
kudarc- vagy sikertörténetekre kérdeztünk rá, az összes interjúban egyetlen olyan példa 
akadt, amikor egy állami intézmény – a jogszabályi elvárásokon túl – bevonta a civil 
szervezeteket a saját feladatkörébe, és sikeresen együttműködött velük a végrehajtásban.

A kontrollként használt civil szervezeti válaszadók is említették az állampolgári kul-
túrával kapcsolatos problémákat, sőt a civil szervezetek kapacitási korlátait is. Ám ők ter-
mészetesen máshova helyezték a hangsúlyokat: szerintük a legfőbb probléma a hatóságok, 
intézmények elutasító álláspontjában keresendő, aminek pedig gyakran az ismerethiány 
az oka. Sem a részvétel hasznai, sem pedig konkrét technikái nem ismertek. „Szükséges az 
államigazgatás hozzáállásának, az emberi erőforrásnak a fejlesztése, mégpedig úgy, hogy 
olyan emberek dolgozzanak ezen a szinten, akik elsődleges feladatuknak tekintik az adott 
ügyet, nem pedig jelentéktelen nyolcvanadiknak.” „Nálunk nem ismerték annak jelentő-
ségét, hogy igenis segít, ha a bírókat vagy közigazgatásban dolgozókat úgymond átképzik, 
és különböző programokat indítanak, hogy megismertessék velük a társadalmi részvétel 
jelentőségét, és hogy a civil szervezetek ebben milyen szerepet játszanak.”

Amiben nagyjából mindenki egyetértett az az, hogy valóban nem a jogszabályok-
kal van a probléma: a társadalmi részvétel kultúrájának meghonosodásához valami más, 
több is kell.

Az alábbi idézetek az intézmények képviselőitől származnak:
•	 Állampolgári kultúra hiánya, civil szervezetek gyengesége: „Az emberek nincsenek 

ahhoz hozzászokva, hogy bekapcsolódjanak a döntéshozatalba és kinyilvánítsák véle-
ményüket, vagy adott esetben inkább elzárkóznak mindettől. Ezen felül ahhoz sem 
vagyunk hozzászokva, hogy társadalmi tevékenységet folytassunk és mellette fizes-
sünk is érte tagdíjat, mivel a szervezetek tagdíjból működnek.” „A jelenlegi generá-
ciónak ki kell futnia ahhoz, hogy a társadalmi szerepvállalás új alapokra helyeződ-
jön, ehhez alapvetően a kisgyermek kortól kezdődően környezettudatos és társadalmi 
problémákra fogékony nevelési elveket és módszereket kéne alkalmazni.” „Sok helyen 
nincsenek civil szerveződések, de ahol vannak, ott általában hatékonyan működnek.” 
„A magyar társadalom még közel sincs felkészülve a civil részvételre.”

•	 Állampolgári tudás, ismeretek hiánya: „A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a 
hazai szervezetek nincsenek tisztában a jogszabályok által számukra nyújtott jogo-
sítványokkal. Például nem tudják, mikor léphetnek be az adott ügybe, melyik ügy-
ben milyen részvételi joguk van. Annak sincsenek teljesen tudatában, hogy milyen 



108 | Boda Zsolt – Jávor Benedek

jogi eszközöket alkalmazhatnának, leggyakrabban a sérelmesnek tartott határozatot 
támadják ahelyett, hogy élnének azon jogukkal, melynek alapján bírósághoz fordul-
hatnának a jogsértő magatartástól való eltiltás iránti keresettel.” „A lakosok gyakran 
nem tudják, hogy a gondjaikkal kihez forduljanak.” „A társadalmi részvétel sikeres 
működéséhez az embereknek ismerniük kellene lehetőségeiket, jogaikat és azok érvé-
nyesítésének helyes módját.” „A civil szervezetekre jellemző, hogy sokszor nem vesz-
nek részt a programalkotásban, és elvárásaikat sem fogalmazzák meg kellő mérték-
ben, mivel a problémát sem látják teljes összefüggéseiben.”

•	 Intézmények elzárkózása: „Kevés idő áll rendelkezésre, vagy nem igényli a döntés-
hozó, nincs ideje kikérni szélesebb körben a véleményt, és ha az emberek nem érzik 
azt, hogy valós beleszólásuk lenne egy kérdésben, akkor nem mondják el a vélemé-
nyüket, mert úgyis azok lépnek és döntenek, akik hivatottak lépni és dönteni.” „A 
közigazgatásban sokan úgy gondolják, hogy a társadalmi részvétel teljesen felesleges.”

•	 Intézmények erőforráshiánya: „Nincs anyagi forrás a megvalósításra,  nem kalkulál-
ják sem időben, sem pénzben a döntéshozatalban azt, hogy civilekkel kell tárgyalni.” 

•	 Intézmények tudáshiánya: „A társadalmi részvétel Magyarországon csak a közel-
múltban jelent meg, így még rendkívül kezdetleges, a lakosoknak és a közigazgatás-
ban dolgozóknak is meg kell tanulni a módját. Mindkét oldalon sok hibát követnek 
el, fontos ezeknek a kiküszöbölése.”

Összefoglalás
Jelen tanulmányban azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy vajon a társadalmi keres-
let, avagy a kormányzati kínálat elégtelensége okozza azt, hogy hazánkban a jogsza-
bályi lehetőségeket messze nem használják ki a társadalmi részvétel vonatkozásában. 
Az közismert, hogy a hazai civil szféra, és különösen a „politizáló”, tehát a közügyek-
ben állást foglaló civil szféra Nyugat-Európához képest relatíve fejletlennek nevezhető, 
mint ahogyan a hazai részvételi politikai kultúra is gyenge. (Nemcsak azért használjuk 
Nyugat-Európát viszonyítási pontként, mert ahogy például interjúinkból is kiderült, ez 
eléggé elterjedt itthon, hanem azért is, mert így a különböző tényezők egymáshoz viszo-
nyított jelentőségét jobban lehet értelmezni. Jogszabályaink például nagyjából megfe-
lelnek a nyugat-európai standardoknak.) Bizonyosan állítható, hogy a társadalmi rész-
vétel iránti kereslet korántsem hatalmas. Ugyanakkor empirikus kutatásunkból kide-
rült, hogy az attitűdök szintjén volna azért igény a részvételre. Elsősorban a kevésbé 
fiatal korosztályok fejeztek ki ilyen igényt, és elsősorban azok, akik az átlagnál maga-
sabb – de nem a legmagasabb(!) – bizalmat érzik az állami intézmények iránt. Azt talál-
tuk továbbá, hogy a részvétel legnagyobb gátjának az intézmények hozzáállását nevez-
ték meg válaszadóink. Ha az állampolgár nem bízik abban, hogy szava meghallgattatásra 
talál, akkor nyilván még kevesebb erőfeszítést fog tenni a részvétel irányában.
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Vagyis a kereslet gyengesége nem jelenti azt, hogy a kínálat óriási lenne. A hazai köz-
igazgatási-közpolitikai kultúrát nem tudtuk átfogóan vizsgálni, ám egy kvalitatív fel-
mérésben azt kutattuk, hogy vajon az állami intézmények munkatársai hogyan viszo-
nyulnak a társadalmi részvételhez. Ismerik a fogalmat, a technikákat? Támogató attitű-
dökkel viszonyulnak hozzá? Használják a munkájuk során, vagy csak annyiban, ameny-
nyiben feltétlenül szükséges? A kérdések megválaszolásához – de legalábbis a válaszhoz 
való közelebb kerülés érdekében – interjúkat készítettünk különböző állami intézmé-
nyek munkatársaival, akik valamilyen tapasztalattal rendelkezhetnek a participációról.

Eredményeink szerint az állami intézmények munkatársai általánosságban inkább 
pozitívan viszonyulnak a társadalmi részvételhez: normatíve fontosnak és potenciálisan 
hasznosnak tartják. E támogató attitűd biztató abból a szempontból, hogy elvileg lehe-
tőséget nyújt olyan programok, kezdeményezések számára, amelyek a participatív folya-
matok fejlesztését célozzák. A megkérdezettek sok olyan szempontot felsoroltak, amelye-
ket a szakirodalom is említ, mint a részvétel előnyei és hátrányai. Ugyanakkor az emlí-
tések gyakorisága és hangsúlyai elég egyértelmű képet rajzoltak ki: viszonylag kevésszer 
említettek olyan előnyt, amely magánál az intézménynél realizálódna, míg a hátrányok-
nál ezek az említések meglehetősen gyakoriak voltak. Ez a kép viszont óvatosságra int-
het: általában támogatják, de a saját munkájukban inkább többletfeladatként értelme-
zik a participációt. Néhány kivétel azonban itt is adódott: hárman viszonylag széles körű 
tapasztalat birtokában beszéltek, és nekik voltak talán a leginkább pozitív értékeléseik.

A társadalmi részvételt akadályozó tényezők tekintetében az intézmények munka-
társai elsősorban a civilek, az állampolgárok fejletlen demokratikus kultúráját, ismere-
teit említették. A saját oldalukról legfeljebb az erőforráshiány, a túlterheltség említtetett. 
Ez azt sugallja, hogy a dolgozók nincsenek tisztában a társadalmi részvétel kiforrottabb 
technikáival (mondjuk a deliberatív eljárásokkal), nincsenek tisztában még azzal sem, 
hogy mit kellene nekik is tudniuk, tanulniuk ahhoz, hogy a részvétel a valódi potenci-
álját kibontakoztathassa. Éppen ezért feltehető, hogy azokkal a további problémákkal 
vagy valós nehézségekkel sincsenek tisztában, amit ezeknek a fejlettebb technikáknak 
az alkalmazása vet fel. Ha pedig ez a helyzet van, akkor meglehet, a társadalmi részvé-
tel szélesebb körű elterjedését megfelelő előkészítés, a civilek és a közigazgatás képzése 
után lehet csak remélni.
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Függelékek

Függelék 1. A kérdőív
A válaszadó
1. Neme: férfi  nő   

2. Kora:  0-14  
  15-25 
  26-35 
  36-50 
  51-65 
  65- 

3. Lakóhelye:
 Budapest    
 Nagyváros, megyei jogú város  
 Egyéb város    
 Község, nagyközség   
 Kistelepülés (< 1000 lakos)  

4. Legmagasabb iskolai végzettsége:
 8 általános (vagy kevesebb)    
 Szakmunkásképző, egyéb érettségit nem adó középiskola 
 Érettségi      
 Egyetemi/főiskolai diploma     

Bizalom
5. Mennyire bízik abban, hogy az alább felsorolt intézmények jól végzik a feladatukat? 
(1-5 skála, 1: egyáltalán nem értek egyet; 5: teljesen egyetértek)

a. Országgyűlés
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)
b. A kormány
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)
c. Az önkormányzatok
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)
d. A rendőrség
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)
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e. Általában a média, a sajtó
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)
f. A civil szervezetek
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

Társadalmi részvételi folyamatok ismertsége
6. Ön vett-e már részt az alábbi tevékenységek/folyamatok valamelyikében? (Több is 
megjelölhető.)

1. lakossági fórum/közmeghallgatás
2. civil tiltakozás
3. helyi népszavazás
4. aktivitás civil szervezetekben
5. közösségi, önkéntes munka
6. adományozás civil szervezet részére
7. helyben lakók közös fellépése önkormányzati döntésekkel szemben
8. önkormányzati tervek (településrendezési tervek, rendeletek, engedélyezések) elő-

zetes véleményezése
9. egyéb, éspedig: ………………………………………………………………………

7. Ha úgy adódna, Ön részt venne-e ezen tevékenységek/folyamatok valamelyikében? 
(Több válasz is megjelölhető)

1. lakossági fórum/közmeghallgatás
2. civil tiltakozás
3. helyi népszavazás
4. aktivitás civil szervezetekben
5. közösségi, önkéntes munka
6. adományozás civil szervezet részére
7. helyben lakók közös fellépése önkormányzati döntésekkel szemben
8. önkormányzati tervek (településrendezési tervek, rendeletek, engedélyezések) elő-

zetes véleményezése

Civil szervezetek
8. Kérem nevezzen meg civil szervezeteket, amelyekről már hallott!

9. Kérem nevezzen meg civil szervezeteket, amelyekkel lakóhelyén/munkája során köz-
vetlenül találkozott! (ha vannak ilyenek)
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10. Ön részt vesz valamilyen civil szervezet munkájában? igen  nem 

11. Ha a fenti kérdésre igen a válasz, milyen módon vesz részt? (több válasz is megjelöl-
hető!)

1. alkalmazott vagyok 
2. önkéntes vagyok
3. adománnyal támogatom
4. szimpatizánsként levelezőlistán rajta vagyok, tájékoztatást kapok
5. részt veszek rendezvényeiken
6. egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………

Vélemény a társadalmi részvételről
12. Milyen előnyeit látja a társadalmi részvételnek?

1. közvetlen beleszólás lehetősége a döntéshozatalba
2. helyi vélemények becsatornázása a döntéshozatalba
3. gyorsíthatja egyes ügyek megoldását
4. megelőzhet a későbbiekben súlyossá váló konfliktusokat a döntéshozók és a helyiek 

között
5. közösség megerősítése
6. a döntések végrehajtása során is könnyebben mozgósíthatóvá, bevonhatóvá válnak 

az emberek
7. közösségi ellenőrzés megteremtése
8. erősíti a döntések társadalmi támogatottságát
9. nem állami feladatok ellátásában eredményes lehet
10. egyéb, éspedig: ……………………………………………
11. nem látom előnyeit

13. Milyen hátrányait látja a társadalmi részvételnek?

1. laikus/ nem szakmai vélemények érvényesülése
2. lassítja a döntéshozatalt/időigényes
3. konfliktusokat szül a közösségben
4. költséges
5. megkérdőjelezi a választott döntéshozók pozícióját
6. hangos kisebbség dominánssá válhat
7. politikai szempontok befolyásolják a döntéshozatalt
8. üzleti szempontok befolyásolják a döntéshozatalt
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9. egyéni sérelmek/meggyőződések gátolják a döntéshozatalt
10. egyéb, éspedig: ……………………………………………
11. nincsenek hátrányok

14. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1-5 skála, 1: egyáltalán nem értek egyet; 5: 
teljesen egyetértek)

A civil/állampolgári tiltakozásokban részt vevők csak önmagukra akarják felhívni  a 
figyelmet.
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

Az állampolgári tiltakozások, akciók a demokratikus jogok gyakorlásának fontos, és 
eredményes elemei
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

A z állampolgárok aktív részvétele a döntéshozatalban javíthatja a döntések minőségét.
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

A civil szervezetek többsége csak megélhetési célból tiltakozik minden ellen.
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

A civil szervezetek jelentősen segítik az állampolgári vélemények megfogalmazását és 
képviseletét.
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

Az emberek azért nem akarnak beleszólni a közügyekbe, mert a politikusok, a hatóságok 
úgysem hallgatnak rájuk. 
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

Az emberek azért nem vesznek jobban részt a közügyekben, mert nincs rá idejük, ener-
giájuk. 
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

15. Ön mennyire tartja fontosnak, hogy beleszólhasson a döntésekbe? (1-5 skála, 1: egyál-
talán nem tartom fontosnak; 5: nagyon fontosnak tartom)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

16. Összességében Ön mennyire tartja fontosnak az állampolgárok közvetlenebb rész-
vételét a döntésekben? (1-5 skála, 1: egyáltalán nem tartom fontosnak; 5: nagyon fontosnak 
tartom)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)
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17. Összességében Ön mennyire tartja eredményesnek Magyarországon az állampol-
gárok közvetlenebb részvételét a döntésekben? (1-5 skála, 1: egyáltalán nem tartom ered-
ményesnek; 5: nagyon eredményesnek tartom)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

18. Szívesebben csatlakozna-e részvételi folyamatokhoz, ha valamilyen „magasabb szerv” 
(pl. kormány, egyház, stb.) hirdetné meg? (1-5 skála, 1: egyáltalán nem; 5: sokkal szíveseb-
ben)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

19. Ön szerint az államigazgatás/hivatalok/önkormányzatok kellően nyitottak és kezde-
ményezőek az állampolgárok döntésekbe való bevonásában? (1-5 skála, 1: egyáltalán nem; 
5: nagyon nyitottak és kezdeményezőek)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

20. Ön szerint az állampolgárok kellően nyitottak és kezdeményezőek az állampolgárok 
döntésekbe való bevonásában? (1-5 skála, 1: egyáltalán nem; 5: nagyon nyitottak és kezde-
ményezőek)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

21. Ön az e célból létrejött szervezeteket elég erősek/ismertnek tarja-e, megvan a kellő 
támogatottságuk? (1-5 skála, 1: egyáltalán nem; 5: nagyon ismertek és támogatottak)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)

22. Ön szerint a média elég széles körű-e a tájékoztatás nyújt az aktív állampolgári rész-
vétellel kapcsolatban, ill. a civil szervezetek munkáját illetően? (1-5 skála, 1: egyáltalán 
nem; 5: nagyon széleskörűen tájékoztat)
1 2 3 4 5 nincs válasz (a megfelelő bekarikázandó)
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Függelék 2. Interjú kérdések

•	 Mióta dolgozik a szervezetnél? Mi a pontos pozíciója? Milyen feladatai vannak? 
Mi a végzettsége, szakmája? („Bemelegítő” kérdések azért, hogy „oldott” beszélge-
tés alakuljon ki; megismerjük az interjúalany és a szervezete munkáját.)

•	 Hogyan jelenik meg az Ön munkájában a társadalmi részvétel? Hogyan jele-
nik meg a szervezet munkájával összefüggésben a társadalmi részvétel? Önök 
milyen módjait, eszközeit alkalmazzák a társadalmi részvételnek? Kik, milyen 
társadalmi csoportok vesznek részt a társadalmi részvétel alatt? (Mindenképpen 
derüljön ki, hogy mit ért az interjúalany a társadalmi részvétel alatt; milyen eszkö-
zöket alkalmaznak a társadalmi részvétel címén; kik a résztvevői a társadalmi rész-
vételnek.)

•	 Milyen előnyei vannak a társadalmi részvételnek az Ön tapasztalata szerint? S 
milyen hátrányai? (Az interjúalany általános értékelésére vagyunk kíváncsiak az elő-
nyökről és a hátrányokról.)

•	 Milyen konkrét eseteket tudna említeni, amikor a társadalmi részvétel sikeres 
volt Ön szerint? Miért siker ez az eset, mi volt a siker oka? (Itt sztorikat, történe-
teket kell a maguk konkrétságában és részleteiben elmeséltetni.)

•	 Milyen konkrét eseteket tudna említeni, amikor a társadalmi részvétel sikerte-
len volt Ön szerint? Miért kudarc ez az eset, mi a kudarc oka? (Itt sztorikat, tör-
téneteket kell a maguk konkrétságában és részleteiben elmeséltetni.)

•	 Ön szerint hogyan valósul meg a társadalmi részvétel a hazai környezetvéde-
lemben? Hogyan értékelné a társadalmi részvétel megvalósulásának hatásos-
ságát a hazai környezetvédelemben? Ön szerint a környezetvédelmi döntésho-
zatal melyik pontján vagy pontjain kell a társadalmi részvételnek történnie? 
(Az interjúalany általános értékelésére vagyunk kíváncsiak a hazai helyzetről, a hazai 
gyakorlat hatásosságáról, s arról, hogy mit gondol az interjúalany, mely fázisban kell 
az érintetteket bevonni a döntéshozatalba.)

•	 Milyen akadályait, gátló tényezőit látja a társadalmi részvétel elterjedésének, 
illetve hatékonyságának hazánkban? Milyen lehetőségeit, segítő tényezőit látja 
a társadalmi részvétel elterjedésének, illetve hatékonyságának hazánkban? (Az 
interjúalany általános értékelésére vagyunk kíváncsiak az akadályokról és támogató 
tényezőkről – legyenek azok jogiak, mentálisak, politikaiak stb.)
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Az Aarhusi Egyezmény intézményrendszerének 
fejlődése az elfogadás óta

Móra Veronika

Bevezetés
Alappal állítható, hogy a környezetvédelem az az ágazat, amelyben a társadalmi részvétel 
jogszabályi háttere és intézményrendszere nemzetközi szinten a legfejlettebb. A környe-
zetvédelem és a részvételi demokrácia „összekapcsolására” a civil szervezetek aktív köz-
reműködésével létrejött Aarhusi Egyezmény a nyilvánosság, az állampolgárok a környe-
zeti döntéshozatalban történő részvételének máig egyedülálló eszköze. Az Egyezmény 
3+1 pillére a részvétel olyan összefüggő, egységes rendszert és annak minimum-követel-
ményeit fekteti le, ami bármely ágazatban zsinórmértéke lehet a nemzeti szintű szabá-
lyozásnak és végrehajtásnak.

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a kör-
nyezeti döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biz-
tosításáról szóló Egyezményt 1998. június 25-én fogadta el az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottságának 36 tagállama (beleértve az Európai Közösséget) a dániai Aarhusban, a 
„Környezetet Európának” (Enviroment for Europe, EfE) folyamat 4. miniszteri konfe-
renciáján.1 Magyarország ugyanezen év december 18-án írta alá az egyezményt, tekintet-
tel arra, hogy a konferencia idején a hazai országgyűlési választások nyomán megbízott 
kormány működött, amely az Alkotmány 39/B. bekezdése alapján nem köthet nemzet-
közi szerződést (az Egyezmény végül a 2001. évi LXXXI. törvénnyel került kihirdetésre).

Az Egyezmény 2001. október 30-án lépett hatályba, az azóta eltelt kilenc évben az 
Egyezmény égisze alatt, annak különböző testületeiben intenzív munka folyt a bőví-
tés, kiegészítés és továbbfejlesztés terén, amelynek eredményeként egy jegyzőkönyv, egy 
módosítás, valamint számos határozat, ajánlás és egyéb dokumentum született. 

A Felek Találkozói 
A Felek Találkozóit (Meeting of the Parties, MOP) a 10. Cikk alapján legalább kétévente 
hívják össze az Egyezmény végrehajtásának nyomon követése és a szükséges kiegészíté-
sek, döntések meghozatala érdekében. A hatályba lépés óta 3 rendes és egy rendkívüli 
1 A folyamatot 1991-ben, az első, dobřisi konferencia hívta életre Josef Vavrousek, a rendszerváltás utáni 

Csehszlovákia első (és egyetlen), tragikus sorsú környezetvédelmi minisztere.
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MOP-ra került sor, azonban már 2001 előtt komoly előkészítő munka folyt. Ennek kere-
tét az aláírók két találkozója (Meeting of the Signatories) adta: 

1. 1999 április, Kisinyov (Moldova): az aláírók első találkozója elfogadta az első MOP-ig 
tartó munkatervet.2 Ennek keretében három tematikus csoportot is létrehoztak az Egyez-
mény által adott felhatalmazások alapján: 

1. A szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról (Pollutant Release 
and Transfer Registers – PRTRs),3 Csehország vezetésével;

2. A genetikailag módosított szervezetekről (genetically modified organisms, 
GMOs), Ausztria vezetésével;

3. gy jogkövetési mechanizmus kidolgozásáról, az Egyesült Királyság vezetésével.

E testületek létrehozását az Egyezmény által adott felhatalmazások tették szüksé-
gessé, amelyek a Felek Találkozóinak feladatává tették a jogalkotást bizonyos speciá-
lis kérdésekben. Így a PRTR tekintetében a 10. Cikk 2(i) bekezdés értelmében: „az első 
találkozó alkalmával áttekintik az 5. Cikk 9. bekezdés végrehajtásának tapasztalatait és 
megvizsgálják, hogy a nemzetközi folyamatokat és fejleményeket figyelembe véve milyen lépé-
sek szükségesek az abban foglalt rendszer továbbfejlesztéséhez, ideértve egy megfelelő jogintéz-
mény kidolgozását a szennyezéskibocsátási és szállítási nyilvántartások és beszámo-
lók vonatkozásában, melyet a jelen Egyezményhez csatolhatnak”. Ehhez már az első talál-
kozóra megfelelő előterjesztéseket és javaslatokat kellett készíteni.

A jogkövetési mechanizmust illetően a 15. Cikk szerint: „A Felek találkozójuk alkal-
mával konszenzusos alapon megállapítják az Egyezmény rendelkezéseinek betartásával kap-
csolatos nem konfrontációs, nem bírósági jellegű, konzultatív természetű választható eljárá-
sokat. Ezeknek az eljárásoknak megfelelő közösségi részvételt kell engedniük, és tartalmaz-
hatnak olyan választási lehetőségeket is, amelyekben megfontolják a nyilvánosság tagjaival 
való kommunikációt a jelen Egyezménnyel kapcsolatos ügyekben”. Noha a szöveg nem spe-
cifikálja, hogy melyik MOP feladata lenne az eljárás elfogadása, ez a témacsoport főként 
az Egyezmény létrehozásában és fejlesztésében kezdettől érdekelt és aktív civil szerveze-
tek (NGO-k) nyomására jött létre.4 

Hasonlóképpen, a GMO témacsoport is a civil szervezetek hatására (és több aláíró 
ország fenntartása ellenére) alakult meg, mivel e tekintetben az Egyezmény eredetileg 
csak egy nagyon általános és szinte semmire sem kötelező bekezdést tartalmaz (6. Cikk 
11. bekezdés): „Valamennyi Fél, a keresztülvihető és szükségesnek látszó mértékben, 
nemzeti jogának keretein belül alkalmazni fogja a jelen cikk rendelkezéseit a genetikailag 
módosított szervezetek környezetbe való szándékos kibocsátását illető döntésekben”.
2 REPORT ON THE FIRST MEETING – CEP/WG.5/1999/2 5 July 1999
3 A PRTR koncepciója eredetileg az Amerikai Egyesült Államokból származik, Toxic Release Inventory 

néven az 1980-as években jött létre (a Bhopal-i vegyipari katasztrófa hatására).
4 Ld. id. dokumentum 15. bekezdés.
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2. 2000. július 3-5. Cavtat, Dubrovnik (Horvátország): az aláírók második találkozója 
áttekintette a fenti témacsoportok munkáját, és a Szennyező Anyagok Kibocsátási és 
Átviteli Regiszterének (PRTR) tekintetében tovább is fejlesztette azt, nyitott kormány-
közi munkacsoportot alakítva, amelynek feladatául tűzte ki egy kötelező jog eszköz 
kidolgozását az Egyezmény égisze alatt. A másik két témacsoport továbbra is javaslatok-
kal és ajánlásokkal készülhetett az első MOP-ra. Ugyanakkor ez a találkozó döntött a 
még két új témacsoport felállításáról: 

1. az igazságszolgáltatáshoz való jogról, Észtország vezetésével;
2. az elektronikus információs eszközök alkalmazásáról, Ausztria vezetésével.5 

MOP-1 (Lucca) 
A Felek első Találkozója, amelyre az olaszországi Luccában került sor 2002. október 
21-23. között, különleges jelentőséggel bírt a további jogfejlesztés szempontjából. Mint 
fentebb látható volt, maga az egyezmény is konkrét felhatalmazásokat adott a MOP-1-
nek, de a hatályba lépés utáni várakozások, és főleg a nemzetközi civil szervezetek tevé-
kenysége még nagyobb hangsúlyt adott az eseménynek. Az elfogadott tucatnyi határo-
zat között szerepelt az Egyezmény eljárási szabályait rögzítő dokumentum, a genetikai-
lag módosított szervezetek kibocsátásával kapcsolatos döntéshozatalban való társadalmi 
részvételre vonatkozó Lucca-i Útmutató, és egy új, a nemzetközi fórumokban való társa-
dalmi részvétellel foglalkozó témacsoport felállítása.

Ezek mellett azonban elsősorban a 34 bekezdésből álló (később „luccai mandátum-
ként” is emlegetett) Luccai Nyilatkozat6 elfogadása számított mérföldkőnek, melynek 
IV. fejezete az alábbi 6 fő területet jelöli meg, ahol további fejlesztőmunka szükséges 
(ehhez hasonló léptékű elhatározások egyik későbbi Találkozón sem láttak napvilágot): 
•	 szennyezőanyag-kibocsátási és szállítási nyilvántartások,
•	 genetikailag módosított szervezetek,
•	 igazságszolgáltatáshoz való jog, 
•	 elektronikus információs technológiák, 
•	 a stratégiai döntéshozatalban való társadalmi részvétel,
•	 az Egyezmény elveinek érvényesítése a nemzetközi környezeti döntéshozatalban és a 

környezeti ügyekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek keretében.

ExMOP (Kijev)
A Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartásról szóló Jegyzőkönyv aláírá-
sára a „Környezetet Európának”-folyamat soron következő, Kijevben (Ukrajna) tartott 

5 REPORT ON THE SECOND MEETING – CEP/WG.5/2000/2, 19 July 2000
6 LUCCA DECLARATION – ECE/MP.PP/2/Add.1 2 April 2004
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miniszteri konferenciáján került sor (2003. május 21-23). A Jegyzőkönyv 2009. október 
8-án lépett hatályba, Magyarországon a végrehajtása a 166/2006/EK rendelettel történt 
meg. 

A PRTR Jegyzőkönyv a téma első átfogó nemzetközi jogi szabályozását jelenti, és 
fontos szerepet játszik a már korábban létrejött országos és egyéb rendszerek (pl. a kor-
látozottabb hatókörű EU European Pollutant Emission Register – EPER) összehangolá-
sában és kibővítésében. Elfogadását az Egyezmény PRTR téma- majd munkacsoportjá-
ban zajló előkészítés előzte meg.

Maga a PRTR-rendszer a környezeti információk közzétételének egy speciális for-
mája, amelynek célja, hogy a szennyezőanyagokkal kapcsolatos adatok nyilvánossága 
révén, közvetett módon hozzájáruljon a szennyezés csökkentéséhez. A Jegyzőkönyv ter-
mészetesen elsősorban a Felek kompetens hatóságai számára ír elő kötelezettségeket, 
azonban végrehajtása kihatással van a környezethasználókra (üzemekre) és az állampol-
gárokra is. 

Megemlítendő még, hogy a kijevi miniszteri konferencián került sor a Stratégiai Kör-
nyezeti Hatásvizsgálatról szóló Jegyzőkönyv aláírására is, melyet formálisan az Espoo-i 
Egyezményhez csatoltak. 

MOP-2, Almati
A Felek második rendes Találkozója, amely 2005. május 25-27. között volt a kazahsz-
táni Almatiban, elsősorban az addig elért eredmények számbavételével, a további teen-
dőkkel és a végrehajtás megerősítésével foglalkozott.7 Az eredmények felülvizsgálatához 
tartozik, hogy a Feleknek a MOP-2-re kellett elkészíteniük első nemzeti jelentésüket az 
Egyezmény végrehajtásáról. Szintén ekkor fogadták el – és erősítették meg – a Jogköve-
tési Bizottság első jelentéseit is.8

A MOP-2 fogadta el az Egyezmény első és ezidáig egyetlen módosítását is, amely 
törölte a 6. Cikk 11. bekezdését, és helyette egy új 6/B Cikket, valamint egy 1/B Függe-
léket vezetett be. Ez a korábbiaknál részletesebben és pontosabban szabályozta a társa-
dalmi részvétel hatókörét és eljárásait a genetikailag módosított szervezetek kibocsátásá-
val kapcsolatos döntéshozatalba. A MOP elfogadott továbbá egy Útmutatót az Aarhusi 
Egyezmény elveinek alkalmazásáról a nemzetközi fórumokon, és mandátumot adott az 
elektronikus tájékoztató eszközökkel, valamint az igazságszolgáltatáshoz való joggal fog-
lalkozó témacsoportok munkájának folytatására is. 

7 ALMATI DECLARATION – ECE/MP.PP/2005/2/Add.1 20 June 2005
8 A döntés 3 ország (Kazahsztán, Türkmenisztán és Ukrajna) esetében megállapította az Egyezmény előírá-

sainak megszegését.
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MOP-3 (Riga)
A lettországi Rigában, 2008. június 11-13. között tartott harmadik Találkozót a korábbi-
aknál csekélyebb várakozás övezte, és ezt az eredmények is visszaigazolták. Új jogi eszkö-
zök megalkotására nem került sor, a legfontosabb elfogadott dokumentumok az Egyez-
mény 2014-ig szóló stratégiai terve9 – beleértve egy társadalmi részvétellel foglalkozó 
témacsoport felállítását – illetve a Rigai Nyilatkozat10 voltak. Ez utóbbi lényegében véve 
megerősíti a Felek korábbi elköteleződését az Egyezmény végrehajtása és fejlesztése érde-
kében, általában és az egyes területeken is, megismétli meghívását az ENSZ EGB térsé-
gen kívüli országok csatlakozására, és felhívja a figyelmet a Jegyzőkönyv és az Almati 
Módosítás (GMO) hatályba léptetésének sürgősségére. 

Kiemelést főleg a dokumentum 6. bekezdése érdemel: „Arra is felhívjuk a feleket, hogy 
tartózkodjanak bármely olyan intézkedés megtételétől, amely csökkentené az információhoz 
való hozzáférés, a társadalmi részvétel és az igazságszolgáltatáshoz való jog elért színvonalát, 
még akkor is, ha ezek nem jelentik az Egyezmény szabályainak megszegését.” A megfogal-
mazás jelzi, hogy aggodalomra adhat okot az Egyezmény szellemével össze nem egyez-
tethető nemzeti jogalkotás és végrehajtás erősödése.

Norvégia kérésére – amely megkapta a szükséges támogatást a Felek egyharmadától 
a 10. Cikk 1. bekezdés értelmében – 2010. április 19-én rövid rendkívüli ülésre került sor 
Genfben, összekötve PRTR Jegyzőkönyv Részes Feleinek első Találkozójával (MOPP-1). 
Az ülés napirendjén az alábbi témák szerepeltek: 
•	 témacsoport létrehozása a döntéshozatalban való részvételről (ezt a civil szervezetek 

már a MOP-3 alkalmával is határozottan kérték);
•	 nem ENSZ EGB-országok csatlakozása az Egyezményhez;
•	 a Jogkövetési Bizottság dokumentumainak státusa (hivatalos ENSZ dokumentummá 

nyilvánítása).

A rendkívüli ülés az izlandi vulkánkitörés miatti utazási korlátozások következtében 
azonban nem volt határozatképes. Így bár a fenti előterjesztéseket elfogadták, érdemi 
előrelépés e területeken csak a következő rendes Találkozón történhetett.

MOP-4 (Kisinyov) 
A korábban elért eredményekhez képest a Felek negyedik, 2011. június 29.-július 1. között 
tartott Találkozója nem hozott túl sok újdonságot.11 A Kisinyovi Nyilatkozat címzettje 
elsősorban a 2012-ben tartandó Rio+20 konferencia, és mint ilyen elsősorban az aarhusi 
elvek és értékek beépítéséről, illetve a fenntartható fejlődésben játszott szerepéről szól. 

9 DECISION III/8 STRATEGIC PLAN 2009–2014 – ECE/MP.PP/2008/2/Add.16 26 September 2008
10 RIGA DECLARATION – ECE/MP.PP/2008/2/Add.1 26 September 2008
11 http://www.unece.org/env/pp/mop4.html
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A szakosított testületek munkáját illetően a Találkozó kibővítette a korábbi Elektro-
nikus Tájékoztató Eszközök Témacsoport mandátumát, létrehozva egy általános Infor-
mációhoz Való Hozzáférés Témacsoportot. Megszüntette a Társadalmi Részvétel a Nem-
zetközi Fórumokon Témacsoportot, ugyanakkor megerősítette a genfi rendkívüli ülésen 
felállított Társadalmi Részvétel Témacsoport mandátumát, valamint döntött az Igaz-
ságszolgáltatáshoz való Jog Témacsoport munkájának folytatásáról is. Így lényegében 
három, az Egyezmény pilléreihez illeszkedő szakosított csoport tevékenykedik immár – 
noha ezek egyike sem válhatott hivatalos kormányközi munkacsoporttá. 

Konkrét eredménynek tekinthető az ENSZ EGSZB térségen kívüli országok számára 
az Egyezményhez való csatlakozási folyamatának leegyszerűsítéséről szóló döntés, amely 
a következő, 5. MOP feladatává teszi a kérdés végleges rendezését (az Egyezmény módo-
sítását). Egyben ez váltotta ki a legnagyobb vitát is – elsősorban az European EcoForum 
által képviselt civilek szerettek volna gyorsabb előrehaladást látni e téren. 

Az Egyezmény szakosított testületei
A luccai MOP-1-en elfogadott eljárási szabályok (Rules of procedure) értelmében a Felek 
Találkozója – összhangban az Egyezmény 10. Cikkének 2.(d) bekezdésével – szakosított 
testületeket (subsidary bodies) hozhat létre meghatározott kérdések kezelésére, az általa 
meghatározott feltételek mentén. Eddig összesen 8 ilyen testület jött létre az Egyezmény 
égisze alatt, köztük többnek munkája – reflektálva a nyilvánvaló szükségletre – már a 
hatályba lépés előtt megindult.

A testületek két fő típusa a témacsoport (task force) és a kormányközi munkacsoport 
(working group). Előbbi a Felek Munkacsoportja alá rendelten működik, kevésbé forma-
lizált, és nincs felhatalmazása jogilag kötelező erejű szöveg megfogalmazására – ennek 
megfelelően munkacsoport eddig csak a GMO-módosítás és a PRTR Jegyzőkönyv elő-
készítésére jött létre. 

A Felek Munkacsoportja (Working Group of the Parties) és az Egyezmény Hiva-
tala (Bureau)
A nyitott kormányközi munkacsoport, amelyet a luccai MOP-1 hozott létre12, feladata a 
MOP által elfogadott munkaterv végrehajtásának felügyelete, maguknak a Találkozók-
nak az előkészítése, illetve a szakosított testületek munkájának ellenőrzése és irányítása, 
továbbá az Egyezmény céljainak elérése és fejlesztése érdekében javaslattétel a MOP-nak, 
illetve minden más, a MOP által ráruházott feladat ellátása. A munkacsoport legalább 

12 REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION I/14 
ESTABLISHMENT OF THE WORKING GROUP OF THE PARTIES – ECE/MP.PP/2/Add.15, 2 
April 2004
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évente egyszer találkozik – eddig 11 ülésére került sor. Találkozóin áttekinti a többi sza-
kosított testület hozzá eljuttatott előterjesztéseit, előkészíti azokat a MOP döntésére, 
meghatározza a nemzeti jelentéstétel követelményeit, megszövegezi a MOP elé kerülő 
dokumentumokat (pl. az Egyezmény végrehajtásáról szóló jelentéseket, a munkaterve-
ket, a nyilatkozatok tervezetét), illetve felügyeli az Egyezmény égisze alatt tartott egyéb, 
speciális rendezvényeket (pl. konferenciák). 

A munkacsoporthoz hasonló, de még inkább a „napi szintű” működésért az Egyez-
mény hétfős hivatala felel, amely az aktuális MOP-on megválasztott elnökből, két alel-
nökből és 4 tagból, valamint a társadalmi szervezetek egy megfigyelőjéből áll.13 A hiva-
tal rendszerint évente négy alkalommal ülésezik. Tagjai egyben a Felek Munkacsoport-
jának hivatalaként is szolgálnak. 

Jogkövetési Bizottság (Compliance Committee)
Az Egyezmény 15. Cikke előírja „rendelkezéseinek betartásával kapcsolatos nem konf-
rontációs, nem bírósági jellegű, konzultatív természetű választható eljárások” megalko-
tását és működtetését. Ennek kidolgozása érdekében már az aláírók első, kisinyovi Talál-
kozója egy témacsoportot hozott létre, amely két alkalommal ülésezett. Kiindulópont-
ként a témacsoport angol elnöke készített egy összeállítást a nemzetközi (környezetvé-
delmi) egyezmények hasonló intézkedéseiről, valamint a társadalmi szervezeteket tömö-
rítő European EcoForum is előterjesztést nyújtott be a civilek által hangsúlyosnak tekin-
tett kérdésekről. 

A témacsoport tárgyalásain a fő kérdést az Egyezmény 15. Cikke speciális előírásainak 
értelmezése volt: mit jelentsen a „megfelelő közösségi részvétel”, illetve az „olyan válasz-
tási lehetőségek is, amelyekben megfontolják a nyilvánosság tagjaival való kommuniká-
ciót”? Már ebben a fázisban eldőlt, hogy az Egyezmény tagjai egy önálló, állandó bizott-
ság felállításában gondolkoznak, azonban ennek összetételére, hatáskörére, feladataira 
több változat is született.14 

Ezeket a kérdéseket és a felmerült alternatívákat a témacsoport második ülése (2000. 
november 6-8., London) tárgyalta tovább. Az aláírók második találkozója (Dubrovnik, 
Cavtat) az előkészítő munkára alapozva egy nyílt kormányközi munkacsoportot állított 
fel, azzal a feladattal, hogy készítse el a jogkövetési mechanizmus konkrét tervét (vala-
mint ezt a munkacsoportot bízta meg az eljárási szabályok kidolgozásával is). 

13 REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION I/1: RULES OF 
PROCEDURE – ECE/MP.PP/2/Add.2 2 April 2004

14 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories (Second meeting, 
Dubrovnik, Croatia, 3-5 July 2000)(Item 4 (b) of the provisional agenda) REPORT ON THE FIRST 
MEETING OF THE TASK FORCE ON COMPLIANCE MECHANISMS – CEP/WG.5/2000/4 17 
April 2000
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A munkacsoport két alkalommal találkozott: 2001. február 12-16. között, illetve 
november 26-27-én. Az első ülés megtárgyalta a fenti kérdésköröket, amit a második 
ülésen még  tovább finomítottak, és sikerült csökkenteni a választási lehetőségeket illető 
opciók számát is. Továbbra is nyitott kérdés maradt a bizottság összetétele, de a jegyző-
könyv megállapítása szerint a delegációk többsége a független szakértőkből álló testület 
mellett foglalt állást.15 A luccai MOP-2 ebben az értelemben hozott döntést a Jogköve-
tési Bizottság felállításáról:
•	 A nyolcfős testület tagjait a Felek, az aláírók és a társadalmi szervezetek egyaránt 

jelölhetik, a Részes Fél és aláíró országok állampolgárai közül (egy országból csak egy 
tagot és figyelembe kell venni a regionális és szövetségi egyensúlyt is).

•	 A Bizottsághoz a Felek és a Titkárság mellett a nyilvánosság tagjai is tehetnek beje-
lentéseket írott (akár elektronikus) formában, az adott ország csatlakozása utáni egy 
éven túl. Ezt a jogot a tagállamok csak ideiglenesen korlátozhatják, ha ezen idősza-
kon belül bejelentik, hogy legfeljebb négy évig nem tudják elfogadni a nyilvánosság-
tól érkező bejelentés elbírálását a Bizottság részéről (a gyakorlatban ezzel a lehetőség-
gel még egy fél sem élt, nyilván tartva a közvélemény reakciójától is).

•	 A Bizottság által kezelt információk – főszabályként – nem bizalmasak, jelentéseik 
teljes egészében nyilvánosak.

•	 A Bizottság ülésein nemcsak az érintett Fél, de a bejelentést tévő személyek is részt 
vehetnek, és határozatainak tervét is megkapják. 

•	 A Felek Találkozója – egyebek mellett – felszólíthatja az Egyezményt megsértő Felet, 
hogy nyújtson be tervet a jogkövető állapot helyreállítására, kibocsáthat nyilatkoza-
tot a jogsértésről vagy figyelmeztetést, illetve felfüggesztheti a Felet az Egyezmény 
keretében megillető jogokat és privilégiumokat, összhangban a nemzetközi egyezmé-
nyek szabályaival.16 

A Jogkövetési Bizottságra vonatkozó szabályok megalkotásában így messzemenőleg 
sikerült érvényre juttatni az Egyezmény szellemiségét, amennyiben – más egyezmények-
kel ellentétben – a nyilvánosság tagjai is élhetnek a fórum által biztosított jogorvoslati 
lehetőségekkel, de ugyanezt tükrözi a Bizottság munkájának nyilvánossága is (ez a nyil-
vánosság a Felekkel való interakcióra, illetőleg a kérelmek előzetes megvitatására ter-
jed ki, a döntés megvitatására nem). Megjegyzendő, hogy az Amerikai Egyesült Álla-
mok – noha nem tagja az Egyezménynek, de az ENSZ EGB térség tagjaként megfigye-
lőként részt vehet annak Találkozóin – szükségesnek tartotta, hogy a luccai MOP-1 jegy-

15 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories, Working Group on 
Compliance and Rules of Procedure (Second meeting, Geneva, 26-27 November 2001) REPORT OF 
THE SECOND MEETING – CEP/WG.5/AC.1/2001/6 2 January 2002

16 REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION I/7 REVIEW OF 
COMPLIANCE – ECE/MP.PP/2/Add.8 2 April 2004
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zőkönyvéhez csatolt véleményében részletesen kifejtse a Bizottság felállításával és szabá-
lyaival kapcsolatos aggályait és ellenvéleményét.17 

PRTR Munkacsoport (Task Force/Working Group on PRTR)
A PRTR szabályozás megalkotása az Egyezmény égisze alatt nem volt előzmények nél-
küli. A már létező nemzeti és regionális rendszerek (TRI, EPER, stb.) mellett 1996-ban 
az OECD is ajánlást adott ki e téren, így az aláírók első találkozóján (Kisinyovban) felál-
lított témacsoportnak volt mire alapoznia munkáját. A csoport azt a mandátumot kapta, 
hogy vizsgálja meg egy lehetséges PRTR-szabályozás elemeit, és készítsen javaslatot a 
további lépésekre. 

A témacsoport első ülésén egyetértés mutatkozott abban, hogy egy jogilag kötelező 
eszköz megalkotására van szükség, amely fokozatosan fejleszthető, és már itt felme-
rült a kijevi konferencia, mint lehetséges „céldátum” is. Az elfogadott vitaanyag felvá-
zolta e rendszerek általános jellemzőit és az előírások indoklását, és ezzel minden további 
munka alapját teremtette meg.18 Az aláírók második találkozója (Dubrovnik) elfogadta 
a témacsoport jelentését, és nyílt kormányközi munkacsoporttá alakítva meghosszabbí-
totta mandátumát, amely már konkrétan a kijevi miniszteri konferencián elfogadandó 
jogi eszköz kidolgozásáról szólt.19 A munkacsoport 2001-02-ben két év alatt 6 ülést tar-
tott. Az első ülésen megállapodás született arról, hogy a delegációk a PRTR-rendszerek 
kulcsfontosságú elemeire koncentrálnak, és a kevésbé lényeges elemekre pedig a tárgya-
lások későbbi szakaszában visszatérnek. Ekkor született egyetértés arról is, hogy a kidol-
gozandó jogi eszköz formája egy önálló jegyzőkönyv lesz (szemben az Egyezmény új füg-
gelékének megalkotásával, mint másik lehetőség).

Külön vita tárgyát képezte, hogy az Egyezmény égisze alatt elfogadandó jogi eszköz 
mennyiben lesz összeegyeztethető az EU EPER-rendszerével, amely egyébként a „klasz-
szikus” PRTR-hoz képes korlátozottabb hatáskörű (pl. az anyaglista, a jelentési gyakori-
ság tekintetében), mintegy a tagállami rendszerek „kivonata”. Nem született egyetértés 
abban sem, hogy kibocsátás-csökkentési célok (és az azokról való jelentés) előírása része 
legyen-e alapvetően információs jellegű PRTR-nek, vagy más jogi eszközök megfelelőb-
bek ennek kezelésére. 

A második és a harmadik ülés a fentiekre alapozva már egy szövegszerű jegyzőkönyv-
tervezetet tárgyalt végig cikkelyenként, és ennek eredményeként a negyedik ülés fogadta 

17 REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE PARTIES – ECE/MP.PP/2 17 December 2002
18 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories (Second meeting, Dub-

rovnik, Croatia, 3-5 July 2000)(Item 4(b) of the provisional agenda):POLLUTANT RELEASE AND 
TRANSFER REGISTERS Report on the first meeting of task force - CEP/WG.5/2000/5 27 April 2000

19 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories, REPORT ON THE 
SECOND MEETING - CEP/WG.5/2000/2 19 July 2000, 28. bekezdés
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el az első szövegváltozatot.20 Ez a javaslat még egy fokozatos megközelítést tükrözött, 
amely a Felek számára először egy viszonylag szűkebb körű rendszer felállítását írja elő, 
amely az idő előrehaladásával fokozatosan bővítendő. A lehetséges bővítések egyben a 
tárgyalások során legvitatottabb területeket is tükrözték, így azt, hogy mennyiben cél-
szerű és kivitelezhető a rendszer keretében a hulladékszállításokról, termékekben átadott 
anyagokról, a nem-pontszerű forrásokból, illetve a balesetekből származó (nem rutin-
szerű) szennyezésekről való adatgyűjtés.21 

A munkacsoport ötödik ülése megkezdte a jegyzőkönyvnek a jelentéstételre kötele-
zett tevékenységekről (ágazatokról) és anyagokról szóló függelékeinek tárgyalását, és újra 
elővette a fokozatosság illetve a hulladékok kérdését. Az előbbi tekintetben két változat 
maradt végül a tervezet szövegében: 
•	 1. opció: maga a jegyzőkönyv tartalmazza a bővítésre vonatkozó előírásokat;
•	 2. opció: a Felek Találkozójának hatásköre lesz a jegyzőkönyv jelentéstételi kötele-

zettség körébe tartozó tevékenységek és anyagok bővítése.22 

A hulladékok kérdésében még a hatodik ülésen sem sikerült egyetértésre jutni. 
A delegációk egy része úgy vélte, hogy a feldolgozásra, energetikai hasznosításra vagy 
lerakásra átadott hulladék nem tekinthető szennyezésnek, hiszen ellenőrzött körülmé-
nyek között marad, így nem támogatták az ilyen típusú adatgyűjtésnek a jegyzőkönyvbe 
való felvételét.23 

Mivel időközben hatályba lépett az Egyezmény, a luccai MOP-1-nek meg kellett erő-
sítenie a korábban az ENSZ EGB Környezetpolitikai Bizottsága alatt működő munka-
csoport mandátumát, és egyben véglegesítette, hogy a jegyzőkönyvet a kijevi miniszteri 
konferencián szándékozik elfogadni. 

A megújult munkacsoport két ülésen tárgyalta tovább a vitás kérdéseket.24 Ennek 
eredményeként az alábbi kompromisszumok születtek:

20 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories, Working Group on 
Pollutant Release and Transfer Registers (Fourth meeting, Geneva, 26 – 28 March 2002): DRAFT 
PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS: OBJECTIVE, 
DEFINITIONS, GENERAL PROVISIONS, CORE ELEMENTS, STRUCTURE, FIRST STEP, 
QUALITY ASSESSMENT AND CAPACITY-BUILDING - CEP/WG.5/AC.2/2002/3 4 February 2002

21 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories, Working Group on 
Pollutant Release and Transfer Registers: (Third meeting, Geneva, 5-7 December 2001): REPORT ON 
THE THIRD MEETING - CEP/WG.5/AC.2/2001/9 24 January 2002; REPORT ON THE FOURTH 
MEETING - CEP/WG.5/AC.2/2002/2 16 April 2002

22 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories, Working Group 
on Pollutant Release and Transfer Registers: REPORT ON THE FIFTH MEETING - CEP/WG.5/
AC.2/2002/6 9 August 2002

23 COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY Meeting of the Signatories, Working Group on 
Pollutant Release and Transfer Registers (Geneva, 16-17 September 2002): REPORT ON THE SIXTH 
MEETING – CEP/WG.5/AC.2/2002/9 15 October 2002

24 Working Group on Pollutant Release and Transfer Registers:  REPORT ON THE FIRST SESSION – 
CEP.PP/AC.1/2002/2 17 December 2002
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•	 a hulladékok és a nem-pontszerű források bekerültek a PRTR kulcselemei közé (4. 
Cikk (b)-(c) bekezdések);

•	 a rendszer további bővítésére a Felek Találkozója kapott felhatalmazást a tevékenysé-
gek, anyagok, küszöbértékek és az üzemen belüli szállítások és a nem-pontszerű for-
rásokra vonatkozó előírások tekintetében (6. Cikk 2. bekezdés);

•	 a hulladékokra vonatkozó jelentéstétel tekintetében alternatív lehetőségeket biztosít, 
megkülönböztetve a „szennyező-specifikus” és a „hulladék-specifikus” megközelítést 
(7. Cikk 5(b) bekezdés).25

A jegyzőkönyvet ilyen formában fogadta el a kijevi rendkívüli MOP, amely egyben 
felállított egy újabb munkacsoportot a hatályba lépéssel és végrehajtással kapcsolatos fel-
adatok ellátására. A Felek első Találkozójára a jegyzőkönyv 2009. őszi hatályba lépése 
után, 2010 áprilisában került sor, de a jegyzőkönyv felülvizsgálata leghamarabb a máso-
dik Találkozón várható.

Az Igazságszolgáltatáshoz való Jog Témacsoport (Task Force on Access to Justice) 
Az Egyezmény 9. Cikke az igazságszolgáltatáshoz való jogról kétféle értelemben szól: 
•	 1. és 2. bekezdései magának az Egyezmény előírásainak (különösen a 4. és 6. Cikkek) 

megsértése esetén követendő jogorvoslati eljárásról;
•	 3-5. bekezdései pedig szélesebb értelemben mindazon eljárásokról, amelyeket bizto-

sítani kell. 

Vagyis, míg a cikk első fele egyértelműen a társadalmi részvételi jogok csorbítása ese-
tében szabályozza az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, második felében lényegé-
ben véve mindenfajta környezetjogi aktus megtámadását lehetővé teszi. Különösen ez 
utóbbi előírások értelmezése már az Egyezmény elfogadása után nem sokkal problémá-
kat vetett fel, néhány ország (pl. Németország) jogrendszerével ugyanis nehezen egyez-
tethető össze a bekezdés előírásainak teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtése. 

Ennek tisztázására, és a jogorvoslat érvényesítésének útjában álló gyakorlati (pénz-
ügyi) akadályok elhárításának elősegítése érdekében jött létre már az Egyezmény törté-
netének korai szakaszában, az aláírók második találkozójának (Dubrovnik) döntése nyo-
mán ez a témacsoport. Ez az előbbiekben tárgyalt testületekhez képest kisebb jelentősé-
gűnek nevezhető, amennyiben soha nem kapott mandátumot konkrét jogi eszköz vagy 
más dokumentum kidolgozására, sokkal inkább az Egyezmény értelmezését és végrehaj-
tásának segítését kapta feladatul. 

25 FIFTH MINISTERIAL CONFERENCE ENVIRONMENT FOR EUROPE, Kiev, Ukraine, 21-23 
May 2003: DRAFT PROTOCOL ON POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS TO 
THE AARHUS CONVENTION
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A munkacsoport életre hívását az a felismerés is serkentette, hogy az Egyezmény 
három pillére közül a legtöbb országban éppen a harmadik végrehajtása a leggyengébb. A 
washingtoni World Resources Institute, az EMLA, a chilei Participa és más szervezetek 
’The Access Initiative” kezdeményezésének módszertanát használó felmérés 2001-ben 
Magyarországon is erre az eredményre jutott: „a bíróságok is többnyire leszűkítő érte-
lemben kezelik a környezet és a környezeti információ fogalmát. Az eljárások hosszadal-
massága, költsége és a bírák környezeti „érzéketlensége” nagyon megnehezíti a jogorvos-
lati lehetőségek alkalmazását. A környezeti ügyek egyre fokozódó jelentősége megérde-
melné külön igazságszolgáltatási mechanizmusok felállítását és elterjesztését.”26

A témacsoport munkáját egy szakértői műhelymunka (workshop) megtartásával kezdte 
Tallinban, 2001. szeptember 17-19-én. Mandátumát a luccai MOP-1 megerősítette és 
kiterjesztette az alábbi 4 területre: 
1. jó gyakorlatok gyűjtése és terjesztése;
2. a 9. Cikk 3., 4. és 5. bekezdéseinek végrehajtására vonatkozó ajánlások kidolgozása a 

MOP részére;
3. a késedelmekkel és költségekkel, mint a hatékony jogorvoslat legfőbb akadályaival 

kapcsolatos útmutatás és képzés;
4. az Egyezmény egyéb, a 4. és 6. Cikkektől különböző előírásaival kapcsolatos jogor-

voslatra vonatkozó tapasztalatcsere.27

Az új témacsoport – immár Belgium vezetésével – három ülést tartott (2003. már-
cius 10-11., november 20-21. és 2004. október 4-6.). A fenti felhatalmazásnak megfelelően 
megvizsgálták a 9. Cikk 3-5. bekezdéseivel összefüggésben a nemzeti jogrendeket, külö-
nös tekintettel az alábbiakra. 
•	 jogállás: a nyilvánosság mely tagjai számára biztosított a jogorvoslat lehetősége;
•	 közigazgatási és/vagy bírói felülvizsgálati út;
•	 a környezetre vonatkozó nemzeti jog kiterjedésének értelmezése;
•	 a jogorvoslat hatékonysága és időszerűsége;
•	 a költségek és késedelmek hatása.28

A témacsoport második ülésére az elnök által – az Egyezmény értelmezését segí-
teni hivatott – határozati javaslatot ellen több delegáció kifogást emelt arra való hivat-
kozással, hogy a nemzeti jogrendek sokszínűsége nem teszi lehetővé az egységes értel-
mezést, különösképpen a szervezetek vonatkozásában. Itt felmerült az esetleges rosszhi-

26 F. Nagy Zs. – dr. Fülöp S. – Móra V.: A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon, Ökotárs 
Alapítvány, Budapest 2002, http://okotars.hu/sites/default/files/kornyezeti_demokracia.pdf

27 REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION I/5: PROMOTING 
EFFECTIVE ACCESS TO JUSTICE – ECE/MP.PP/2/Add.6 2 April 2004

28 Working Group of the Parties (Second meeting, 3-4 May 2004): REPORT ON THE SECOND MEETING 
OF THE TASK FORCE ON ACCESS TO JUSTICE – MP.PP/WG.1/2004/3 8 January 2004
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szemű alkalmazás lehetősége is, amikor például társadalmi szervezet álcája alatt a kérel-
mező versenytársa támad meg egy környezeti tárgyú döntést. Az ülések jegyzőkönyv-
ének tanúsága szerint érzékelhető volt a fejlettebb jogrenddel rendelkező országok (pl. az 
Európai Unió) részéről a meglévő szabályokkal össze nem egyeztethető értelmezésekkel 
szembeni vonakodás, míg az átmeneti országok szívesen látták volna a részletesebb eliga-
zítást saját szabályaik kialakításához.29 

Mindennek eredményeként az előterjesztés konkrét jogértelmezést kínáló bekezdé-
sei szögletes zárójelben maradtak, és az almati MOP-2 által elfogadott határozat sokkal 
inkább ajánlás jellegű szöveg, amely „hangsúlyozza”, „megjegyzi” és „felkéri a feleket” a 
fenti kérdésekben az Egyezmény céljainak megfelelő végrehajtásra. A MOP-2 ugyanak-
kor megerősítette a témacsoport mandátumát (bár nem alakította át kormányközi mun-
kacsoporttá), és a továbbiakban a jogalkalmazók, a bírói testületek támogatását és meg-
erősítését állította munkája középpontjába:30

1. folytassa elemző munkáját; 
2. fejlesszen ki tájékoztató és képzési anyagokat; 
3. mérlegelje a különböző jogrendekben létező jogorvoslatok hatékonyságát az Egyez-

mény céljainak elérése szempontjából, beleértve az ítéletek végrehajtásának ideiglenes 
és végleges felfüggesztését (injunctive relief ); 

4. vizsgálja tovább a pénzügyi és egyéb akadályok lebontását segítő, megfelelő mecha-
nizmusok létrehozásának kérdését;

5. vizsgálja meg az alternatív vitarendezési mechanizmusuk használhatóságát az Egyez-
mény céljainak elérésében; 

6. folytasson tapasztalatcserét és gyűjtse a jó gyakorlatokat;
7. ossza meg eredményeit a megfelelő csatornákon;
8. vegye figyelembe a más fórumokon zajló munkát.

Ennek megfelelően a megújult témacsoport, amely további négy ülést tartott még 
(2006. február 16-17., 2007. szeptember 10-12., 2009. október 14-15. és 2010. október 
25-26.) műhelymunkák, minikonferenciák és útmutatók formájában megvalósuló kapa-
citásfejlesztő és tudatformáló tevékenységekre tett javaslatot, illetve maga is szervezett 
regionális műhelyt a bírói kar magas rangú tagjai számára Közép-Ázsiában. Ugyanak-
kor, a delegációk között fennálló, a témacsoport mandátumát illető nézetkülönbségek31 

29 Working Group of the Parties (Fourth meeting, 1-4 February 2005): Item 7 of the provisional agenda 
REPORT ON THE THIRD MEETING OF THE TASK FORCE ON ACCESS TO JUSTICE – ECE/
MP.PP/WG.1/2005/5 22 November 2004

30 REPORT OF THE SECOND MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION II/2: 
PROMOTING EFFECTIVE ACCESS TO JUSTICE – ECE/MP.PP/2005/2/Add.3 8 June 2005

31 Working Group of the Parties to the Convention Eighth meeting Geneva, 31 October–2 November 2007 
Item 6 of the provisional agenda: REPORT OF THE TASK FORCE ON ACCESS TO JUSTICE ON 
ITS SECOND MEETING – ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.10 10 October 2007
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miatt – mint azt a rigai MOP-3 vonatkozó határozata is megállapította32 – nem sikerült 
előrelépést elérni az Egyezmény 9. Cikke végrehajtásának kritikus pontjaiban, ennek 
ellenére a csoport mandátumát a MOP-4 ismét megerősítette.

Elektronikus Tájékoztató Eszközök Témacsoport (Task Force on Electronic 
Information Tools)
Az elektronikus, on-line eszközök robbanásszerű elterjedésének kezdete Európában 
szinte pontosan egybeesett az Egyezmény elfogadásával, ezért – társadalmi szervezetek 
kezdeményezésére – az aláírók első találkozója létrehozott egy témacsoportot a kérdés-
kör tanulmányozására. A csoport egy, Arendalban (Norvégia) szervezett műhelymunká-
val (2001. március 8-9.) indította tevékenységét, és listát készített az ilyen eszközök hasz-
nálatával kapcsolatos lehetséges lépésekről. 

A luccai MOP-1 megerősítette a témacsoportot, és megbízta azzal, hogy készítsen 
ajánlást (recommendations) az elektronikus eszközök hatékonyabb felhasználására az 
információhoz való hozzáférés biztosítása érdekében (azonban jogi eszköz kidolgozására 
ez a csoport sem kapott felhatalmazást). Ezen túl, már ez a határozat felhívja a Feleket 
nemzeti tájékoztató honlapok létrehozására. 

A témacsoport 3 ülést tartott (2003. június 23-24., 2004. január 26-27. és július 1-2.) 
a következő MOP-ig, amelyeken – a tapasztalatcsere és a kapacitásépítés mellett – a fő 
kérdés az ajánlások illetve az Egyezmény információcsere-mechanizmusának (Aarhus 
Clearinghouse) kidolgozása volt. Nézeteltérések itt is elsősorban a jogi keretek nevesí-
tésén illetve az információnyújtás költségei körül voltak.33 Az ajánlás végül – a szögletes 
zárójelben maradt bekezdések törlésével – az almati MOP-2 vonatkozó határozatának 
részeként került elfogadásra. 

A témacsoport mandátuma további megerősítést nyert a MOP-2-től, feladatául első-
sorban a kapacitásépítést, a további tapasztalatcserét, az információcsere-mechanizmus 
fejlesztését, valamint az ajánlások végrehajtásának nyomon követését kapta. A MOP-2 
emellett ismét felhívta a Feleket nemzeti információs csomópontok létrehozására. 
A munkacsoport további négy ülésén (2005-2008 között) útmutató dokumentumot 
készített a nemzeti csomópontok létrehozására, valamint a Felek által kitöltött kérdő-
ívek összegzése révén vizsgálta az ajánlások végrehajtása terén tett előrehaladást. Ennek 
konklúziójaként a MOP-3 vonatkozó határozata kiemeli, hogy a Felek „hozzanak létre/
tartsanak fenn a környezeti törvényekre, szabályokra és más kiemelt információtípusokra tar-

32 REPORT OF THE THIRD MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION III/3: 
PROMOTING EFFECTIVE ACCESS TO JUSTICE - ECE/MP.PP/2008/2/Add.5 26 September 2008

33 Working Group of the Parties to the Convention (Third meeting, Geneva, 1-3 November 2004) (Item 
7 of the provisional agenda: REPORT OF THE THIRD MEETING OF THE TASK FORCE ON 
ELECTRONIC INFORMATION TOOLS – MP.PP/WG.1/2004/12 18 August 2004
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talmazó nyilvános rendszereket a társadalmi részvétel elősegítése érdekében.”34 A csoportot 
a MOP-5 határozata egy kibővített mandátumú Információhoz való Hozzáférés Téma-
csoporttá alakította át. 

Társadalmi Részvétel a Nemzetközi Fórumokon Témacsoport (Task Force/Expert 
group on PP in International Forums)
Noha az Egyezmény elsősorban a Felek, illetve állampolgáraik (a nyilvánosság) számára 
állapít meg jogokat kötelezettségeket, létrehozása és továbbfejlesztése maga is tükrözi a 
benne foglalt szellemiséget. A környezetvédő társadalmi szervezetek már az előkészítés-
ben is igen aktív szerepet játszottak, és 
•	 az Egyezmény 10. Cikk 5. bekezdése szerint jogosultak részt venni a Felek Találko-

zóin; 
•	 a különböző szakosított testületek ülésein, illetve az eljárási szabályok értelmében egy 

főt az Egyezmény hivatalába is küldhetnek megfigyelőként;
•	 valamennyi vonatkozó dokumentum (jegyzőkönyvek, határozat-tervezetek stb.) meg- 

található az Egyezmény honlapján;
•	 a nyilvánosság tagjai közvetlenül is fordulhatnak beadványaikkal a Jogkövetési 

Bizottsághoz.

Más nemzetközi szerződések nem biztosítanak ilyen széles jogokat a nyilvánosság-
nak és a civil szervezeteknek (például a szellemiségében és célkitűzéseiben az Aarhusi 
Egyezménnyel sokban rokon Espooi Egyezmény jogkövetési bizottsága is csak a Részes 
Felektől fogadhat el beadványokat), ezért már maga az Egyezmény is előírja az általános 
rendelkezések között (3. Cikk 7. bekezdés), hogy „Valamennyi Fél elősegíti ezen Egyez-
mény alapelveinek alkalmazását környezetvédelmi kérdések kapcsán a nemzetközi környe-
zeti döntéshozatali folyamatokban valamint a nemzetközi szervezetekben.” E bekezdés vég-
rehajtásának fontosságát a Luccai Nyilatkozat is kiemelte, és ennek érdekében létreho-
zott kezdetben egy szakértői csoportot annak megvizsgálására, hogy mely nemzetközi 
fórumokra vonatkozhat a leendő útmutató, illetve hogy melyek legyenek annak fő tar-
talmi elemei.35 

A szakértői csoport 2004-ben tartott két ülésén elvégzett munka nyomán a Felek 
Munkacsoportja az útmutatót az almati MOP-3 elé terjesztette, amelyet az el is foga-
dott, és egyben létrehozott egy témacsoportot a benne foglaltak érvényesítése érdekében. 

34 REPORT OF THE THIRD MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION III/2: 
ELECTRONIC INFORMATION TOOLS AND THE CLEARINGHOUSE MECHANISM – ECE/
MP.PP/2008/2/Add.4 26 September 2008

35 Working Group of the Parties to the Convention (Third meeting, Geneva, 1-3 November 2004) (Item 12 
of the provisional agenda): REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE EXPERT GROUP ON 
PUBLIC PARTICIPATION IN INTERNATIONAL FORUMS – MP.PP/WG.1/2004/13 11 August 2004
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Az útmutató lényegében véve az Egyezmény fő pilléreinek szellemében nyújt iránymuta-
tást a nemzetközi fórumoknak, különös tekintettel arra, hogy ki tekintendő nyilvános-
ságnak az egyes eljárások során.36

A témacsoport feladata egyrészt konzultatív folyamat kezdeményezése az útmutató 
„népszerűsítése” érdekében a nemzetközi fórumok körében, másrészt végrehajtásának nyo-
mon követése és felülvizsgálata. Ennek érdekében kérdőíves formában információt gyűjtött 
a globális (ENSZ szervezetek, Világbank, Nemzetközi Valutalap stb.) és regionális szer-
vezetek gyakorlatáról és érdeklődéséről, valamint tanácskozást szervezett az útmutatóval 
kapcsolatos tapasztalatok cseréjére. A témacsoport 2005 – 2011 között tartott hat ülésének 
egyik fő megállapítása az volt, hogy gyakorlati tapasztalatok hiányában nincsen szükség az 
útmutató felülvizsgálatára/módosítására, sokkal inkább alkalmazásának népszerűsítésére 
a releváns fórumokon és egyezményeken.37 A kisinyovi MOP-4 határozatával meg is szün-
tette a csoportot, és egyben döntött az Egyezmény felülvizsgálatáról is azzal a céllal, hogy 
előterjesztés készüljön a MOP-5-re a könnyebb csatlakozás érdekében.

Társadalmi Részvétel Ad-hoc Témacsoport (Task Force on Public Participation)
Az Egyezmény legújabb szakosított testületét a MOP-3 hozta létre a következő évek-
ről szóló munkaterv keretében, azzal a céllal, hogy megvizsgálja a társadalmi részvételre 
vonatkozó előírások végrehajtását, információkat és jó gyakorlatokat gyűjtsön. Felállí-
tása elsősorban a társadalmi szervezetek nyomásának volt köszönhető, azzal a megfonto-
lással, hogy az igazságszolgáltatáshoz való jog kérdésével foglalkozó munkacsoport min-
tájára az Egyezmény második pillérének végrehajtása és fejlesztése is nagyobb figyelmet 
érdemelne. A csoport eddig egy ülést tartott, 2011. február 9-11-én, konkrét mandátumát 
pedig a 2011-ben tartott MOP-5 határozta meg.

A GMO téma- és munkacsoport (Task Force on Genetically Modified Organisms)
A genetikailag módosított szervezetek környezetbe való kibocsátásának kérdése az Egyez-
mény előkészítése során az utolsó pillanatban került a küldöttek „látókörébe”, főként a 
miniszteri konferencián részt vevő civil szervezetek nyomására. A téma erősen vitás jel-
lege és az idő szorítása miatt így az Egyezménybe csak egy meglehetősen általános sza-

36 REPORT OF THE SECOND MEETING OF THE PARTIES Addendum DECISION II/4: 
PROMOTING THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF THE AARHUS CONVENTION 
IN INTERNATIONAL FORUMS - ECE/MP.PP/2005/2/Add.5 20 June 2005

37 Working Group of the Parties, Ninth meeting Geneva, 13–15 February 2008 Item 6 of the provisional 
agenda Public participation in international forums REPORT ON THE THIRD MEETING OF THE 
TASK FORCE ON PUBLIC PARTICIPATION IN INTERNATIONAL FORUMS – ECE/MP.PP/
WG.1/2008/3 10 December 2007
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bály kerülhetett (6. Cikk 11. bekezdés), és már az aarhusi konferencia miniszteri határo-
zata felhívta a figyelmet arra, hogy e téren szükség van a munka folytatására.38

Az aláírók első találkozója állított fel egy témacsoportot azzal a céllal, hogy készítsen 
jelentést a 6. Cikk 11. bekezdés végrehajtásának tapasztalatairól és a releváns nemzetközi 
folyamatokról, valamint hogy tegyen javaslatokat a további lépésekre majd a kérdés átke-
rült az aláírók második találkozója által létrehozott, nyitott kormányközi munkacsoport 
hatáskörébe. A luccai MOP-1 elfogadott egy nem kötelező erejű útmutatót (bár konszen-
zus itt is igen nehezen alakult ki), illetve létrehozott egy második munkacsoportot, azzal 
a felhatalmazással, hogy vizsgálja tovább a kérdést, és tegyen javaslatokat a lehetséges 
eszközökre és változatokra a MOP-2-nek.

Különböző okok miatt az EU semmilyen, a 2001/18/EK irányelvvel össze nem egyez-
tethető szabályozás elfogadását nem támogatta, ugyanakkor az átmeneti országok (azaz a 
kaukázusi és közép-ázsiai volt szovjet államok) kifejezték igényüket a nemzetközi keret-
szabályozás megalkotása, mint a nemzeti szintű jogalkotás motorja iránt.

Konszenzus hiányában a munkacsoport végül négy változatot terjesztett be a MOP-
2-t előkészítő Felek Munkacsoportjának, amelyek alapján végül egy ötödik, kompro-
misszumos szöveg készült. A végül elfogadott módosítás bizonyos tekintetben megbon-
totta az Egyezmény egységét, hiszen egy ügykörre külön eljárásrendet állapított meg 
anélkül, hogy ezt – az aktuális politikai hangulaton kívül – bármi indokolná.

Összegzés
Az Aarhusi Egyezmény az elfogadása óta eltelt évek során több irányban jelentősen 
továbbfejlődött és kiegészítő eszközökkel gazdagodott:
1. egy állandó testületként működő független Jogkövetési Bizottság, amelyhez egyedülálló 

módon nemcsak a Felek, de a nyilvánosság tagjai is fordulhatnak beadványokkal (2002);
2. a szennyezőanyag kibocsátási és –szállítási nyilvántartásokról szóló Kijevi Jegyző-

könyv (2003);
3. a genetikailag módosított élőlényekkel kapcsolatos döntéshozatalban való részvételre 

vonatkozó Luccai Útmutató (2002) és az Almati Módosítás (2005);
4. ajánlások az elektronikus információs eszközök használatára a környezeti 

információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében (2005) és az ”Aarhus 
Clearinghouse”-mechanizmus;

5. a nemzetközi fórumokon történő társadalmi részvétel erősítését szolgáló Almati 
Útmutató; valamint

6. az igazságszolgáltatáshoz való jog értelmezését segítő határozatok és kapacitásépítő 
munka. 

38 RESOLUTION (1998) – ECE/CEP/43/Add.1/Rev.1
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Mindezeket a kiegészítő dokumentumokat a Felek és civil szervezetek részvételével 
rendszeresen ülésező téma- és munkacsoportok készítették elő, gyakran több éves, konf-
liktusoktól és obstrukciótól sem mentes folyamatokban. A Felek háromévente megren-
dezett Találkozója, mint az Egyezmény legfőbb fóruma e kiegészítő eszközök elfogadása 
mellett nyilatkozataival is iránymutatást nyújt a környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférés, a részvétel és a jogorvoslat terén kitűzött célok eléréséhez, rámutatva a 
hiányos vagy gyenge területekre is. 

Az Egyezmény „utóélete” szempontjából nem volt közömbös létrejöttének időpontja 
sem: 1998-ban – szűk egy évtizeddel a közép- és kelet-európai rendszerváltás után – a 
demokrácia stablizálása és kiterjesztése nagy hangsúllyal szerepelt a politikai napiren-
den. A későbbiekben azonban, különösen a „fejlett” demokráciák számára, amelyek már 
korábban lefektették – az Egyezménnyel többé vagy kevésbé összhangban álló – nemzeti 
szabályaikat, az új nemzetközi jogi eszközök bizonyos tekintetben inkább nyűgöt, mint 
segítséget jelentettek. Az Európai Unió fokozódó dominanciája és egységesülő fellépése, 
különösen a 2004-es bővítés után így sokszor inkább hátráltatta, mint előremozdította a 
szakosított testületek munkáját, mivel a zárt ajtók mögött kialkudott EU álláspont sok-
szor eleve lehetetlenné tette a további vitát. 

Ezzel szemben a nemzeti jogrendjüket ebben az időszakban kialakítani kezdő volt 
szovjet tagköztársaságok (EECCA: a kelet-európai, kaukázusi és közép-ázsiai országok) 
számára sok esetben az Egyezmény és intézményei jelentették az első találkozást a tár-
sadalmi részvétel tartalmával és eljárásaival, így alapvető jelentőségűek voltak a hazai 
szabályozás kidolgozásában. Így az Egyezmény jelentősége az egyes földrajzi régiókban 
is eltérő volt, és érthető, hogy ezek az országok inkább hajlottak az intézményrendszer 
bővítésére, és magukévá tették az Egyezmény szellemiségének megfelelően leginkább 
progresszív álláspontot elfoglaló civil szervezetek véleményét. 

E folyamatok eredőjeként az évtized közepére az Egyezmény égisze alatt elvégzett 
jelentős munka lendülete alábbhagyott. Utoljára a 2005-ös Almati MOP-2 fogadott el 
nagyobb horderejű dokumentumokat, pláne új jogi eszközöket. Újabb szakosított tes-
tületek sem jöttek létre, a meglévők mandátuma pedig a fontos, de kevéssé megfogható 
„kapacitásépítésre és tapasztalatcserére” korlátozódott. A 2008-es rigai MOP fő ered-
ménye mindössze a következő öt évre szóló stratégiai tervben öltött formát, a 2011-es 
kisinyovi Találkozó pedig szinte csupán a témacsoportoknak az Egyezmény pilléreihez 
való „igazítását” végezte el.
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Társadalmi részvétel – A jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa irodájának tapasztalatai

Fülöp Sándor

Bevezetés, háttér

A JNO
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézményét (JNO) az ombudsmantörvény 
2007 novemberi módosítása hozta létre. Az intézmény szervezése 2008 májusában kezdő-
dött, a jogi és a tudományos főosztályok vezetőinek (Babai-Belánszky Tamás és Zlinszky 
János) segítségével. A JNO hívására a legkiválóbb fiatal szakemberek kezdték el a mun-
kát 2008 kora őszén, a félállásúakat is beleszámítva mintegy negyvenen. 

A JNO Iroda munkatársai kezdettől fogva szoros kapcsolatot tartottak a környezet-
védelmi civil szervezetekkel és tudományos műhelyekkel, évi több mint 150 konferencián 
vitatták meg azokat a tapasztalatait, amit az évi mintegy 200 érdemi panaszügy intézése, 
hivatalból kezdeményezett vizsgálatai, kutatásai során szereztek. Ekkora információtö-
megből már jól kirajzoló trendek állapíthatók meg egyebek között a társadalmi részvé-
tel jogának, joggyakorlatának alakulásában, láthatók a tipikus konfliktusok, jogalkal-
mazási törekvések. A jelen tanulmány megírásához ezért a JNO elmúlt négy évének az 
ügyeire támaszkodom.

A társadalmi részvétel alakulása a rendszerváltás után
2008 és 2012 között sokaknak az volt az érzése, hogy a közösségi részvétel intézmény-
rendszerének tendenciája exponenciálisan felerősödött, ám ez a folyamat nem ebben az 
időben kezdődött, hanem már legalább tíz éve, a rendszerváltás utáni lelkes időszak, a 
demokratikus fellángolások elmúltával. A kezdeteket jól be lehet mutatni a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban Kvtv.) 98. § (1) bekez-
désének kálváriáján. A híres vagy hírhedt bekezdés szerint a környezetvédelmi civil szer-
vezetek ügyféli joggal rendelkeznek a környezetvédelmi ügyekben. Ennek a bekezdésnek 
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azután minden szavába belekötöttek a hatóságok, akiknél környezetvédő civilek jelezték 
ügyféli részvételi szándékukat. A társadalmi részvétel ügye amolyan elkeseredett város-
ostrom-szerűen házról házra haladt. 

Az első időkben, még a kilencvenes évek végén sok esetben kizártak a részvétel lehe-
tőségéből alapítványokat, mondván, hogy azok nem társadalmi szervezetek. Nyilván-
való volt pedig, hogy a Kvtv. nem az Egyesületi törvény szóhasználatát vette át, ahol a 
jogalkotó valóban az egyesületek szinonimájaként alkalmazta ezt a kifejezést. A Leg-
főbb Ügyészség is állást foglalt az ügyben, úgyhogy végül ez a harc elült. Azután követ-
kezett a környezetvédelmi ügy fogalma körüli huzavona, ami csaknem egy évtizeden át 
tartott. Az ezredforduló körül voltak olyan évek, amikor még a környezetvédelmi ható-
ságok is csak a hatásvizsgálatot fogadták el környezetvédelmi ügynek, semmilyen más 
ügytípusban nem voltak hajlandók ügyféli jogot biztosítani a civil szervezeteknek, nem 
beszélve más, rokonterületi hatóságokról, akik persze hallani sem akartak a zöld civilek 
ügyféli jogáról. 

A Legfelsőbb Bíróság első jogegységi döntése a témában, 2004-ben időleges meg-
nyugvást hozott, a környezetvédelmi hatóság ügydöntő és szakhatósági részvétele az 
ügyben meggyőző és könnyen alkalmazható megoldást ajánlott a környezeti ügyek köré-
nek tisztázására. Igen ám, de a gordiuszi csomó átvágása, a formális jogértelmezés hamar 
megbosszulta magát: egyre másra születtek azok az ágazati miniszteri rendeletek, ame-
lyek vagy en bloc kizárták a környezeti szakhatóságokat az eljárásaikból, vagy átnevezték 
őket szakértő hatóságnak, esetleg más hasonló elnevezést alkalmaztak.

A kétezres évek második felére azután a folyamat felgyorsult. Először a még az előző 
rendszerből örökölt panaszjog visszaszorítása, majd az autópályák és kiemelt létesítmé-
nyek engedélyezési eljárásainak felgyorsítása következett, ami voltaképpen nem volt más, 
mint a hatásvizsgálati és a társadalmi részvételi elemek kigyomlálása, meggyengítése. 
Máig nem sikerült senkinek adatokkal alátámasztani, hogy a társadalmi részvétel az 
engedélyezési eljárásokat érdemben meghosszabbítaná, és ez a megközelítés voltakép-
pen ellentmond a hatósági eljárások gyakorlatának. Minden hatósági eljárásban vannak 
ugyanis olyan holtidők – pl. szakhatóságok, szakértők válaszának bevárása, hiánypót-
lás, stb. – ami alatt a közösségi részvételi eljárási cselekményeket kényelmesen el lehet 
végezni. Ráadásul a civil résztvevők jogorvoslati jogaikat (feltéve, de meg nem engedve, 
hogy egyedül ők élhetnek az ügyekben jogorvoslattal) a statisztikai hibahatárnál jóval 
kevesebb ügyben használják, így ezt sem tekinthetjük a beruházások késleltetése szem-
pontjából értékelhető tényezőnek. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
(a továbbiakban Ket.) ügyféli jogokra vonatkozó módosításai már a JNO idejében erő-
södtek fel. A jogalkotó tervezte egyebek között az alap ügyfélfogalom kiegészítését a 
„közvetlen érintettség” fogalmi elemmel, ami lényegében diszkrecionális jogot bizto-
sított volna a hatóságoknak a legtöbb ügyben. Ezt sikerült kivédenünk, a hatásterületi 
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alapú ügyféli jog teljes eltörlését, valamint a civil szervezetek részvételi jogának az első-
fokú eljárásban való teljes részvételhez kötését pedig vissza tudtuk szorítani néhány spe-
ciális esetre (JNO, 2008-2009: 195-196). 

A településrendezési szabályok módosulását, az Étv. 9. § újabb és újabb kiegészíté-
sét (olyan kivételekkel, ahol a projektek fontosságára tekintettel lényegében a település 
lakosságának teljes kizárásával lehet nagyberuházásokat keresztülvinni) a JNO egy hiva-
talból indított, nagy vizsgálatban elemezte, amelynek végleges változatát már a jogutód 
alapjogi biztos fogja kiadni a közeljövőben. Az engedélyezés helyett bejelentés bevezetése 
a telepengedélyezésben főleg az érintettek jogorvoslati jogát sérti, illetőleg környezetvé-
delmi ügyekben a Kvtv.-ben írt megelőzés elve is sérül – ebben a kérdésben a JNO még 
2009 elején az Alkotmánybírósághoz fordult, ahonnan azonban válasz még nem érke-
zett. 

Végül terveztük, hogy átfogóan elemezzük a környezeti hatásvizsgálati eljárás mint-
egy 15 éve tartó, folyamatos erodálását a vizsgálat tartalmának, az eljárási garanciáknak 
a gyengítését, magának a KHV-eljárás pozíciójának megváltoztatását, súlytalanítását a 
nagyberuházások engedélyezési láncolatán belül – ezt azonban a JNO megszűnése miatt, 
az ezzel foglalkozó munkatársak szélnek eresztése folytán már nem tudtuk elkezdeni.

Mi állhat a társadalmi részvétel visszaszorulása mögött? 
Látható, hogy az elmúlt bő évtizedben különböző színű kormányok testvéri egyetér-
tésben igyekeztek visszaszorítani a környezeti demokráciát, a helyi közösségek és a civil 
szervezetek beleszólását az életkörülményeiket befolyásoló környezetvédelmi dönté-
sekbe. Ha pedig így van, akkor nem egy meghatározott politikai koncepcióról van szó, 
hanem átfogóbb, nagyobb léptékű okokat kell keresnünk. 

Véleményem szerint a társadalmi részvétel visszaszorulása – paradox módon – az 
állam visszaszorulásával van összefüggésben. Ma már a környezetvédelmi és fenntart-
ható fejlődéssel foglalkozó szakirodalom is kitér arra, hogy a nemzetközi piacgazdaság 
megerősödése együtt jár az állami szintű hatalom gyengülésével (Reflection Group1). 
Más megfogalmazásban az állam egyre inkább engedni kénytelen a nemzetközi tőke 
nyomásának az oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre (Kerekes, 2012: 302), szo-
ciális kiadásokra fordított költségvetés visszavágásában, az ipari tevékenység engedélye-
zésének és felügyeletének liberalizálásában – ez utóbbi része a közösségi részvétel korlá-
tozása. Természetesen ez a bonyolult összefüggésrendszer egyéb tényezőket is tartalmaz-
hat, a régiónkban különösen lelkesen elvégzett civiltelenítésben bizonyára szerepet ját-

1 A Rió+20 konferenciára időzített kiváló elemzés, 18 tudós közös munkája a Development Dialogue című 
folyóirat erre a célra megjelentetett tematikus számában.

2 „A környezet jó állapotban való megőrzéséhez erős állam szükséges, és a gyenge állam, a be nem avatkozó 
állam, vagy a liberális gazdaságfilozófia mentén vezető állam esetében a környezet állapota, mint hosszú 
távú érdek, szükségszerűen háttérbe szorul.” 
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szik hivatalnoki karunk idejétmúlt szemlélete is, amely a közösségi részvételben nem 
mást, mint elfogult, szakmaiatlan akadékoskodást lát. Civil társadalmunk viszonylagos 
fejletlensége további adalék ehhez a képlethez, hiszen a hazai társadalmi szervezetek nem 
tudnak minden ügyben olyan színvonalú részvételi tevékenységet kifejteni, amely meg-
győzhetné a közigazgatási szakembereket a társadalmi részvétel feltétlen hasznosságáról.

A társadalmi részvétel esélyei
Ezzel együtt a közösségi részvétel mellett számos helyen kifejtett érvek (Pánovics, 2010: 
43-45) érvényessége ma sem lehet kérdéses, a továbbfejlődés esélyei adottak. A Rio+20 
konferencia záródokumentuma, a „Milyen jövőt akarunk?” című ígérvénylista nyomán 
megerősödhetnek a globális vagy regionális, Aarhusi-típusú egyezmények megalkotására 
irányuló folyamatok. A gyengülő nemzetállamokkal szemben ugyanis joggal várhatjuk 
a nemzetközi jog szerepének megerősödését. 

Maguk a Részes Felek is úgy érezhetik, hogy a nemzetközi fórumokon történő össze-
fogás az egyetlen esélyük arra, hogy a környezeti demokráciát (és ezzel együtt a környe-
zetvédelmet) elfogadható szinten tartsák országaikban. Az Aarhusi Egyezmény a nem-
zetközi jog történetében egyedülálló karriert futott be számos vonatkozásban. Ebben 
a léptékben villámgyors és tömeges ratifikálása, hatályba lépése, a felek hallatlan aktív 
találkozói (Meeting of the Parties – MOP), illetőleg a MOP-ok közötti időszakban a 
különböző munkacsoportok, feladatcsoportok azokat előkészítő érdemi munkája, a vég-
rehajtásért felelős bizottság (Compliance Committee) több mint hatvan ügye, magas szín-
vonalú állásfoglalásai, az Aarhusi országjelentések szintén példa nélkül állóan fegyel-
mezett, tartalmas elkészítése és még számos kiemelkedő sajátosság jellemzi az Aarhusi 
Egyezmény munkáját, hatását. 

Egy másik bizakodásra okot adó jelenség a helyi közösségek szintjén található, 
mintegy a nemzetállamok fölötti, áttekinthetetlen és ezért sokszor fenyegető folyama-
tok ellentételezéseként. A fenntartható helyi közösségek mozgalma, például a Globá-
lis Ökofalu Hálózat,3 vagy a kelet-afrikai államok, különösen Szomália állami szinten is 
támogatott ökofalu hálózata azt az ígéretet hordozza, hogy a helyi közösségek fenntart-
ható alternatívát nyújtanak a környezeti konfliktusok megoldására, illetőleg a közelgő, 
egyre erősödő ökológiai katasztrófákhoz való alkalmazkodásra (JNO, 2010: 269-279,4 
JNO, 2008-2009: 276-282). A közösségi részvétel egy új dimenziója nyílik meg akkor, 
amikor a helyi közösségek és szervezeteik nem várnak arra, hogy az állam és a hatósá-
gai valamilyen környezetvédelmi döntéshozatali folyamatot elindítanak, amelyet esetleg 
majd valamennyire befolyásolni tudnak, hanem maguk indítanak el olyan folyamatokat, 

3 http//gen.ecovillage.org (letöltés ideje: 2012. július 11.)
4 A fenntartható helyi közösségek négy éven keresztül a JNO kiemelt kutatási területe volt, a kutatás mel-

lett számos támogatási, hálózatépítési, jogalkotási kezdeményezéssel éltünk.
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amelyeket a környezetük megvédése (és sok esetben a civilizációnk túlélése) szempontjá-
ból is elengedhetetlennek tartanak.

A közösségi részvétel elvi kérdései
Annak ellenére, hogy a JNO alapjában véve panaszokkal, azaz egyedi környezeti konf-
liktusokkal foglalkozott, nem lehetett közömbös az egyes jogintézmények elvi kérdései-
vel szemben sem, hiszen nem a hatóságok jogalkalmazó munkáját volt hivatott megismé-
telni, még csak nem is pusztán azok ellenőrzése volt a feladata, hanem rendszerhibák után 
kutatott. Ehhez viszont az Irodának a környezeti konfliktusok szerkezetét, folyamatait 
átfogóan kellett elemeznie. Elemzésünk tárgya volt a társadalmi részvétel is, hiszen gyak-
ran fordultak hozzánk lakossági közösségek, civil szervezetek azzal, hogy egy környezetük 
védelme szempontjából fontos ügyben megtagadták a részvételi lehetőségüket.

A környezetvédelmi ügy fogalma 
Utaltam már arra, hogy majdnem évtizedes huzavona után a Legfelsőbb Bíróság a kör-
nyezetvédelmi civil szervezetek ügyféli joga szempontjából megfogalmazta a környezet-
védelmi ügy fogalmát. A jelenleg hatályos, 4/2010. (X. 20.) KJE számú jogegységi döntés 
lényegében átvette a 2004-es határozat gondolatmenetét. Ezzel ugyan a bíróság a vitát a 
maga részéről lezárta, azonban alapvetően formális, eljárási szempontokra támaszkodott 
a környezetvédelmi tartalmat és a demokráciát értékelő, fejlesztő szempontok helyett. 

Így azután nem véletlen, hogy az egyes rokonterületi ágazatok (Fülöp, 2011: 8-9), nem 
biztosítják megfelelően a közösségi részvételt, hanem a jogegységi állásfoglalás saját fegy-
verét fordítják ellene: különféle eljárásjogi kibúvókat keresnek. Ráadásul annak is tanúi 
lehettünk, hogy a formális, eljárási, hatósági logika megbicsaklik, hiszen ha híven követ-
nénk, akkor a jelenleg a környezetvédelmi hatóságok által kezelt vízgazdálkodási ügye-
ket is egyöntetűen környezetvédelmi ügyekként kellene kezelni, azon az alapon, hogy 
a környezetvédelmi hatóság látja el az ügydöntő hatóság szerepét bennük. Holott nyil-
vánvaló, hogy például egy vízi állás kiépítésénél, vagy egy szennyvízátemelő kialakításá-
nál lefolytatott eljárásnak önmagában nincsenek jelentős környezetvédelmi vonatkozá-
sai. Ezzel szemben a Legfelsőbb Bíróság logikája kizárná a társadalmi részvételt a keres-
kedelmi jog (például zajos szórakozóhelyek nyitva tartása), illetve a bányászat (ami a 
szállítás, a felszín bolygatása, a felszín alatti vizek érintettsége miatt lényegében aligha 
képzelhető el jelentős környezeti hatások nélkül) számos ügyében. A Legfelsőbb Bíró-
ság jogegységi döntésében tehát véleményem szerint túlságosan sommásan ítélt, amikor 
kimondta, hogy a környezetvédelmi hatósági eljárás fogalmának a környezetvédelmi és a 
természetvédelmi eljárásokon kívüli egyéb, a környezetet érintő hatósági eljárásokra való 
kiterjesztése contra legem jogalkalmazáshoz vezetne.
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A JNO gyakorlatában sajnos olyan ügyek is akadtak, ahol még a jogegységi döntés 
szellemében is jogos lett volna a környezetvédelmi társadalmi szervezetek ügyféli jogál-
lása, a hatóságok mégsem engedték azt meg. A természetvédelmi bírságolási eljárások-
ban a társadalmi szervezetek jogállásával kapcsolatos vizsgálatunkban5 a környezetvé-
delmi hatóság azzal érvelt, hogy a természetvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás 
célja kizárólag az utólagos szankcionálás, ami ily módon a környezet állapotára közvet-
len hatással nem bír, tehát jogosan utasította el az ügyben a panaszos társadalmi szer-
vezet ügyféli jog iránti kérelmét. Megfigyelhetjük, hogy ez az érvelés – elvileg helye-
sen – éppenséggel a Legfelsőbb Bíróság kizárólag eljárási szempontokkal operáló megol-
dásával szemben, inkább az anyagi jogi oldalra helyezi a hangsúlyt, és lényegében arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy környezetvédelmi ügy, ami a környezet állapotára jelen-
tős kihatással lehet. Az már más kérdés, hogy az érvelés mégiscsak formális, hiszen ilyen 
alapon bármilyen környezetvédelmi hatósági intézkedést, ami nem jár azonnali környe-
zeti hatásokkal, ki lehetne zárni a környezetvédelmi ügyek köréből. 

Csakhogy a bírságok éppen a környezetkárosító magatartások megszüntetését, az 
ilyen magatartásoktól való visszatartást szolgálják, tehát alapvetően környezetvédelmi 
célkitűzésük van – mi más lenne? Ráadásul a társadalmi szervezetek részvétele a kör-
nyezetvédelmi közigazgatási jogi szankciókra irányuló eljárásokban jogpolitikai szem-
pontból igencsak kívánatos, hiszen általuk érvényesül a legjobban a szankciók által meg-
célzott speciális és generális prevenció. Az eljárás alá vont személy vagy cég számára 
nagyobb szégyen, ha környezetkárosító magatartásáról többen értesülnek, a hasonló 
cipőben járók pedig a társadalmi részvétel kapcsán hamarabb és jobb információt kap-
nak a környezeti normaszegések következményeiről, és kétszer is meggondolják, hogy 
érdemes-e ilyent elkövetniük. 

A szankciókra vonatkozó eljárásokban természetesen e különös indokok mellett a 
közösségi részvétel általános jogpolitikai indokai is érvényesek: a társadalmi részvétel 
jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a szankciók minél több elkövetőt, és minél 
következetesebben elérjenek. Az érintett közösségek, civil szervezetek részvétele nélkül 
ugyanis a szankcionálási eljárásokban elkövetett mulasztások, tévedések egy jelentős 
része bizonyosan nem kerülne napvilágra, hiszen az ezek miatt adott esetben enyhébben 
szankcionált környezetkárosító a maga részéről nyilván nem élne jogorvoslattal.

Az anyagi jogi kérdések (az ügy természete) figyelmen kívül hagyása olyan vadhajtás-
okhoz vezetett, mint amit például egy budakeszi termőföldvédelmi eljárásban6 tapasz-
taltunk. Hiába volt a más célú hasznosításra vonatkozó eljárásban szereplő termőföld 
Natura 2000-es terület, a Budakörnyéki Földhivatal elutasította a panaszos civil szerve-
zet ügyféli jog iránti kérelmét azzal, hogy az ügy nem környezetvédelmi jellegű. Hason-

5 JNO-430/2011 (a JNO 2011-ben befejezett ügyei elérhetők lesznek a 2011-es évről szóló Beszámolóban, 
ami jelen cikk leadásának idején szerkesztés alatt van)

6 JNO-429/2010
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lóképpen a város gyorsan fogyó zöldterületei közül egy igen nagy területet elfoglaló, 
1040 lakásos lakópark ügyében, Törökbálinton az építési hatóság elutasította az ügy-
féli jogi kérelmet azzal, hogy az ügyben nem vesz részt a környezetvédelmi felügyelőség 
szakhatóságként.7 

Nem vitatom a szakhatósági részvétel szerepét az ilyen jellegű ügyekben az ügy-
féli jog kérdésének gyors és hatékony elbírálásában, azonban a Legfelsőbb Bíróság sem 
mondta ki és nem is utalt arra, hogy ezzel le kívánná rontani a Ket. általános ügyfélfo-
galmának az értelmét. Vegyünk tehát egy ügyet, ami kétségkívül meghatározó lesz egy 
település környezetének alakulása szempontjából, nem csak azért, mert elveszi az egyik 
utolsó összefüggő zöldfelületét, de azért is, mert a beköltöző ezer család ezer vagy még 
több új gépkocsi megjelenését is jelenti az adott település útjain, továbbá jelentős mér-
tékben járul hozzá a település hulladéktermeléséhez, ivóvízfogyasztásához és még sorol-
hatnánk. Aligha mondhatjuk, hogy a település többi lakójának jogát, jogos érdekét vagy 
egy környezetvédő szervezet feladatkörét (és ezzel jogát és jogos érdekét) egy ilyen ügy 
ne érintené.

Ezzel összefüggésben még mindig tartja magát néhány hatóságnál az a nézet, hogy a 
rájuk vonatkozó szakjogszabályban megjelölt tipikus ügyfélkör (tipikusan a telekhatáros 
szomszédok, amit például az útügyi jogszabály körmönfontan kiegészít azokkal, „akik-
nek a kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik”8) azonos a 
teljes ügyfélkörrel, a Ket. általános ügyfélfogalmát emiatt rendre figyelmen kívül hagy-
ják.9 Ez történt például a szigetvári SPAR áruházhoz kapcsolódó útépítési ügyben. Fon-
tosnak tartom, hogy ebben az eljárásban azt a – véleményem szerint, ha másból nem, a 
Ket. alapelveiből teljesen nyilvánvaló – jogértelmezési következtetést is le kellett von-
nunk, hogy a hatóságok kötelesek aktívan feltárni az ügyféli kört. Ha ugyanis az ügy-
felek csak az eljárás megindulása után vagy esetleg csak a jogorvoslati szakban tudnak 
csatlakozni az eljáráshoz, az valamennyi résztvevő számára kifejezetten káros.

Hatásterület 
A JNO gyakorlatából azt látjuk, hogy a hatásterület az ügyféli jog megállapításánál 
benne is van a magyar joggyakorlatban, meg nem is. Ténykérdés, hogy a Ket. 2009-ben 
jelentősen gyengíteni szándékozta a hatásterület alkalmazását az ügyféli jog megállapí-
tása során azzal, hogy többé nem általánosan alkalmazandó szempontként írta elő, csu-
pán azokra az esetekre, ha jogszabály külön így rendelkezik. De hát ki állítja, hogy azok, 
akik a hatásterületen élnek, ne felelnének meg egyben az általános ügyfélfogalomnak 
is? Vegyük akár a Ket. korábbi, meglehetősen megszorító hatásterület definícióját, vagy 

7 JNO-703/2010
8 A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés a) pontja.
9 JNO-20/2010
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a Kvt. nagyvonalúbb meghatározását, nyilvánvaló, hogy akik olyan helyen élnek, ahol 
az új létesítmény vagy tevékenység a jogszabályokban meghatározott, még megenged-
hető mértékűnél nagyobb környezetterhelést okoz, azoknak jogát, jogos érdekét akár az 
egészségügyi hatások vagy veszélyek, akár az ingatlanjaik értéke, használhatósága és még 
számos ok miatt az adott ügy érinteni fogja. Ennek megfelelően állapította meg a JNO a 
herédi játszótér zajpanasz ügyében kiadott állásfoglalásában, hogy az elbíráláskor hatá-
lyos zajvédelmi MT rendeletben veszélyes mértékűnek minősülhet a határértékkel nem 
leírható, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalmát zavaró zaj, 
ami meghatározza az adott létesítmény hatásterületét és ez alapján az ott élőknek ügy-
féli joga van.10 A később hatályba lépett, jelenlegi zajvédelmi kormányrendelet igyekszik 
egyértelműbb helyzetet teremteni, amikor az ilyen „egyéb” környezeti zajforrás vélelme-
zett hatásterületét 100 méterben állapítja meg.11

Közösségi részvétel és ügyféli jog
A közösségi részvétel jogát alkotó pilléreket, az információhoz jutás, a beleszólás és a jog-
orvoslat jogát a magam részéről az ügyféli jog önállósodott részjogosítványainak tekin-
tem, amit a jogfejlődés sajátos ökonómiája termelt ki. Az elmúlt két évtizedben megerő-
södött lakossági igények az egyes, az adott közösség szempontjából fontos közigazgatási 
eljárásokban való részvétel iránt mintegy természetesen foglalták el az ügyféli jog egyes 
jogosítványait, anélkül azonban, hogy igényt tartottak volna az egészre. Saját, közel 20 
éves közérdekű környezetvédelmi jogi tapasztalataim alapján úgy tudnám megbecsülni, 
hogy a közösségi részvételi ügyek mintegy 95%-a biztosan megáll az információszerzés 
szintjén, miért is akarna tovább menni, ha egyszer az információt kérő arról bizonyoso-
dott meg, hogy az adott ügyben minden rendben van, az ügy nem hat ki a jogaira, érde-
keire vagy adott esetben nem éri meg az idő- és anyagi ráfordítást a további részvétel. 
Alig 5% lehet azon ügyek száma, amiben a részvevők valamilyen véleményt (tiltakozást, 
javaslatokat stb.) juttatnak el a hatósághoz, és bizonyosan messze 1% alatt van, akik egy 
további ügyféli jogot, a jogorvoslat jogát is igénybe kívánnák venni. 

Ezeket a jogosítványokat azonban nem kellett újból kitalálni, hiszen már rendelke-
zésre álltak az eljárási kódexekben. E jogfejlődés további, valószínűleg csak a közép-kelet 
európai régióra jellemző állomása, hogy ha már egyszer egyes ügyféli részjogosítványo-
kat használnak, a résztvevők és a hatóságok számára is talán biztonságosabb vagy átte-
kinthetőbb volt, ha az arra vállalkozó résztvevők (tipikusan a nagyobb, professzionális 
civil szervezetek) az egész ügyféli jogi státust is megszerzik.

10 JNO-880/2010
11 A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. rendelet 

5. § (3) bekezdése – hivatkoztunk erre a rendelkezésre egyebek között a budapesti XII. kerületi kútfúrás 
zajhatásával foglalkozó JNO-324/2011, és az M5-ös autópálya egyes szelvényeinek építésével kapcsolatos 
zajterhelés ügyében (JNO- 214/2011).
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A Pasavölgyi Irodaház építési ügyében kifogásoltuk, hogy a panaszosnak az ügyféli 
jog elismerésére irányuló kérelmét az alapul fekvő építési eljárástól elkülönítve, valójában 
az építési engedélyezési eljárás lezárást követően döntött a hatóság, hiszen ezzel lényegé-
ben formálissá tette a részvételi jogot.  A részvételi jog könnyen kijátszható például azzal, 
ha az engedélyt kérő a külön megindult eljárásban egy jogorvoslattal elhúzza az eljá-
rást, miközben az eredeti építési engedélyezési eljárás zavartalanul befejeződhet, az épí-
tés pedig akár jelentős mértékben is előrehaladhat.  Ráadásul a jegyző a külön eljárás-
ban – törvénysértően – el is utasította a kérelmet azzal, hogy a panaszos ingatlana nem 
közvetlenül szomszédos az engedélyezési eljárásban szereplő építési telekkel (JNO, 2010: 
139).

Hasonló problémát észleltünk a szigetvári SPAR áruház építési ügyében, ahol a külön 
megindított ügyféli jogot illető eljárásban a másodfok helyt adott a panaszos kérelmé-
nek – igen ám, csakhogy addigra az áruház már javában üzemelt. A szerencsi szalma-
égető ügyben a környezetvédelmi hatóság kifejezetten az ügyféli jogát (negatívan) elbí-
ráló külön határozat jogerőre emelkedéséhez kötötte a civil szervezet részvételét a hatás-
vizsgálati ügyben, ezáltal a szervezet az alapügyben kicsúszott a jogorvoslati határidő-
ből (JNO, 2010:141).

Az ügyfelek körét megdöbbentően leszűkítő gyakorlatot tártunk fel 2010-ben, a köz-
lekedési hatóságok három ügyében is: a budapesti Red Bull Air Race légi bemutató, a 
mogyoródi Hungaroring autóverseny pálya és a Ferihegyi Repülőtér 2. sz. kifutópálya 
ügyében valamennyi esetben azt az álláspontot foglalták el, hogy a kérelmezőn-üzemel-
tetőn kívül ezekben az ügyekben egyéb ügyfél nincs. Ha viszont figyelembe vesszük, 
hogy ezek a létesítmények hány tízezer ember életét, pihenését nehezítik meg, belátjuk, 
hogy az ő jogukat, jogos érdekeiket ezek a rendezvények, létesítmények jelentős mérték-
ben érintik, így az ilyenkor szokásos eljárási könnyítésekkel (pl. hirdetményi kézbesítés) 
az összes ügyfél számára meg kell adni a lehetőséget a véleményük kifejezésére.

Többszöri részvétel 
A JNO működési ideje alatt a társadalmi részvétel visszaszorításának egy sajátos vonula-
tát is érzékeltük. A környezeti szempontból jelentős nagyberuházások számos tervezési, 
engedélyezési fázison mennek keresztül, ettől a körültekintő, megalapozott előkészítés-
től azt gondolom, hogy csak a kalandor vállalkozások igyekeznek megszabadulni, azok 
támogatása pedig egyáltalán nem szolgálja az ország gazdasági érdekeit. Mégis, a kétez-
res években gomba módra szaporodtak azok a közlekedési, különféle építési, létesítési 
típusú engedélyezésről szóló, általában miniszteri rendeleti szintű jogszabályok,12 ame-
12 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzés-

ről, 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről (a jogszabály 2005-ös módosítása), és még számos rendelet a nyomvonalas létesítmények, 
a vasutak, légiközlekedési létesítmények építéséről.
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lyekben a környezetvédelmi hatóság szakhatósági részvételét kizárják, ha az adott létesít-
ménnyel kapcsolatban környezetvédelmi eljárás (hatásvizsgálat) már volt. Ez a megoldás 
súlyos tévedésen, jogalkotói rövidlátáson alapul. 

A jelentős építési projektek fejlődnek, változnak a pénzügyi feltételek, a beruházók 
köre, műszaki elképzelései és lehetőségei, a telepítés helyének elvárásai, stb.; ezek környe-
zetvédelmi hatását a környezetvédelmi hatóságok nem tudják már értékelni, kiszűrni, 
legfeljebb utólagos ellenőrzéssel. Maguknak a folyamat elején, a hatásvizsgálati eljárás-
ban megállapított feltételeknek is az volt a legjobb ellenőrzési lehetősége, ha a beruházás 
egy későbbi engedélyezési eljárásában a környezetvédelmi szakhatóság megbizonyosod-
hatott arról, hogy a feltételeit a tervezés és kivitelezés során komolyan vették, megvaló-
sították. E későbbi szakhatósági részvételi lehetőségek természetesen a közösségi részvé-
tel lehetőségeit is beszűkítik, hiszen – ahogyan arra már utaltunk – a vonatkozó jogegy-
ségi döntés a környezetvédelmi szakhatósági eljárás és a társadalmi részvétel témakörét 
szorosan összekapcsolta. 

A közösségi részvétel folyamata

Hozzáférés az információhoz
A környezeti adatokhoz való hozzáférés egyik alapkérdése (amely a vonatkozó nem-
zetközi jogi és hazai közösségi részvételi szabályok közül meglepő módon szinte telje-
sen hiányzik) a megbízható, kellő részletességű és kiterjedtségű környezeti adatok meg-
léte. A környezetvédelmi hatóságok statútuma az általános feladatleírás körében tartal-
mazza ugyan az adatok rendszeres összegyűjtését, számos környezetvédelmi szabály (így 
a veszélyes hulladékokra vonatkozó vagy a levegőtisztaság-védelmi szabályok) tartalmaz-
nak a környezethasználókra nézve rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget, a környe-
zetjog azonban egészében véve nélkülözi azt a szilárd, rendszerezett, ellenőrzött adat-
kezelési hátteret, amit pedig a régebbi rokonterületi jogok közül többen (így például a 
vízgazdálkodási jogban) természetesnek vesznek. Nincs szerencséje a környezetvédelmi 
hatóságoknak az adatátadás jogintézményével sem, a más hatóságoknál keletkezett ada-
tok (így például a légügyi, térképészeti adatok, amelyek pedig egyebek között a zöldfelü-
letek védelme, az egyes vízvédelmi vagy hulladékgazdálkodási jogsértések feltárása szem-
pontjából alapvető fontosságúak) nem hozzáférhetők a számára – legalábbis ingyenesen 
nem, megvásárolni pedig nem tudják.

Ami a klasszikus információhoz való jog érvényesülését jelenti, a hazai joggyakor-
lat sokszor él az információhoz jutás jogának bonyolult akadály- és kivételrendszerével, 
amelynek főbb elemei az adatszolgáltatás ideje, formája, költségei, valamint az állami, 
hivatali és harmadik személyek érdekére hivatkozással megállapított kivételek. Egy 
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régebbi ügyünkben, a mohácsi farostlemezgyár hatásvizsgálati ügyében például a fel-
ügyelőség nem biztosította a résztvevő civil szervezet információhoz való jogát azzal, 
hogy nem engedélyezte a környezeti hatástanulmány lemásolását üzleti titokra hivat-
kozva. Nyilvánvaló, hogy a hatósági eljárás rendelkezésére bocsátott szakértői anyagok 
a bizonyítási anyag részét képezik, a hatóság döntése is azokon alapul, ezért azokat az 
összes ügyfélnek és érintettnek joga van maradéktalanul megismerni (JNO 2008-2009: 
207-208). Az üzleti titokhoz kapcsolódó polgári jogi védelem álláspontom szerint csak 
akkor alkalmazható, ha a hatósági eljárásban az információhoz hozzájutó civil szervezet 
a megismert adatokat (számítási módszereket stb.) saját üzleti céljaira felhasználja, e kör-
ben továbbadja (eladja stb.), ennek „gyanúja” azonban nem zárhatja ki az adatok megis-
merését és a környezetvédelmi eljárás céljaival összeegyeztethető felhasználását.

A beleszólás joga
A közigazgatási és egyéb döntéshozatali eljárásokba való bekapcsolódás egyik alapvető 
dilemmája a korai és a jól tájékozott részvétel összehangolása. Ha csak a korai részvé-
telre koncentrál a döntéshozó, akkor előfordulhat, hogy a lakosság és szervezetei szá-
mára még nem áll rendelkezésre elegendő információ a tervezett beruházás megítélésé-
hez. Ha pedig várnak addig, mire az összes lényeges információ rendelkezésre áll, több-
nyire addigra a beruházó anyagilag és erkölcsileg is teljesen elkötelezte magát valami-
lyen megvalósítási alternatíva mellett, és a döntéshozók fejében is már körvonalazódott a 
lehetséges döntés, a részvétel tehát könnyen formálissá válhat. 

Akár az eljárás elején, akár később történik az érintettek értesítése az ügy megindí-
tásáról, döntő lehet, hogy a hatóság vagy más döntéshozó milyen módon, milyen esz-
közökkel, milyen körben ad hírt az eljárásról. A magyar közigazgatási eljárásjogban 
2009-ben történt változás törölte a nagyszámú érdekelt értesítésével kapcsolatos álta-
lános rendelkezéseket, a hatásterületen élők ügyféli jogának automatikus megállapítása 
kivételessé vált, így a kiterjedtebb hatással rendelkező beruházások engedélyezése és üze-
meltetése során, a közigazgatási ügyekben az összes érintett ma már nem kapja meg a 
megfelelő tájékoztatást.

Ami az általános szintű döntéshozatali eljárásokat illeti, a magyar építési jog a rend-
szerváltás után a településrendezést a lehető legteljesebb mértékben decentralizálta. 
Ehhez hozzátartozik az is, hogy maguknak az önkormányzati képviselőtestületeknek is, 
amikor a település sorsát meghatározó rendeleteiket meghozzák, figyelemmel kell len-
niük a lakossági véleményekre is. A JNO egyik 2011-es ügyében kimondta, hogy a meg-
felelő körben, szabályosan lefolytatott eljárás, és az ennek során beérkezett lakossági véle-
mények megfontolása nélkül rendezési terv törvényesen nem fogadható el.13 

13 JNO-703/2010, a Törökbálinti Tükörhegy IV. fejlesztési területén tervezett lakópark ügye
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Azt viszont, hogy mi számít megfelelő, érdemi figyelembe vételnek, nem könnyű 
eldönteni. Korábban, a szegedi élményfürdő ügyében14 a panaszos sérelmezte, hogy a 
településrendezési eszközök kidolgozása során beadott részletes véleményét a képviselő-
testület nem vette megfelelően figyelembe. Ezzel kapcsolatban leszögeztük, hogy a helyi 
népképviselet szuverén abban a tekintetben, hogy az Alkotmány/Alaptörvény, az önkor-
mányzati törvény és az irányadó környezetvédelmi, rokonterületi és egyéb jogszabályok 
keretein belül hogyan alakítja a település területének felhasználását. Ez a kérdés anyagi 
jogi oldala, természetesen emellett megvannak azok az eljárásjogi garanciák, amelyek a 
figyelembevételt szolgálják (így a háromlépcsős egyeztetési folyamat, ahol a résztvevők 
egymás álláspontját is megismerhetik, az, hogy a képviselőkkel meg kell ismertetni az 
összes érdemi észrevételt, illetőleg általánosságban a döntés indokolása és annak nyilvá-
nosságra hozatala). Ezen túlmenően azonban a lakossági vélemények teljes elfogadása, 
átültetése a képviselőtestület döntésébe már jogilag nem kikényszeríthető, a lakosság 
általános véleményét figyelmen kívül hagyó önkormányzati képviselő legfeljebb politi-
kai felelősséggel tartozik, amelyet leginkább csak a következő választáson érvényesíthet-
nek majd a választói.

A törökbálinti lakópark építési engedélyezési ügyében15 a nyilvánosságnak a döntés-
ről való tájékoztatása sajátos visszaélési lehetőséget tárt fel. Az történt ugyanis, hogy az 
önkormányzat hirdetményben értesítette a nyilvánosságot, hogy 2009 augusztusában az 
engedélyeket kiadták, holott azokat valójában csak három hónappal később, november-
ben hozták meg. A JNO ezt az eljárást súlyosan alkotmányellenesnek minősítette, hiszen 
megfosztotta az érintetteket attól a lehetőségtől, hogy az engedélyezési eljárásban részt 
vegyenek, mivel abban a hiszemben voltak, hogy az már régen be is fejeződött.

A jogorvoslathoz való hozzáférés
A Budapest IX. ker. Irodapark építése ügyében tártuk fel, hogy a felügyelőségek gyakor-
lata szerint a hatásvizsgálati eljárásban fellebbező társadalmi szervezet a beruházók szá-
mára – a beruházás jelentős költségeihez mérten általában megfelelően arányos, azonban 
egy civil szervezet számára megfizethetetlen – eljárási díjat kellene, hogy megfizesse. Ez 
nyilvánvalóan szemben áll az Aarhusi Egyezmény 9. § (4) bekezdésében megjelölt, „nem 
elrettentően költséges” jogorvoslati eljárás követelményével. Észrevételünkre egyébként 
még 2009-ben a környezetvédelmi tárca módosította a környezetvédelmi eljárási díjakra 
vonatkozó szabályt, úgyhogy ez a visszásság megszűnt (JNO, 2008-2009: 207-8).

14 JNO-63/2010
15 JNO 703/2010
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Részvételre képesítés

A részvételre képesítés szükségessége, rendszere
A közösségi részvétel ún. pillérrendszere az Aarhusi Egyezmény nagy találmánya, ebben 
foglalta össze a nemzetközi jogalkotó a társadalmi részvétel terén addig széttagoltan meg-
lévő jogintézményeket egy hatékony rendszerré, amellyel a környezeti demokrácia összes, 
a kilencvenes évek közepéig elért vívmánya egymást erősíti, így mind külön-külön is jól 
érvényesíthetővé válik a gyakorlatban. Semmit sem ér azonban az információhoz való 
jog, a részvételi és a jogorvoslati jog, ha nincs aki képes és hajlandó élni vele. 

A részvételre képesítés, mint „három és feledik” pillér szintén része a közösségi rész-
vétel rendszerének. Olyan jogintézmények tartoznak ide, amelyek egyfelől a konk-
rét ügyekben, másfelől pedig általánosságban is fokozzák az érintettek tájékozottságát 
(mind eljárási, intézményi, mind pedig szakmai, környezetvédelmi kérdésekben), intéz-
ményi segítséget nyújtanak nekik (pl. szakértői, ügyvédi közreműködéssel) a részvételi 
jogaik érdemben történő gyakorlásához.

Érdekességként megemlítem, hogy az Egyezmény nulladik változatában, amit a 
hagyományosan „Titkárság Barátai” néven illetett néhány kiváló környezetjogász és 
szakértő állított össze, a 2. cikk még a részvételre képesítés (capacity building) címet 
viselte, és csak a tanácskozások második évében, 1997-ben szorult egy kicsit hátrébb, 
úgyhogy a címben is át kellett adnia a helyét a sokkal semlegesebb, „Általános rendelke-
zések” kifejezésnek. Ezzel együtt a jelenlegi 3. cikkben, illetőleg elszórtan a 4-6. cikkek-
ben sok részvételre képesítési elem található16 (Öko: 23-29). 

Intézményvédelem és civil szervezetek
A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatával kapcsolatos állásfoglalásunkban17 az Alkot-
mánybíróság egészséges környezethez való jogról alkotott konstrukciójából indultunk 
ki. Úgy érveltünk, hogy e jog alapja az állam intézményvédelmi kötelezettsége, máskép-
pen megfogalmazva, olyan intézmények létrehozásának és működtetésének kötelezett-
sége, amelyek a környezetvédelem állandó szintjét akkor is biztosítják, ha a természetes 
személyek az egészséges környezethez való jogukat e jog természetéből fakadóan időben 
és térben nem egyenletesen érvényesítik. 

Az állam intézményvédelmi kötelezettségéhez pedig álláspontunk szerint elválaszt-
hatatlanul hozzátartozik a környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezetek támo-
gatása, minthogy nélkülük a környezetvédelem rendszere nem teljes. Még a leggazda-

16 A részvételre képesítés rendszerét az Öko folyóirat 2003. évi számában megjelent, Részvételre képesítés 
című cikkben fejtettem ki részletesebben.

17 JNO-696/2011
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gabb, legjobban szervezett állam sem képes arra, hogy minden területen állandóan jelen 
legyen – a civil szervezetek hálózata és az általuk támogatott lakossági közösségek tud-
ják csak az intézményi védelmet teljessé tenni, ahogy mondani szokták, ők a hatósá-
gok „ezer szeme és füle”. Mindezek alapján a társadalmi szervezetek állami támogatásá-
nak utóbbi években tapasztalható drasztikus visszametszése alkotmányellenes és súlyo-
san sérti a jövő nemzedékek érdekeit.

A részvételre képesítés negatív oldala
A részvételre képesítés rendszerét a különböző egyedi és általános intézményi támoga-
tás és információszolgáltatás állami kötelezettsége mellett az a tilalom teszi teljessé, hogy 
az államnak és szerveinek tilos a társadalmi részvétel megnehezítése egyes csoportok 
számára vagy bizonyos ügyekben, illetőleg tilos a részvételi jogaikat már gyakoroltakat 
bármiféle megtorlással illetni. A nagyvejkei hulladékgazdálkodási ügyben a panaszosok 
olyan házaspár voltak, akik a falujukban sok mindenkivel perben, haragban álltak, ide-
értve az önkormányzati tisztségviselőket és a közszolgálati üzemek vezetőit is. Egy köz-
érdekű bejelentésük kivizsgálása során a jegyző, mintegy megelégelve a sorozatos beje-
lentéseket, a helyszíni szemléjén nem a szomszédos felhagyott ingatlan elhanyagolt kör-
nyezetállapotáról vett fel jegyzőkönyvet, hanem a panaszosok szabálytalan szennyvíz-
kezeléséről (a mosógépüket nem a szikkasztó gödörbe, hanem a ház előtti árokba eresz-
tették le), majd annak rendje s módja szerint meg is bírságolta őket. Néhány hónappal 
később pedig a hulladékgazdálkodási önkormányzati társaság igazgatója közölte velük, 
hogy az ő folyékony hulladékuk elszállítására nincs módja, és afelől sem hagyott kétsé-
get, hogy ez a döntése a felhívott jogszabályokon kívül azon is alapszik, hogy a panaszo-
sokat összeférhetetlen embereknek tartja (JNO, 2008-2009: 210). A JNO megállapította 
a polgármester és a közszolgálati üzem vezetőinek súlyosan alkotmányellenes magatartá-
sát, és felszólította őket az elfogulatlan, pártatlan ügyintézésre.

Áttekintés
A JNO 4 éves működése során számos helyi és országos jellegű környezeti konfliktus ter-
mészetét tisztázta az összes érintettel a tényállás és a lehetséges jogi megoldások sokol-
dalú, többfordulós megbeszélése útján. Látjuk, hogy az ezredfordulóra kialakult (és azóta 
stagnáló) politikai, gazdasági helyzet nem kedvez a környezeti demokráciának. Ugyan-
akkor a sokoldalú pénzügyi, erőforrás- és ökológiai krízis talaján kialakulhatnak olyan 
alternatív konfliktuskezelési, részvételi mechanizmusok, amelyek a későbbiekben e hely-
zetek jobb megoldását (vagy legalábbis a sikeresebb alkalmazkodást) segítik majd elő.  
A negatív globális gazdasági folyamatok, a jövedelemkülönbségek növekedése, az erőfor-
rások igazságtalan elosztása és pazarlása, stb. ellentételezéseként létrejönnek a környezet 
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és a jövő nemzedékek globális védelmének intézményei, illetőleg kialakul a fenntartható 
helyi közösségek hálózata. Ezek a folyamatok segíthetik majd a környezet védelme szem-
pontjából fontos stratégiai és egyedi döntések kontrollját az érdekeltek által. Ki fog ala-
kulni egy új döntéshozatali és részvételi kultúra. A jelenlegi helyzetben tehát a döntés-
hozóknak, civil szervezeteknek talán az a legfontosabb feladata, hogy a társadalmi rész-
vétel egy-két évtizede kialakult, nemzetközi és nemzeti szintű jog- és intézményrend-
szerét – amennyire csak lehetséges – megvédjék, a kíméletlen, vak gazdasági nyomulás 
erőit megfékezzék a saját egészséges környezethez való joguk és leszármazottaik érdeke-
inek védelmében.
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Környezeti demokrácia az energetikában1

Antal Attila

Jelen tanulmány a környezeti demokrácia gyakorlati bemutatására vállalkozik, hiszen 
egyrészt a környezeti demokrácia egyes aspektusainak (információhoz való hozzáférés, 
részvétel a döntéshozatalban, igazságszolgáltatáshoz való jog) érvényesülését vizsgálja 
egy meglehetősen speciális területen, az energetikában, másrészt rávilágít azokra a leg-
fontosabb tendenciákra, amelyek erősen korlátozzák (nem csupán az energetika terüle-
tén) a környezeti demokrácia érvényesülését. A tanulmány alapját az Energiaklub Szak-
politikai Intézet és Módszertani Központ (a továbbiakban: Energiaklub) kutatása képezi, 
melyet az Energia Kontroll Program (EKP) keretében immáron harmadik éve folytat a 
környezeti demokrácia energetika területén történő érvényesítése érdekében.

I. Az Energia Kontroll Program (EKP)
Az Energia Kontroll Program (EKP)2 az Energiaklub 2009 óta futó tematikus prog-
ramja, melynek fő feladata a hazai állami energiapolitika monitorozása, a környezeti 
demokrácia eszközjogosítványainak tudatosítása és megismertetése a széleskörű közvéle-
ménnyel, s ezeken keresztül az energetikai korrupció elleni fellépés. Az EKP azon a rop-
pant egyszerű felismerésen nyugszik, hogy saját életünkben csak úgy tudunk jó döntése-
ket hozni, ha valós ismeretekkel rendelkezünk. Ugyanígy az állam, a kormányzat is csak 
konkrét adatok, tények ismerete alapján tud felelős döntéseket hozni, és persze az állam-
polgárok is csak akkor tudják helyesen megítélni a megválasztott politikusaik munkáját, 
ha megfelelő és hiteles információk birtokában vannak. Mindez fokozottan érvényes az 
egyik legbonyolultabb, legszerteágazóbb, és ezzel együtt a mindennapjainkat talán a leg-
inkább meghatározó policy-re, az energiapolitikára.

Ha az információs struktúrák zavarosak és áttekinthetetlenek az energetikában, 
akkor annak egy egész ország láthatja kárát, hiszen megalapozatlan és átgondolatlan, a 
pillanatnyi érdekek alapján meghozott döntések nyomán torz energiaszerkezet és nyil-
vánosság jön létre. Modern energiarendszer pedig csak akkor működhet fenntartható 
módon és hatékonyan, ha viszonyai tiszták és átláthatók. Tudni kell azt is, hogy ami 

1 Jelen tanulmány a 2011. december 9-én, Pécsett rendezett Társadalom, részvétel, környezet c. konferencián 
elhangzott előadás írott és kibővített változata.

2 http://energiakontrollprogram.hu/ (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
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átlátható, ami a nyilvánosság előtt zajlik, ott jóval kevesebb a visszaélés, a korrupció. 
Fontos, hogy az energiával kapcsolatos ügyekről minél több embernek legyen pontos 
információja, hogy megértse, mennyire lényeges szerepet tölt be ez az életében. Mind-
ehhez viszont elengedhetetlen, hogy amennyiben szeretne, hozzáférjen az őt érdeklő és 
rá tartozó adatokhoz, és a hatalom döntéseinek hátterét, következményeit is megértse. 
Elmondhatjuk tehát, hogy az energetika a környezeti demokrácia egyik fontos gyakorló-
tere, és egyben – minden bizonnyal – fokmérője is. A környezeti demokrácia érvényesü-
lését az EKP négy pillére monitorozza és segíti elő:
1. Adatnyilvánosság. A program keretében a kutatók információkat, tényeket, adatokat 
gyűjtenek, igényelnek, dolgoznak fel és teszik nyilvánossá, hogy minél szélesebb körű 
ismeretekkel rendelkezzen a civil és szakmai közvélemény az energetika közérdekű ada-
tairól.3

2. Kutatás. Az EKP második pillérét a kutatások, az ezekből született tanulmányok 
alkotják, amelyek elemezik és feltárják a hazai energetikai ágazat viszonyait; megvizs-
gálva a szektor intézményi és jogi hátterét, pénzügyi folyamatait, döntéshozatali mecha-
nizmusait. Az itt feltárt problémák megoldását általános és konkrét javaslatok megfogal-
mazásával segíti a program.4

3. Tényfeltárás. Az Energiaklub az EKP keretében oknyomozó cikkekre ír ki pályázato-
kat, melyek azt a célt szolgálják, hogy az újságírás eszközeivel felhívjuk a nyilvánosság 
figyelmét a szektoron belüli hiányosságokra, következetlenségekre, visszaélésekre, eset-
leges korrupcióra.5

4. Aarhus. Végül utalni kell a környezeti demokrácia érvényesítésének egészen konk-
rét kontrolljára, hiszen az Energiaklub az EKP-n keresztül vesz részt egy munkacsoport-
ban, amely az Aarhusi Egyezmény magyarországi érvényesülését vizsgálja az atomener-
gia területén. Ennek keretében egy asztalhoz ülnek az atomenergetikában meghatározó 
szerepet játszó felek (ipar, hatóság, kormányhivatal, ombudsman és annak helyettese, 
jogi és szakmai szervezetek) azért, hogy megvitassák tapasztalataikat az 1998-ban elfoga-
dott Aarhusi Egyezmény magyarországi alkalmazásával kapcsolatban, valamint javasla-
tokat tegyenek az átláthatóság és döntéshozatalban való civil részvétel növelésére a nuk-
leáris területen.6

A program mindegyik pillérében közös a nyilvánosság kontroll-szerepe, a tények 
feltárása, azok dokumentálása, valamint a szakmai és társadalmi szemléletformálás. 
A következőkben az adatnyilvánossági, a kutatási és az aarhusi pillér tapasztalataira 
építve mutatjuk be a környezeti demokrácia állapotát a hazai energetikában.

3 http://energiakontrollprogram.hu/adatnyilvanossag (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
4 http://energiakontrollprogram.hu/kutatas (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
5 http://energiakontrollprogram.hu/tenyfeltaras (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
6 http://energiakontrollprogram.hu/aarhus (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
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II. Az információhoz való hozzáférés és az igazságszolgáltatáshoz való jog
1. A probléma: energetikai adatszegénység
Az energiaszegénység azt jelenti, hogy valaki nehezen vagy egyáltalán nem tudja laká-
sát megfelelő hőmérsékleten tartani, illetve nem fér hozzá elérhető áron egyéb alapvető 
energiaszolgáltatásokhoz – áll az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság energiasze-
génységről szóló véleményében. Adatok nélkül azonban erre a problémára sem adhatók 
érdemi szakpolitikai válaszok, nem dolgozhatók ki hathatós intézkedések. Az energiasze-
génység mintájára azt kell állítanunk, hogy van energetikai adatszegénység is (Antal, 2012 
a). Ez a kreált kifejezés összegzi magában mindazokat a tapasztalatokat, amelyekre a kör-
nyezeti demokrácia információszabadság „lábának” az energetika területén való érvé-
nyesülése (így különösen az adatigénylések) terén jutott az EKP-kutatás. A környezeti 
demokrácia és így az energetikai információszabadság kulcsjogszabályai (az adatvédelmi 
törvény, az elektronikus információszabadságról szóló törvény, az Aarhusi Egyezmény, a 
Polgári Törvénykönyv, a vagyontörvény és a környezetvédelmi törvény) alapvetően meg-
felelő és jól működő keretet biztosítanának az adatok nyilvános elérhetősége érdekében. 
Ennek ellenére az az általános tapasztalat, hogy az állami energetika szereplői (különösen 
a cégek) meglehetősen kreatívan értelmezik törvényes kötelezettségeik teljesítését (olykor 
egyenesen kétségbe vonják azt): az adatkezelők egyszerűen nem teszik nyilvánossá azo-
kat a szenzitív adatokat, amelyek valódi vitákra és közpolitikai ötletelésekre vagy éppen 
a kormányzat elszámoltatására teremtenének lehetőséget.

Energia és adatnyilvánosság
Az energetika mindig is érzékeny területe volt a közadatokhoz való hozzáférésnek. 
Az üzleti érdekek ezen a területen gyakrabban kerülnek előnybe a nyilvánosság alkotmá-
nyos érdekével szemben. Az Energiaklub kutatói az EKP keretében 2009 és 2011 márciusa 
között 29 ügyben igényeltek adatokat, információkat, dokumentumokat illetékes hatósá-
goktól, állami szervektől és cégektől7 (ez mindösszesen 48 adatigénylést jelent, hiszen elő-
fordult, hogy egy ügyben több adatigénylésre is sor került). A környezeti demokrácia infor-
mációs és igazságszolgáltatási részjogosítványaira vonatkozó tapasztalatait az Energiaklub 
az Energia és információ című tanulmányában összegezte (Energiaklub, 2011 b) –
a következőkben ezen megállapításokra támaszkodunk,8 és két „állatorvosi ló” bemuta-
tásával vizsgáljuk a környezeti demokrácia érvényesülését az energetikában.

7 Az adatigénylési ügyek részletes tematikáját lásd: Energiaklub, 2011 b: 14-16.
8 Hangsúlyozni kell, hogy az EKP-s adatigénylések sajátossága, hogy nem csupán a környezeti demokrá-

cia tesztelésére szolgáló, „l’art pour l’art” adatigénylések voltak, hanem közvetlenül kapcsolódtak az 
Energiaklubban zajló szakmai projektekhez, a kutatók a megszerzett információkat minden esetben 
feldolgozták és beépítették a munkájukba.
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Teljesített adatigénylés is, meg nem is
A kutatás fontos tapasztalata volt, hogy a vizsgált időszak alatt az adatigénylések zömét 
ugyan teljesítették, ez mégsem jelenti azt, hogy az adatigénylés önmagában sikeres lenne. 
A 29 adatigénylési ügyből mindössze 3 zajlott le zökkenőmentesen – azaz ennyi eset-
ben kapta meg az Energiaklub pontosan azt az információt, amit igényelt, a jogszabály-
ban előírt határidőn belül. A teljesített adatigénylések nagy része egyébként igénylés nél-
kül is a nyilvánosság rendelkezésére állt volna (pl. a hatóságok, adatkezelők honlapjain). 
A teljesített adatigénylések esetén is előfordult azonban, hogy az adatkezelő megszegte a 
szabályokat: 13 ügyben a törvényi határidő túllépésével érkeztek csak meg az adatokat, 
14 esetben ismételt adatigénylést kellett küldenie az Energiaklubnak (mert nem érke-
zett válasz, vagy az adatkezelő nem küldte el az Energiaklub által igényelt összes ada-
tot), végül olyan eset is előfordult, hogy az adatkezelő csak „helyben való betekintést” 
engedélyezett a kért adatokba – ami a legmesszebbmenőkig törvénytelen.9 Tehát a „tel-
jesített” adatigénylések sem jelentenek mindig zökkenőmentességet, több esetben a jog-
szabályi kötelezettségeknek sem feleltek meg az adatkezelők. Az adatigénylések keve-
sebb, mint felében jött választ időben, a többi esetben túllépték a jogszabályban meg-
adott válaszadási határidőt (átlagosan 2 héttel, de extrém esetként a több mint két hóna-
pos késés is előfordult), vagy akár egyáltalán nem válaszoltak, így ismételt adatigénylést 
kellett küldeni.10

Mindez azért lehet különösen nagy probléma, mert az idő múlásával az információ 
veszít az értékéből, vagy például az ahhoz kapcsolódó közhatalmi döntések megszület-
nek, a társadalmi vita ellehetetlenedik. A régi adatvédelmi és az új információszabadság 
törvénynek11 a gyors válaszadást és eljárást biztosító szabályai ugyan annak felismerését 
tükrözik, hogy az információs társadalomban az ismeretek „romlékony jószágnak” szá-
mítanak, de mindez megtörik az adatigénylések gyakorlati tapasztalatán. A határidő be 
nem tartásával tehát nem egyszerűen a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos 
joga sérül, hanem az adatigénylő társadalmi szervezet sem tudja ellátni társadalmi-szak-
mai kötelezettségét.

9 Ez történt a Főtáv Zrt-vel, az erőművekkel kötött hővásárlási szerződéseinek igénylése kapcsán. Az üggyel 
kapcsolatban az Energiaklub az Adatvédelmi Biztoshoz fordult, aki a következőt mondtak ki a 2010. május 
3-án kelt állásfoglalásában: „… [a] a Főtáv Zrt. nem hivatkozhat arra, hogy azért biztosított a kérelmezőnek 
pusztán betekintési lehetőséget, hogy az adatkérő leválogathassa a számára szükséges dokumentumokat.” S 
egyúttal fel is hívta az adatkezelőt, hogy tegyen eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének. Vagyis a 
pusztán helyben való betekintés engedélyezése nem minősül az adatigénylés törvényi szempontjai szerint 
való teljesítésének. (Lásd: Energiaklub, 2011 b: 12)

10 Ehhez jöhet még egy igen gyakori probléma, az információs aszimmetria, vagyis az a szituáció, amikor 
az adatigénylő egyszerűen nincs abban a helyzetben – sajtó- és egyéb információk hiánya miatt –, hogy 
pontosan körülírja az általa megszerezni kívánt adatot. Ezt a helyzetet az adatok tulajdonosai hajlamosak 
maximálisan kihasználni. (Energiaklub, 2012 19-20)

11 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
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Közfeladatot ellátó szerv és az üzleti titok
A szektoron belül jellemzően az állami cégek mutattak jóval kisebb hajlandóságot az infor-
mációk kiadására az állami intézményekkel szemben, a hozzájuk intézett adatigénylések 
legnagyobb részét visszautasították. Ezek az adatigénylések közül hat végül is bírósági úton 
került érvényesítésre, közérdekű adat kiadása iráni pert indított az adatkezelők (jellemzően 
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a Magyar Villamos Művek Zrt. és a Paksi Atom-
erőmű Zrt.) ellen az Energiaklub. A legfontosabb tapasztalat az adatigénylések és a perek 
kapcsán az volt, hogy ezek a cégek előszeretettel vitatják közfeladatot ellátó minőségüket, 
továbbá az üzleti titokra az adatigénylések kivédésének „Szent Gráljaként” tekintenek.

Az információszabadságról szóló törvény szerint [26. § (1) bek.] az állami vagy helyi 
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfelada-
tot ellátó szervnek vagy személynek (együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell ten-
nie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – a tör-
vényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 
A jogszabály a közfeladatot ellátó szerv kapcsán kimondja (32. §), hogy a feladatkörébe tar-
tozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végre-
hajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az 
erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére külön-
leges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a 
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Ennek keretében ezek a szervek rendszeresen 
elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén az infor-
mációszabadságról szóló törvény 28-31. §§ (a közérdekű adatok megismerése iráni igénylés) 
szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. Nem 
csoda, hogy az érintett adatkezelők „menekülnek” a közfeladatot ellátó szervi minőség elől. 
A legnagyobb probléma ott kezdődik, hogy a közfeladat meghatározása jogszabályi szinten 
közelebbről nem került megfogalmazásra. Iránymutatást jelenthet többek között a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk) indokolása, amely szerint a közfeladat olyan feladatot jelent általában, 
amelyet egyébként az államnak vagy a helyi önkormányzatnak kellene megvalósítania.12

Az Energiaklub a kereskedelmi szerződések, valamint a Paksi Atomerőmű bőví-
tése kapcsán indított adatigénylések, majd perek során szembesült ezzel a kérdéssel. 
A közfeladat ellátása kapcsán (ugyanis az Energiaklub többek között erre alapozta adat-
igénylést) az MVM Zrt., majd a Paksi Atomerőmű is vitatta, hogy közfeladatot látna el. 

12 Az információszabadságról szóló törvény ad további kiindulópontot, hiszen annak alapján a közfeladatot 
ellátó szervi státuszt leginkább a közérdekű adat definíciója alapján lehet meghatározni. A törvény szerint 
ugyanis közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban megha-
tározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló 
vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
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Az MVM-holding és leánycégének hivatkozása azon alapult, hogy a villamos energiá-
ról szól 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) szerint végez tevékenységet, illetve, hogy a 
jogi szabályozás nem alapozza meg a közfeladati minőséget: a gazdasági élet több terü-
letén találunk részletes szabályozást anélkül, hogy a szabályozott tevékenység közfel-
adat volna. A Vet. pedig amúgy sem határoz meg állam (helyi önkormányzat) által ellá-
tandó feladatot, melyet jelenleg az MVM Zrt. vagy leányvállalata látna el. Mindeb-
ből az MVM Zrt. azt szűrte le, hogy nem gazdálkodik állami vagyonnal és egyéb köz-
feladatot sem lát el, így nem tarozik a kérdés felmerülésekor az adatvédelmi törvény, 
a tanulmány írásakor az információszabadságról szóló törvény hatálya alá. Hangsú-
lyozni kell, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.001/2009/3. számú ítéletében már jogerő-
sen kimondta, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (vagyontörvény) 
alapján az MVM Zrt. közfeladatot ellátó szervezetnek minősül, ezért alkalmazandóak 
rá akkor az adatvédelmi-, ma az információszabadságról szóló törvény rendelkezései. 
A bíróság a vagyontörvényre hivatkozott, s erre alapozva vezette le az MVM Zrt. közfel-
adatot ellátó szerv-jellegét. Ugyanis a törvény az 5. §-ban kimondja, hogy „(1) Közérdek-
ből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelke-
zésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhe-
tőségét korlátozhatja. (2) Az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy 
személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szerv-
nek vagy személynek minősül.” A kérdést a törvény melléklete „rövidre is zárja”, hiszen az 
MVM Zrt. tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságnak minő-
sül – tehát állami vagyonnal gazdálkodik, azzal rendelkezik.13

A fentiek kapcsán utalni kell egy meglehetősen kedvezőtlen jogszabályi változás-
ra.14 A Fővárosi Ítélőtábla az állami vagyonról szóló törvény alapján állapította meg az 
MVM Zrt. közfeladatot ellátó szervi jellegét, bár ezt az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény (Áht.) 100/K.§ (6) bekezdését alapján is megtehette volna. Ez a 
bekezdés mondta ugyanis ki, hogy a „magyar állam, a helyi önkormányzat, költségvetési 
szerv vagy közalapítvány többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság a közérdekű ada-
tok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek, a nevében eljáró sze-
mély pedig közfeladatot ellátó személynek minősül”. A hangsúly a múlt időn van, mert a 
második Orbán-kormány az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotá-
sáról, illetve módosításáról szóló 2010. XC. törvénnyel15 hatályon kívül helyezte a szóban 
forgó paragrafust. A lépés ellen a TASZ is tiltakozott.16 Álláspontja szerint: „A fenti, most 

13 75% + 1 szavazat lehet a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a törvény melléklete szerint.
14 Az itt leírt tendencia „gyümölcsei beérni látszanak”, hiszen a IV. pont alatt számos olyan, immáron 

jogszabályi realitással találkozunk, amely egyértelműen szűkíti az információszabadság és a közérdekű 
adatok nyilvánosságának már elért szintjét, s ez által rombolja a környezeti demokrácia színvonalát is.

15 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK10132.pdf (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
16 http://tasz.hu/informacioszabadsag/veszelyes-vizeken-az-allamhaztartasi-torveny-modositasa-es-az-

informacioszabadsag (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
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törölni tervezett szabály elősegíti a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos 
jog érvényesülését. Ez az alapjog teszi lehetővé az állami, önkormányzati cégek gazdálkodási 
adatainak megismerését az állampolgárok számára. Kulcsfontosságú, hogy az adóforintok-
ból finanszírozott gazdasági társaságok a nyilvánosság ellenőrzése alá essenek, hiszen ez segíti 
elő a közvagyonnal való hatékony gazdálkodást, továbbá így válik lehetővé, hogy közpénzek 
pazarlása és korrupciógyanús ügyletek jogszerűen nyilvánosságra kerüljenek.” Ugyanakkor 
hangsúlyozni kell, hogy Áht. 100/K. §-ának hatályon kívül helyezése nem jelenti azt, 
hogy akár az MVM Zrt., akár más állami cég közfeladatot ellátó szervi jellege „veszély-
ben lenne”, hiszen ez a státusz pontosan levezethető a fent tárgyalt vagyontörvény ren-
delkezéseiből.17 A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés az állami vagyonnal 
való gazdálkodás ellenőrizhetőségének alkotmányos biztosítéka, e biztosíték válna súly-
talanná, formálissá, ha az állam kivonhatná az állami vagyonnal való gazdálkodásra 
vonatkozó adatokat a nyilvánosság garanciális kontrollja alól azzal a megoldással, hogy e 
gazdálkodásra nem közvetlenül, hanem a tulajdonában lévő, illetve közvetlen befolyása 
mellett működő gazdasági társaságai vagy egyéb gazdálkodó szervezetei (akár többszö-
rös) közvetítésével kerülne sor. Az MVM Zrt. szűkítő értelmezése szerint lényegében 
csak az MVM Zrt. részvényeivel való kereskedés (értsd: állami részesedés eladása, állam 
részvényvásárlása) lenne közérdekű adat. Ez nyilvánvalóan egy nagyon komoly megszo-
rító értelmezése a jogszabályoknak.

Az adatkérelmeink visszautasításának másik leggyakoribb indoka az üzleti titokra 
való hivatkozás volt, zömmel a cégek esetében. A Ptk. szerint [81. § (2) bek.]: „Üzleti 
titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy fel-
használása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy 
piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult 
a szükséges intézkedéseket megtette.”18 A Polgári Törvénykönyv idézett, meglehetősen tág 
szabályozása sokfajta értelmezési lehetőséget enged meg, s ezt az adatkezelők esetenként 
ki is használják. Az Energiaklub több esetben is szembekerült ezzel a problémával, töb-
bek között: az áramvásárlásról szóló kereskedelmi szerződéseknek az MVM. Zrt-től való 
igénylése esetén, a stratégiai gáztárolóval kapcsolatos szerződések esetében (Mol Nyrt., 

17 Amint látni fogjuk, a legújabb ítélkezési gyakorlat meghökkentő módon ellentmond ennek.
18 Ugyanakkor: „[n]em minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az 

európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezés-
sel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint 
az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 
A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai 
eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, 
továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység 
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből 
nyilvános adat megismerésének lehetőségét.” [Ptk. 81. § (3). bek.].
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MSZKSZ, MMBF), valamint a Teller-projekt dokumentációja kapcsán (Paksi Atomerő-
mű).19 A téma bonyolultságát is mutatja, hogy a bíróság nehezen foglal erről saját hatás-
körében állást, több esetben is igazságügyi szakértők bevonását rendeli el. Ez az út azon-
ban csak ritkán vállalható az adatok nyilvánosságáért küzdő felperes (szervezet vagy akár 
magánszemély) számára, hiszen pervesztesség esetén a nagy összegű szakértői díjat neki 
kell kifizetnie. Vannak azonban egyértelmű helyzetek. A környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [12. § (5) bekezdés] szerint nem tagad-
ható meg az adatok kiadása még üzleti titokra való hivatkozással sem, ha kibocsátás-
sal kapcsolatos információról van szó. Hangsúlyozni kell, hogy a probléma nem önma-
gában azzal van, hogy egy cég jogosan hivatkozik az üzleti titokra, hiszen ezt minden 
további nélkül megteheti az információszabadságról szóló törvény és a Ptk. alapján.20

A valódi probléma ott kezdődik, amikor az üzleti titok főszabállyá és védekezési sziszté-
mává válik, s az adatkezelők szinte minden esetben a teljes dokumentumhalmaz kiadá-
sát tagadják meg, és nem törekednek arra, hogy az üzletileg érzékeny részeket kitakarva 
a dokumentumok többi részét rendelkezésre bocsássák. Így az üzleti titok nem a személy-
hez fűződő jogok védelmére szolgál (csak), hanem a nyilvánosság, s ezen keresztül a kör-
nyezeti demokrácia érvényesülésének akadályozására.

Egy lehetséges megoldás?
Többek között a fentiekből is látható, hogy mennyire fontos eleme egy adatigénylési 
ügynek az adatkezelő hozzáállása és együttműködési hajlandósága. Az eljárás lassítása 
(késői vagy semmiféle válasz esetén), az adatkérő félretájékoztatása arról, hogy kinél is 
van az adat, vagy az adatkezelő számára praktikus eljárás, hogy egy teljes dokumentum-
halmazt üzleti titokként minősítenek az ilyen természetű adatok leválogatása és kitaka-
rása helyett, igencsak megnehezíti az adatigénylő dolgát.

Az EKP adatigényléseinek fontos tapasztalata, hogy az adatszolgáltatási kultúra az 
energiaszektorban még igen kevéssé fejlett (Antal, 2012 a). Mondhatjuk azt, hogy a 
szektor még nincs hozzászokva ahhoz a kontrollhoz, amit az adatigénylések jelentenek. 
A késedelmes teljesítések, a válaszadás elmulasztása vagy megtagadása mind arra utal, 
hogy az ilyen típusú kötelezettség még mindig inkább „púp a háton”. Az adatkezelők 
sokszor nehezen értik meg, hogy az adatigénylő célja nem a zaklatás és a pereskedés, 
hanem az információ megismerése. Ezen a hozzáálláson azonban jó eséllyel lehet javí-
tani, például a hasonló adatigénylések rendszeresítésével, hogy az adatkezelők számára 
is természetessé váljon a nyilvánosság igényeKedvező tendenciák bontakoztak ki az EKP 
negyedik, aarhusi pillérében,21 amely az Aarhusi Egyezmény magyarországi érvényesülé-
19 Energiaklub, 2011 b: 20-22
20 Az üzleti titok megsértésével a személyhez fűződő jog sérülne, amely nem lehet célja a környezeti 

demokrácia érvényesítésének.
21 http://energiakontrollprogram.hu/aarhus (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
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sét vizsgálja az atomenergia területén. A már említett plenáris kerekasztal mellett műkö-
dik egy szűkebb körű munkacsoport,22 amely a konkrét javaslatok kidolgozásán dolgo-
zik, amelyekből aztán konszenzusos döntéssel ajánlások, állásfoglalások születhetnek. 
Így jött létre 2011 májusában A környezeti – ezen belül a nukleáris ügyekkel kapcsola-
tos – információk megismerhetővé tételével kapcsolatos adatigénylési protokoll23 című anyag, 
amelyet a kerekasztal egyhangúlag elfogadott. Ez az anyag – mely döntően az Energia-
klub gyakorlati tapasztalataira épül – lényegében egy kísérlet arra vonatkozóan, hogy 
soft law-jellegű eszközökkel hogyan lehet a jogszabályi kereteknél hatékonyabban elő-
mozdítani a környezeti demokrácia információszabadság oldalát az atomenergia terüle-
tén. A protokoll a környezeti demokrácia alapmotívumainak hangsúlyozásaképpen alap-
elvnek tekinti az együttműködést, s kifejti: az adatkezelő és az adatigénylő közötti párbe-
széd, konzultáció sok esetben hasznos lehet. Az elutasítás helyett célravezetőbb ez a mód-
szer a félreértések vagy kérdéses esetek tisztázására. Az adatigénylőnek azt ajánlja, hogy 
érdemes megfontolnia, hogy – elsősorban nagyobb mennyiségű vagy „érzékenyebb” ada-
tok igénylése esetén – maga kezdeményezzen konzultációt az adatigénylés sikere érdeké-
ben. A konzultációs folyamat keretében tájékoztatni tudja az adatkezelőt, hogy mire és 
miért van szüksége. Így az adatkezelő nem pusztán egy hivatalos igénylést lát, hanem 
az igénylő szándékát is megismerheti. Ennek ismeretében alakíthatja ki álláspontját, és 
dönthet a kiadható információk mennyiségéről, és kezdeményezhet további párbeszédet. 
Ezzel megelőzhető egy elhúzódó bírósági eljárás, ami egyik szereplőnek sem áll érdeké-
ben. Ezzel a megoldással az az akár évekig tartó időveszteség is elkerülhető, ami az igény-
lőt különösen érzékenyen érintheti. Figyelembe véve, hogy a bíróság akár ugyanazon 
adatok kiszolgáltatására kötelezheti az adatkezelőt, mint amelyekhez a párbeszéd során is 
hozzájuthatott volna az igénylő, a konzultáció jó eséllyel vezethet win-win szituációhoz.

A dokumentum egyik legfontosabb hozadéka tehát az lehet, ha formálja és előmoz-
dítja a – már részletezett – meglehetősen alacsony szintű nyilvánosság-kultúrát az ener-
getikában, és tudatosítja mind az adatigénylőkben, mind pedig az adatok kezelőiben, 
hogy az adatok iránti igényesség a lehető legtermészetesebb dolog.

III. Társadalmi részvétel
A környezeti demokrácia részvételi oldala elsősorban két oldalról közelíthető meg: egy-
részt részvétel a jogalkotásban, közpolitikai anyagok létrehozásában, másrészt pedig 

22 A munkacsoportban az Energiaklub, az Országos Atomenergia Hivatal, az EMLA Környezeti Manage-
ment és Jog Egyesület, az MVM Zrt. és Paksi Atomerőmű Zrt., a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Nonprofit Kft., továbbá minisztériumok képviselői vesznek részt (korábban az Adatvédelmi Biztos 
Hivatala és a Jövő Nemzedékek Biztosának Hivatala is komoly segítséget nyújtott a munkacsoportnak). 
A csoport és a kerekasztal munkáját a Regionális Környezetvédelmi Központ koordinálja.

23 http://energiakontrollprogram.hu/node/3277 (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
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részvétel a hatósági eljárásokban. Ezúttal a jogalkotásban való társadalmi részvétel leg-
újabb tendenciáira koncentrálunk (jelen összefoglaló alapja: Antal 2011).24

Az új jogalkotási törvénnyel régi adósságát törlesztette a jogalkotó. Az új törvénnyel 
párhuzamosan elfogadott, a jogalkotásban való társadalmi részvételt szabályozó törvény-
ben azonban számos olyan elem „ragadt benn”, amely kétségessé teszi az érdemi részvé-
tel lehetőségét – ehelyütt ezt a néhány kétséget mutatjuk be.

A „régi” jogalkotási törvénynek (1987. évi XI. törvény) az 121/2009. (XII. 17.) AB 
határozattal történő megsemmisítése nyomán a parlamentnek 2010-ben új jogalkotási 
törvényt kellett alkotnia. Az Orbán-kormány azt megoldást választotta, hogy két jog-
szabályban foglalkozik a jogalkotással: egy technikai törvényben (2010. évi CXXX. tör-
vény), amely a normaalkotást, és egy másik törvényben (2010. évi CXXXI. törvény), ami 
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételt szabályozza. A részvételi tör-
vény kiindulópontja a társadalmi részvételt összekapcsolja a jó kormányzással és a jogal-
kotás minőségével: „Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kor-
mány a feladatának ellátása során együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel, 
továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom 
legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be a jogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel 
a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezzel pedig a jogszabályok 
minőségének és végrehajthatóságának javítását, amelyek együtt a jó állam elengedhetet-
len feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő 
törvényt alkotja”. A jogalkotó célja tehát a lehető legszélesebb körű társadalmi részvétel 
megvalósítása, mely a kormányzati szakmai munka sikerességének a záloga is egyben.

Ezen „sikeres indulás” után a bökkenőt a törvény hatályában találjuk meg: „E törvény 
hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes személyek, vala-
mint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő véleményezésére 
terjed ki… E törvény hatálya kiterjed a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek 
megalapozását szolgáló szabályozási koncepciókra is.” Vagyis csak a miniszterek által elő-
készítendő (törvények, rendeletek) tartoznak a véleményezendő körbe, a többi jogszabály 
nem. Ez különösen is jelentős lehet akkor, amikor azt látjuk, hogy a második Orbán-kor-
mány előszeretettel számít a parlamenti képviselőkre a jogszabályok benyújtása során. Ez 
a tendencia meghatározó az energetikában: „Az orbáni energiajog tematikája tükrözi az új 
kabinet általános jogalkotási filozófiáját: egyéni képviselői javaslatokkal és az adott jogte-
rület egészére kiható salátatörvényekkel, törvénymódosításokkal való operálás. Mindez azt 
eredményezte, hogy a második Orbán-kormány által elfogadott 9 energetikai törvény való-
jában szinte az egész energetika területén kifejtette a hatását, hiszen összességében huszon-
egyféle törvény került módosításra.” (Energiaklub, 2011 a: 4).

24 A hatósági eljárásokban való társadalmi részvétel kérdését illetően az Energiaklubnak – az EKP-n belül 
és azon kívül is – meglehetősen sok tapasztalata van. A tanulmány írásakor e tapasztalatok alapján a már 
említett adatigénylési protokollhoz hasonló soft law eszköz kidolgozásán dolgozik az Aarhusi Munkacsoport.
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Fontos annak rögzítése, hogy a tervezhető jogalkotás (és az erre való társadalmi, 
civil reakció érdekében) a kormány jogalkotási tervet, a miniszter jogalkotási tájékozta-
tót készít. A törvény bevezeti a jogrendszerünkből korábban sem ismeretlen társadalmi 
egyeztetés fogalmát. Ennek két formája lehet: a jogalkotással kapcsolatos honlapon meg-
adott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés (általános egyeztetés), illetve a jog-
szabály előkészítéséért felelős miniszter által bevont személyek, intézmények és szerve-
zetek által történő véleményezés (közvetlen egyeztetés). A leendő véleményező a jogsza-
bályok hatályosulásával kapcsolatban is küldhet majd véleményt, ami azért is jelentős, 
mert nem csak a jogalkotásba, hanem a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésébe is 
bekapcsolódást jelenthet. Az általános egyeztetéssel a cél a laikus elem bekapcsolása a 
jogalkotásba. A közvetlen egyeztetés – mely az illetékes miniszter és az adott szervezet 
közötti megállapodás alapján folyik majd le – célja a civil és egyéb szakértelem bevonása.

A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat 
alakít ki. A törvény egészen általános formában határozza meg azon szervezetek jelle-
gét, amelyekkel a miniszter ilyen megállapodásokat alakíthat ki (fontos felhívni a figyel-
met a feltételes módra, hiszen a megállapodások kialakítása nem kötelező): a miniszter 
a megállapodások révén szoros együttműködést alakíthat ki azon szervezetekkel, ame-
lyek készek a kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek szabályozá-
sának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterü-
leten tudományos tevékenységet végeznek. Ilyen szervezetek lehetnek különösen (tehát 
nem kizárólagos jelleggel): civil szervezetek, egyházak, szakmai, tudományos szerveze-
tek, országos kisebbségi önkormányzatok, érdek-képviseleti szervezetek, köztestületek, 
valamint a felsőoktatási intézmények képviselői.

Az a tény ugyanakkor, hogy a miniszter és a véleményező szerv közötti megállapo-
dás megkötése, annak meghatározása, hogy kivel lehet ilyen megállapodást kötni, lénye-
gében a miniszter hatásköre lesz, lényegesen gyengítheti e megoldás hatását. Előfordul-
hat, hogy olyan civil szervezetek esnek ki a körből – esetleg személyi konfliktusok okán –, 
akik érdemben tudtak volna hozzátenni a döntéshozatal és jogalkotás menetéhez. Ezt erő-
síti az is, hogy a törvény bár meghatározza e megállapodások lényegi tartalmi elemeit (az 
együttműködés célja; azokat a tárgykörök, amelyekkel kapcsolatos jogszabályok előkészíté-
sében együttműködnek; a kapcsolattartás módja; a véleményalkotáshoz szükséges informá-
ciókhoz való hozzáférés szabályai; a megállapodás időtartama), de azokról bővebbet nem 
nagyon mond, széles lehetőséget hagyva ezzel a miniszteri mérlegelésnek. Például nem szól 
a törvény arról, hogy milyen lehetősége van az olyan szervezeteknek a véleményezésre, akik 
valamilyen okból nem kerültek be azon körbe, akikkel ilyen megállapodás köthető, vagy mi 
van abban az esetben, ha teljesen parkolópályára állítják a benyújtott véleményeket.

Az egyik legnagyobb probléma tehát az, hogy a miniszterre van bízva az, hogy egy-
általán köt-e ilyen megállapodást, s ha igen akkor kivel, végül igen széles a lehetősége a 
megállapodások tartalmának kidolgozását, annak betartását illetően is.
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IV. A környezeti demokráciára veszélyes tendenciák
Végül bemutatjuk azokat a legújabb tendenciákat, amelyek – többek között az energe-
tika területén – a környezeti demokrácia érvényesülését súlyosan veszélyeztetik vagy leg-
alábbis kísérletet tettek erre.

Az adatnyilvánosság korlátozása
Font Sándor fideszes országgyűlési képviselő 2012. március 27-én módosító javaslatot 
nyújtott be a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló, T/6352. számú törvényja-
vaslathoz. A képviselő ezen utóbb visszavont javaslattal25 lényegében egy huszárvágással 
módosította volna az információszabadságról szóló törvényt, méghozzá úgy, hogy a köz-
érdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot az adat közérthető 
formában történő megismeréséhez szükséges szakértelem igénybevételére tekintettel kor-
látozni lehessen. Mi volt az indok? A következő: „Ennek indoka, hogy ki kell terjeszteni 
a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog korlátozásának lehe-
tőségét a földmérési és térképészeti állami alapadatok előállításakor készült mérési és számí-
tási adatokba, az objektumok helyzetét leíró adatokba, vázlatokba, továbbá egyéb földmérési 
és számítási munkarészekbe, valamint a forgalomból kivont állami alapadatokba való bete-
kintés és másolat igénylés jogára is, mivel ezek közérthető formában történő megismeréséhez 
földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult személy szakértelme szükséges… Ezen 
dokumentumok szakismeret nélküli megismerése, egyes adatoknak önmagukban való értel-
mezése félreértésekhez, téves következtetések levonásához vezethet, ezért fennáll a veszélye a 
birtokhatárviták és a bírósági eljárások számának jelentős növekedésének.” Vagyis a képvi-
selő egyetlen részterületen meglévő, potenciális veszély (az adatok szakértelem nélküli 
megismerése esetén azok félreértése) miatt az egész információszabadásra kiterjedő kor-
látozó szabályt kívánt létrehozni. A TASZ álláspontja szerint: „A TASZ elfogadhatatlan-
nak tartja, hogy az állam átlátható működését azon az alapon korlátozza a jogalkotó, hogy 
az adatigénylő polgár nem rendelkezik megfelelő szakismeretekkel, és ezért nem tudja értel-
mezni, használni az adatokat. A közérdekű adatigénylést nem kell indokolnia az adatigény-
lőnek, az adatszolgáltatásnak a gyakorlatban előforduló indoklási kötelezettséghez kötése tör-
vényellenes. Ebből az is következik, hogy akár egyszerű, készletező adatgyűjtés céljából is igé-
nyelhetünk adatokat, nem feltétele a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlá-
sának az, hogy a megszerzett ismereteket – szakmai vagy közéleti tevékenységünk során, az 
egyéni képességeinknek megfelelően – ténylegesen hasznosítsuk.”26

Bár a javaslat visszavonásra került, de mindenképp jelzi a jogalkotó viszonyulását az 
információszabadság kérdésköréhez és a környezeti demokráciához. A veszély ugyanak-

25 http://www.parlament.hu/irom39/06352/06352-0007.pdf (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
26 http://tasz.hu/informacioszabadsag/diplomat-kozerdeku-adatok-megismeresehez (A letöltés ideje: 2012. 

július 15.)
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kor ténylegesen is realizálódott abban az esetben, amikor a Kúria kimondta, hogy mivel 
a közvetett állami tulajdonban (az erőmű 98%-ban az MVM-csoport tulajdonában van, 
vagyis egy állami vállalat leánycége) álló Vértesi Erőmű Zrt. nem közfeladatot ellátó 
szerv, ezért nem köteles kiadni az erőmű milliárdos veszteségeit megalapozó szerződé-
seket és ezekhez kapcsolódó belső vizsgálati anyagokat.27 Ahogyan arra utaltunk már 
korábban, a vagyontörvény rögzíti, hogy az állami vagyonnal gazdálkodó cégek köz-
feladatot ellátó szervek, és ezért a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályokat 
kötelesek betartani. A Kúria szerint a Vértesi Erőmű akkor lenne kötelezhető elszámolni 
a nyilvánosság felé a tevékenységével, ha egy jogszabály rendelkezne a státuszáról. Ha 
ilyen jogszabály nincsen, akkor nem tekinthető közfeladatot ellátó szervnek. Egyetértve 
a TASZ álláspontjával, a megszorító értelmezés alkotmányos tilalmával szembemenve 
a Kúria a közfeladatot ellátó szerv fogalmába nem érti bele a közvetett állami tulaj-
donú gazdálkodó szerveket. Itt lényegében összeérnek azok a szálak, amelyek a környe-
zeti demokrácia egyik legfontosabb jogosítványának, az információhoz való hozzáférés-
nek a korlátozására irányulnak: utaltunk arra is, hogy az államháztartási törvény koráb-
ban egyértelműen kimondta, hogy a magyar állam többségi befolyása alatt álló gazda-
sági társaság a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot 
ellátó szervnek, a nevében eljáró személy pedig közfeladatot ellátó személynek minősül 
[100/K.§ (6) bekezdés]. Ezt a második Orbán-kormány lényegében rögtön a kormány-
váltás után hatályon kívül helyezte, kiskaput adva ezzel az ilyen típusú jogértelmezés-
nek – az már más kérdés, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezés nélkül pontosan 
levezethető az állami cégek leányvállalatainak közfeladatot ellátó szerv státusza.

Mindennek beláthatatlan következményei lehetnek az energetikában: ahogyan már 
kifejtettük, az EKP adatigényléseinek zöme az MVM-cégcsoport felé irányult, s ha ez 
a döntés precedenssé válik, akkor lényegében semmilyen nyilvános kontroll nem marad 
többek között a paksi bővítés tekintetében.

A társadalmi részvétel csorbítása
2012. február 15-én terjesztette elő a belügyminiszter a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006. évi LIII. törvényre (Ngtv.) vonatkozó módosító javaslatát.28 Az Ngtv. fősza-
bályként határozza meg, hogy a kiemelt jelentőségű ügyben a kérelmet soron kívül kell 
elbírálni, az ügyintézési határidő – meghatározott kivételekkel – legfeljebb két hónap 
lehet. A belügyminiszter által beterjesztett módosító javaslat célja „… az európai uniós 
projektek, különösen a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének a 
felgyorsítása. A törvényjavaslat kiemelt jelentőségű ügyekben lehetővé teszi a környezeti hatás-

27 Az ügyben az adatigénylőt a TASZ képviselte: http://tasz.hu/node/2742 (A letöltés ideje: 2012. július 15.).
28 http://www.parlament.hu/irom39/05932/05932.pdf (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
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vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendeletben… meghatározott eljárási határidők lerövidítését, így a Khvr.-ben foglalt 
eljárásokban is – az indokolt kivételekkel – az Ngtv.-ben meghatározott soron kívüli, de leg-
feljebb két hónapos ügyintézési határidőt kell betartani.”. Az előterjesztő azt a megoldást 
választotta, hogy a két hónapos főszabály továbbra is megmarad az Ngtv-ben, s amelyik 
speciális eljárási határidő ennél rövidebb, azt akként foglalták bele az Ngtv-be (pl. elő-
zetes vizsgálati eljárás), amelyik pedig hosszabb, arra vagy a két hónapos főszabályt (a 
környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljá-
rás összekapcsolása) vagy még rövidebb határidőt alkalmazott (a közlekedési hatósági 
engedélyezési eljárás és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárás).

Mindez súlyosan sérti a környezeti demokrácia elveit, és például az energetikában és a 
környezetvédelemben olyan döntéseket eredményezhet, amelyek környezetre, egészségre 
és gazdaságra káros hatásait visszafordítani nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet.

1. számú táblázat: Az Ngtv. által bevezetett új ügyintézési határidők

Jogszabály Eljárás típusa Ügyintézési határidő Változtatás

1995. évi LIII. törvény 
a környezet védelmé-
nek általános szabá-

lyairól

Előzetes vizsgálati 
eljárás

A környezetvédelmi hatóság 
az előzetes vizsgálat alapján 
hozott határozatát az előze-
tes vizsgálati eljárás iránti 

kérelem hatósághoz történő 
megérkezését követő nap-

tól számított 45 napon belül 
hozza meg. Ha az ügyben 
közmeghallgatás tartása 
szükséges, az ügyintézési 

határidő két hónap.

Ez a 45 nap legyen 
az alapértelmezett 
ügyintézési határ-
idő, s az ne emel-

kedjen meg az 
Ngtv. 3. § (1) bekez-
désében meghatá-
rozott két hónapos 

főszabályra.

314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet a kör-
nyezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környe-
zethasználati engedé-

lyezési eljárásról

A környezeti hatás-
vizsgálati eljárás és 
az egységes környe-
zethasználati enge-

délyezési eljárás 
összekapcsolása

Az összekapcsolt eljárás idő-
tartama eljárási szakaszon-
ként három hónap (mivel 

az eljárás két szakaszból áll, 
ezért összesen hat hónap) 

[25.§ (11) bek.].

Lerövidül szaka-
szonként két-két 

hónapra.

Jogszabály Eljárás típusa Ügyintézési határidő Változtatás
A közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. tör-

vény

Közlekedési ható-
sági engedélyezési 

eljárás
60 nap [29. § (7) bek.]. 30 nap.

A villamos energi-
áról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény

Villamosener-
gia-ipari építésügyi 
hatósági engedélye-

zési eljárás

Két hónap [117. § (2) bek]. 30 nap.
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Sikertelen kísérlet a jogorvoslathoz való jog szűkítésére
Nagy meglepetéssel fogadta a civil közvélemény Kósa Lajosnak és Tarlós Istvánnak a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényhez (Ket.), 2010. október 29-i keltezéssel benyújtott módosító javaslatát.29 A két 
politikus akként kívánta módosítani a Ket-et, hogy kizárja a jogorvoslat lehetőségét azo-
kon társadalmi szervezetek esetében, akiket a 2010-es állapot szerint ügyfélhez hasonló 
jogállás illetett meg egy-egy közigazgatási eljárásban. Az indokolás többek között a 
következőt tartalmazta: „Az elmúlt időszakban az állam, az önkormányzatok, valamint a 
magánszféra által megvalósított, nemzetgazdasági szinten is jelentős beruházások során az 
eljárások indokolatlan elhúzódása volt megfigyelhető… Az egyesülési jogról szóló 1989. évi 
II. törvény rendelkezései szerint társadalmi szervezet létrehozásához 10 alapító tag szükséges. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a társadalmi szervezetek fellépése nem minden esetben 
az eredeti jogalkotói szándékot szolgálta, a visszaélések elkerülése, valamint a hatósági eljá-
rások hatékony és gyors lefolytatása érdekében indokolt a Ket. 15 . § (5) bekezdésének módosí-
tása.” Ekkor a társadalmi részvétel és a jogorvoslathoz való jog „megúszta” a korlátozást, 
hiszen a két a politikus visszakozásra kényszerült, visszavonva a javaslatot. Sőt időköz-
ben az új civil törvényt is elfogadták, illetve a 2011. évi CLXXIV. törvény által alkalma-
zott módosításokkal lényegében ügyféli jogállást kaptak azok a civil szervezetek, akik-
nek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen 
közérdek érvényre juttatására irányul [Ket. 15. § (5)]. Továbbá a hatósági eljárásban eze-
ket a civil szervezeteket megilleti a nyilatkozattételi jog [Ket. 15. § (5a)]. Mindez nem vál-
toztat azon, hogy a társalmi-civil részvétel és az információszabadság felett ott lebeg – a 
fenti Tarlós-Kósa javaslatból is tisztán látszó – üzleti szempontú damoklészi kard, amely 
időről-időre le-lecsap és folyamatosan kurtítja e jogosítványok érvényesülési lehetőségeit.

Következmények
A fenti tendenciák és az EKP tapasztalatai alapján is nyilvánvaló lehet, hogy a minden-
kori kormányzat (2010 óta a második Orbán-kormány különösen), és újabban a jogal-
kalmazói gyakorlat is súlyosan csorbítja a környezeti demokrácia (illetve annak részjo-
gosítványai) érvényesülési lehetőségeit. A mindenkori politika belekormányozta önma-
gát és a környezeti demokrácia ügyét a látható és rosszabb esetben láthatatlan gazdasági 
érdekek örvényeibe – különösen az energetika területén. Ezek az örvények pedig súlyo-
san és egyre erősebben tartják fogva a társadalmi nyilvánosságot, nem csekély korrup-
ciós kockázatot is okozva.

29 http://www.parlament.hu/irom39/01492/01492.pdf (A letöltés ideje: 2012. július 15.)
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Ügyféli jogok érvényesítése

Gajdics Ágnes

Az ügyféli jogállás
Ügyfélnek lenni egy hatósági eljárásban azt jelenti, hogy e személyek számára, a nem 
ügyfelekhez képest rendelkezésre áll többletjogok gyakorlásának a lehetősége, és több-
let-kötelezettségek teljesítésének a terhe is. E jogok és kötelezettségek összessége tölti ki 
az „ügyféli jogállás” fogalmát, mely minőség elnyerése egy adott eljárásban a vonatkozó 
jogszabályok eltérő értelmezései következtében nem mindig egyszerű és magától érte-
tődő.

Az ügyféli jogok tartalmát tekintve elsősorban a közigazgatási eljárások alapjául szol-
gáló törvény konkrét előírásaiból lehet kiindulni, melyek a 2012. január 1-jén hatályba 
lépett Alaptörvényben foglalt egyes rendelkezésekben gyökereznek. Az Alaptörvény „Sza-
badás és felelősség” cím alatt rendelkezik afelől, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül 
intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indo-
kolni. Mindenkinek joga van továbbá ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, 
hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.1

A közigazgatási hatóság eljárásait vezérlő elvek a hatóság részéről kötelezettségként, 
míg az ügyfelek oldalán jogosultságként jelennek meg. Az ügyfelek tisztességes ügyin-
tézéshez,  részrehajlástól mentes eljáráshoz való joga egyben a hatóság kötelezettségét is 
jelentik. A legfontosabb eljárási szabályokat a Ket.2 tartalmazza, s eszerint az ügyfelet 
megilleti a jog:
•	 a tisztességes ügyintézéshez;
•	 a törvény előtti egyenlőséghez;
•	 a meghatározott határidőben történő döntéshozatalhoz;
•	 az anyanyelv használatához;
•	 a nem jogszerű eljárással okozott kár megtérítéséhez;
•	 a tájékoztatáshoz;

1 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXIV. cikk (1) bekezdés és XXVIII. cikk (7) bekezdés   
2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a to-

vábbiakban Ket.)
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•	 az iratbetekintéshez;
•	 a nyilatkozattételhez vagy annak megtagadásához;
•	 a jogorvoslathoz.

Ügyféli kötelezettségként említendők ugyanakkor: 
•	 a jóhiszemű eljárás kötelezettsége, 
•	 a törvényben vagy kormányrendeletben előírt adatszolgáltatás teljesítése (melynek 

megtagadása csak szűk körben jogszerű), továbbá azon előírás, hogy 
•	 az ügyféli magatartás nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal 

indokolatlan késletetésére.

Az ügyféli minőség elnyerése
Az ügyféli jogok gyakorlásának lehetősége az ügyféli jogállás megszerzéséhez kötött, 
vagyis ahhoz, hogy az adott hatóság az előtte folyó eljárásban e minőséget elfogadja, vagy 
legalábbis ne utasítsa el az erre irányuló kérelmet. A közigazgatási eljárásban alkalma-
zott, a Ket. 15. § (1) bekezdése szerinti általános ügyfélfogalom alapján ügyfél az a ter-
mészetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki-
nek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve 
akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Míg a hatósági ellenőrzés alá vont, 
illetve a hatóságilag nyilvántartott személy ügyféli minősége kapcsán a törvény szűkre 
szabja az értelmezés és alkalmazás körét, addig annak valószínűsítése, hogy az adott ügy 
valakinek a „jogát, jogos érdekét érinti”, már sokkal több kérdést vethet és vet is fel az 
adott eljárásokban.

Illegális hulladéklerakással kapcsolatos ügyünkben – az érintett telekkel nem szom-
szédos, de attól nem messze fekvő ingatlan tulajdonosaként – egy helyi lakos kérte ügy-
féli minőségének megállapítását a környezetvédelmi hatóságtól arra hivatkozva, hogy az 
illegálisan lerakott hulladék a környező ingatlanok talaját, a felszín alatti vizeket, kipor-
zásával a levegőt szennyezi és a településképet is jelentősen rontja. Első végzésében a dön-
téshozó – hónapokkal később – e kérelmet elutasította, s indokolásában annyit említett 
csupán, hogy az eljárás folytatásának nem volt oka, az megszüntetésre került, az ügyféli 
jogról pedig ennek alapján így döntöttek. Fellebbezést követően e döntés visszavonásra 
került, egyben ismét elutasították a kérelmet, immár azon indokolással, hogy a kérel-
mező eredeti kérelmében nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani jogának, jogos érde-
kének fennállását. A hatóság ugyanakkor – a döntés indokolása szerint – megvizsgálta a 
kérelmező lakóhelyének környezetét, hogy van-e az illegális hulladék-lerakási tevékeny-
ségnek arra kedvezőtlen hatása, s az indokolás szerint ilyet nem tapasztaltak.

A jog, illetve jogos érintettség igazolására, valószínűsítésének formáira nincs jogsza-
bályi előírás, e feltétel teljesülése, az érintettség megítélése a közigazgatási szerv diszkre-
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cionális jogkörébe esik, amely ellentmondásokhoz, jogalkalmazásbeli eltérésekhez vezet-
het. A fenti ügyben a hatóság az érintettség „hitelt érdemlő” igazolását hiányolta, miköz-
ben igencsak elképzelhetőnek tartották a hulladéklerakási tevékenység környezeti hatá-
sainak a kérelmező ingatlanára történő terjedését, hiszen – a kérelmező ingatlantulajdo-
nos nélkül – informálisan megvizsgálták azt a területet is.

Egyes ügyfajtákban törvény vagy kormányrendelet megállapíthatja azon személyek 
körét, akik joguk, illetve jogos érdekük érintettsége vizsgálata nélkül ügyfélnek minő-
sülnek. Ebbe a körbe tartoznak azon ügyek, melyekben jogszabály hatásterületet határoz 
meg, s a jogszabály alapján kijelölt hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek 
az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték ügyfélnek minő-
sül (Ket. 15. § (3) bekezdés). Fontos, további lehetőséget biztosít a Ket. 15. § (5) bekezdése, 
mely szerint meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli 
jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett 
tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre jutta-
tására irányul. A környezetvédelmi eljárások kapcsán rendkívül fontos szabályt tartal-
maz a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 98. § (1) bekezdése, mely 
– az előző bekezdésben említett Ket. rendelkezéssel összhangban – a környezetvédelmi 
érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképvise-
letnek nem minősülő – hatásterületen működő – egyesületeket a környezetvédelmi köz-
igazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Sok esetben a civil szervezetek joga, jogos érdeke érintettségének megállapítása is vita 
tárgya. A 2012. január 1-jét megelőző szabályozás szerint meghatározott ügyekben tör-
vény azokat az érdekvédelmi szervezeteket és társadalmi szervezeteket, melyek nyilván-
tartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek 
érvényre juttatására irányult, ügyféli joggal ruházhatta fel, az előzőekben kifejtett jog, 
illetve jogos érdek érintettségének vizsgálata nélkül is.

A társadalmi szervezeti minőség megítélése nem volt egységes, amit az mutatott, 
hogy több környezetvédelmi eljárásban akár – a környezetvédelmi célokat maguk elé 
tűző – alapítványok is ügyféli jogot nyerhettek a Ket. 15. § (3) és a Kvtv. 98. § (1) bekezdé-
sére hivatkozással. Ezt a helyzetet tisztázta – s az alapítványokat egyértelműen elzárta az 
ügyfélként való megjelenés e lehetőségétől – a 2012. január 1-jével hatályba lépett, új civil 
szervezetekre vonatkozó szabályozás (új Etv.), és az általa bevezetett jogszabály-módosí-
tások.

Az új Etv. a társadalmi szervezetek kategóriáját már nem használja, s új fogalmi rend-
szert felállítva úgy rendelkezik, hogy civil szervezetnek minősül a civil társaság, az egye-
sület, illetve az alapítvány is3.  A Ket. 15. § (5) bekezdése – mint említésre került koráb-

3 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról.
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ban – a civil szervezetek részére a külön jogszabályban meghatározott ügyekben és a jog-
szabályban meghatározottak szerint biztosít ügyféli jogosultságokat. 

A hatályos közigazgatási eljárási szabályozás szerint meghatározott ügyekben jogsza-
bály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szerveze-
teknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére 
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. Ennek alapján viszonylag egy-
szerű lehetne e szervezetek ügyféli minőségének megállapítása, és úgy tűnik, hogy meg-
lehetősen széleskörű részvétel biztosított a társadalom részére, számos probléma merül-
het fel azonban amiatt, hogy az a bizonyos jogszabály, amely a civil szervezet ügyfélként 
való fellépését lehetővé teszi, milyen megszövegezéssel került elfogadásra.

Tekintve azonban a módosított külön jogszabályokat, kissé ellentmondásosnak tűn-
het az új kategóriák használata, hiszen az ügyféli jogosultságot biztosító törvények jó 
része nem „civil szervezetek”, hanem az azon belüli, szűkebb kategóriába eső „egyesüle-
tek” részére biztosít ügyféli jogot az ott meghatározott eljárásban. Az Etv. hatálybalépése 
nyomán módosuló jogszabályok ez irányú változásának nyomon követése révén sok eset-
ben egyértelmű, hogy a jogalkotó kifejezetten az egyesületeket kívánja ügyféli joggal fel-
ruházni az egyes hatósági eljárásokban.

Érdemes áttekinteni, hogy a „társadalmi szervezetek” kategóriáját az Etv. rendelke-
zésének megfelelően az egyes törvényekben miként váltotta fel a szélesebb körű „civil 
szervezet” vagy kifejezetten az „egyesület” fogalma. Íme néhány példa e változásokra, a 
2011-ben hatályban volt szabályozással összevetve:
•	 a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában az általuk védett fogyasztói érdekek védelme 

körében az ügyfél jogai illetik meg a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társa-
dalmi szervezeteket4 – 2012. január 1-jétől az egyesületeket illeti ez a jog;

•	 a természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése esetén a ter-
mészet védelme érdekében a természetvédelmi célú társadalmi szervezetek jogosul-
tak fellépni, és az állami szervektől, önkormányzatoktól a megfelelő és hatáskörükbe 
tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy a védett természeti érték, terület károsítója, 
veszélyeztetője ellen pert indítani5 – 2012. január 1-jétől az egyesületeket illeti ez a jog;

•	 a kereskedelmi vállalkozások és a beszállítók, valamint kereskedelmi jellegű turiszti-
kai szolgáltatási tevékenységet folytatók képviseletét ellátó társadalmi szervezetet az 
ügyfél jogállása illeti meg az e törvény megsértése miatt indított azon közigazgatási 
hatósági eljárásban, ideértve a versenyfelügyeleti eljárást is, amely a kereskedők, a 
beszállítók vagy a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet végzők 
széles körét érinti, vagy a vállalkozások működésére jelentős hátrányt okoz6 – 2012. 
január 1-jétől az egyesületeket illeti ez a jog;

4 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 46. § (2) bekezdése.
5 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 65. § (1) bekezdése.
6 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint.
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•	 a dohánytermék reklámjára, valamint a dohánytermékkel összefüggő szponzorálásra 
vonatkozó rendelkezések megsértése miatti eljárásban a nemdohányzók védelmét 
ellátó társadalmi szervezetet az ügyfél jogai illetik meg7 – 2012. január 1-jétől az egye-
sületeket illeti ez a jog;

•	 a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai 
pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő – hatásterületen működő – társadalmi 
szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési 
területükön az ügyfél jogállása illette meg8 – 2012. január 1-jétől hatályos előírás sze-
rint ugyancsak az egyesületeket illetik meg e jogok. 

Feltételezhető természetesen, hogy a korábbi szabályozás a „társadalmi szervezetek” 
kifejezéssel valójában az egyesületeknek és a korábbi, egyesülésről szóló törvényben fog-
lalt más szervezeteknek biztosított ügyféli jogot, alapítványoknak azonban nem, s ezt 
óhajtotta tisztázni az Etv.-vel elrendelt módosítások sora. Különös eltérés tapasztalható 
azonban, s a fentieket áttekintve nehezebben igazolható az a módosítás, mely szerint a 
gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni keres-
kedelmi gyakorlat jogszabályban meghatározott szabályai megsértése miatti eljárásban 
ügyfélnek minősülnek 2012. január 1-jétől azok a – „társadalmi szervezetek” szövegrész 
helyébe lépve – „civil szervezetek” is, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége a 
betegek jogainak védelmére irányul.9 E legutóbbi példa fényében a fenti változtatások 
jogalkotói koncepciója nehezebben értelmezhető.

Ügyféli jogállás a környezetvédelemben
A Kvtv. 98. § (1) bekezdése szerint az egyesületeket illeti meg ügyféli jogállás, az ala-
pítványokat azonban nem, legalábbis nem az itt részletezettek, azaz nem a Ket. 15. § (5) 
bekezdése és a Kvtv. 98. § (1) bekezdései alapján. Kérdés azonban, hogy amennyiben egy 
alapítvány a Ket. 15. § (1) bekezdésére alapozva jogának, jogos érdekének érintettségére 
hivatkozással kéri ügyféli minősége megállapítását, mivel igazolhatja ezt, s milyen krité-
riumok alapján kerül ez a hatóságok által megítélésre.

Folyamatban levő ügyünkben egy természetvédelmi és környezetvédelmi célokra 
létrehozott, aktívan működő alapítvány kérte környezetvédelmi közigazgatási eljárásba 
ügyfélként történő bevonását. Az adott eljárás tárgya kifejezetten az alapítvány céljainak 
megvalósítását, fő tevékenységének eredményességét veszélyeztető beruházás környezeti 

7 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
26. § (2) bekezdése.

8 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése.
9 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgal-

mazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18/A. § (3) bekezdése.
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hatásainak vizsgálata, azonban ügyféli minőséget az alapítvány arra hivatkozással nem 
kapott, hogy a Kvtv. 98. §-a alapján csak egyesület vehet részt abban ügyfélként.

Megvizsgálva és összevetve egymással az ügyféli minőséget biztosító rendelkezése-
ket, az egyes jogszabályok által a civil szervezeteknek (a Kvtv. esetében az egyesületek-
nek) biztosított jogosultság megállapítása (Ket. 15. § (5) bek.) csak ahhoz képest merül 
fel, hogy a Ket. § (1) bekezdése alkalmazandó-e, azaz az adott (természetes vagy jogi) sze-
mély jogának, jogos érdekének érintettsége megítélendő-e a hatóság részéről vagy sem. 
Az adott esetben az alapítvány konkrét (madárvédelmi) tevékenysége azon a területen 
valósul meg, melyre a beruházást tervezik, így egyértelmű lehetne a hatóság számára, 
hogy fennáll a Ket. 15. § (1) bekezdése által támasztott feltétel. 

A hatóság a kérelmet kizárólag azzal az indokkal utasította el, hogy az alapítvány nem 
tartozik a Ket. 15. § (5) bekezdés és a Kvtv. 98. § (1) bekezdés alkalmazási körébe. Meg-
jegyzendő, hogy az alapítvány az első kérelmében a Ket. 15. § (1) és (5) bekezdéseire, vala-
mint a Kvtv. 98. §-ára hivatkozással kérte ügyféli jogállásának megállapítását, részlete-
sen kifejtve, hogy milyen tevékenységet végez, és ezt mennyiben érintheti majd a léte-
sítmény.

A hatóság döntésével kapcsolatban felmerül – az ügyfélre vonatkozó szabályok mel-
lett – a Ket. azon rendelkezése is, mely a beadványok tartalmuk szerinti elbírálását teszi a 
hatóság kötelezettségévé (Ket. 37. § (1) bekezdés). Az alapítvány nyilvánvalóan nem felelt 
meg a Kvtv. által – a Ket. 15. § (5) bekezdése alapján – támasztott követelménynek; jogá-
nak, jogos érdekének érintettsége esetén azonban ügyfélnek minősülhetett volna, ezt a 
kérdést azonban a hatóság sem első-, sem másodfokon nem vizsgálta. 

A Ket. 1. § (1) bekezdése szerint a hatóság hatáskörét a jogszabályokban előírt célok 
megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által megha-
tározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel 
gyakorolja. Az ügyben a közigazgatási jogi alapelvek és a kérelem tartalma szerinti elbí-
rálása alapján a hatóságnak nemcsak lehetősége, de kötelessége is lett volna a Ket. 15. § (1) 
bekezdés szerint fennálló ügyféli jogosultságot vizsgálni, s döntéshozatal során azt alkal-
mazni, alkalmazásának mellőzését indokolni. 

A jogalkalmazási gyakorlatban a Ket. 15. § (5) bekezdésében támasztott további köve-
telmény teljesülése sem egyértelmű, az alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek 
érvényre juttatására irányuló tevékenység „nyilvántartásba vett” jellege is kérdéses néha a 
hatóságok számára. A példaként említhető esetben a természetvédelemmel is foglalkozó 
egyesület nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés – az egyesület alapszabályával és 
tevékenységével is összhangban – tartalmazta, hogy a „szervezet célja: […működési terü-
lete] művészeti, természeti értékeinek felderítése, védelme és gazdagítása […]”.

Mivel a szervezet tevékenysége több érték védelmére irányul, a bíróság a nyilvántar-
tásában a szervezetet – tevékenysége kapcsán – az „Egyéb” kategóriába sorolta. A kör-
nyezetvédelmi hatóság pedig az elutasító végzés indokolásában röviden kifejtette, hogy 
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az „egyéb”-ként kategorizált tevékenység miatt az egyesület nem felel meg sem a Ket. 15. 
§ (1), sem a Ket. 15. § (5) és a Kvtv. 98. § (1) bekezdése előírásának. Nyilvánvaló tévedés 
volt a hatóság részéről e körben a Ket. 15. § (1) bekezdésre hivatkozás, hiszen az nem tar-
talmaz nyilvántartásba vett tevékenységgel kapcsolatos előírást, s legfeljebb a másik két 
jogi előírás vonatkozásában lehetett kétséges az ott rögzített feltételek teljesülése.

Az egyesület jogorvoslati kérelmében kifejtette, hogy az alapszabályában rögzített 
célkitűzések és ott sorolt tevékenységek határozzák meg a szervezet tevékenységét, nem 
pedig az, hogy mely kategóriába sorolták nyilvántartásba vételkor. Az egyesület a nyil-
vántartásba vételkor az „egyéb” kategóriát kapta, mivel a célkitűzései között a termé-
szetvédelem mellett más helyi közérdek érvényre juttatása is szerepelt. A többen azon-
ban – logikusan – benne lenne a kevesebb, vagyis az egyesület tevékenysége kapcsán egy-
értelmű, hogy természetvédelemmel is foglalkozik.

A bíróság nyilvántartása ugyanakkor „Cél szerinti besorolás”-ként tünteti fel e kate-
góriát, a „Cél leírása” pedig egyértelműen tartalmazta, hogy az egyesület a helyi ter-
mészeti értékek megóvására irányul. A hatóság meglehetősen szűken értelmezte tehát a 
„nyilvántartásba vett tevékenység” feltételt. A döntés elleni fellebbezés közel két évvel 
ezelőtt került benyújtásra, s elbírálása mindmáig nem történt meg.

Jogorvoslat az ügyféli jogállás megtagadása esetén
Az ügyfélként való részvételre irányuló szándékot jelezni kell, amennyiben az ügyféli 
jogállást kérőt a hatóság hivatalból nem vonta be, vagy jogszabály lehetőséget biztosít az 
ügyfélként részvételre a fentiekben kifejtettekkel összhangban. A hatályos eljárási nor-
mák e kérelmekkel kapcsolatban kötelező döntéshozatalt írnak elő a hatóság számára, 
de csak abban az esetben, amennyiben az ügyféli jogállást megtagadják a kérelmezőtől. 

A Ket. 15. § (8) bekezdése értelmében – az eljárás megindítására irányuló kérelmet 
benyújtó ügyfélen kívüli – ügyféli jogállást megtagadó végzés ellen önálló fellebbezés-
nek van helye. Elutasítás esetén tehát végzés születik, s az ezzel szemben igénybe vehető 
önálló fellebbezési lehetőségére vonatkozó rendelkezés 2009. október 1-jével lépett 
hatályba. Fő szabály szerint a végzéseket az eljárásban születő érdemi határozattal (vagy 
az eljárást megszüntető végzéssel) szemben benyújtott fellebbezésben lehet csak támadni, 
s a fő szabály alóli kivételek (Ket. 98. § (3)-(4) bekezdései) között nem szerepelt az ügy-
féli jogállát elutasításával szembeni jogorvoslat, s később sem ehelyütt került szabályo-
zásra, mivel a 98. § (3)-(4) bekezdései az ügyfél által önállóan fellebbezhető végzésekről 
szólnak, jelen esetben azonban éppen az ügyféli jogállást illetően állapítható meg az egy-
előre harmadik személyként bekapcsolódó személy jogorvoslati joga.10

10 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § 
(8) bekezdéséhez fűzött kommentár (CompLex Kiadó Kft., Budapest, 2012. május 31.).
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A fellebbezés eredményként születő másodfokú végzéssel szemben bírósági felülvizs-
gálatot kérhető11. A hatóság közigazgatási hatósági ügyben hozott végzése ellen az ügy-
fél, továbbá a kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője a vég-
zés bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, a végzés közlésétől számí-
tott harminc napon belül kezdeményezheti. A törvényszék nemperes eljárásban bírálja el 
a kérelmet, és lényeges eljárási szabálysértés esetén a közigazgatási végzést hatályon kívül 
helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelezi, a 
döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

A „környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás” fogalma 
A Ket. által alkalmazott egyes kifejezések értelmezési problematikáján túl a Kvtv. 98. 
§ (1) bekezdésében szereplő „környezetvédelmi közigazgatási eljárás” terminus eltérő 
interpretálása is akadályát képezheti annak, hogy egy – környezetvédelmi tevékenysé-
get folytató – egyesület ügyfélként részt vegyen a környezet állapotát befolyásoló beru-
házással kapcsolatos, de nem „környezetvédelmi közigazgatási eljárás”-nak minősített 
eljárásban.

Felidézve a Kvtv. irányadó rendelkezését, a környezetvédelmi érdekek képvisele-
tére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen 
működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a műkö-
dési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. A Kvt.-ben foglalt ügyféli jogállás sza-
bályai alapvetően összhangban állnak a Ket. 15. § (5) bekezdésével, s azon esetekben, 
melyekben a környezetvédelmi hatóság ügydöntő hatóságként jár el, az ügyféli jogállás 
kérdését egyértelműen el is döntik.

Emellett az elsődlegesen nem környezetvédelmi tárgyú eljárásokban a környezetvé-
delmi hatóság szakhatóságként járhat el – külön jogszabályi rendelkezések szerint – s 
ezáltal biztosítható azon eljárások során a környezetvédelmi érdekek érvényesülése. Ez 
utóbbi esetekben azonban meglehetősen gyakran merül fel annak problematikája, hogy 
vajon a Kvt.-ben rögzített ügyféli jogállás az ott megjelölt szervezeteket megilleti-e, 
amennyiben a környezetvédelmi hatóság nem ügydöntő, hanem szakhatóságként műkö-
dik közre a döntéshozatalban.

Amennyiben törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult 
hatóság számára kötelezően előírja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben szakha-
tóság állásfoglalását kell beszereznie, az érdemi határozatnak a szakhatóság megkeresése 
nélkül vagy a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásának figyelmen kívül hagyá-
sával történő meghozatala a határozat megsemmisítését és az eljárás megismétlését ered-
ményezi a Ket. 121. § (1) bekezdése értelmében. Az ügydöntő hatóság tehát a döntés meg-

11 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes 
eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. számú törvény rendelkezései alapján.
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hozatalát megelőzően kéri a szakhatóság állásfoglalását, amely a határozatokhoz hasonló 
formában születik meg, e szakhatósági döntéssel szemben azonban önálló jogorvoslat-
nak nincsen helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat 
keretében támadható meg. A szakhatóság szerepe így igen nagy jelentőséggel bír, hiszen 
a kihagyásuk az eljárásból vagy állásfoglalásuk figyelmen kívül hagyása megsemmisítési 
ok, emellett az önálló jogorvoslati lehetőségek hiánya miatt fontos kérdés, hogy az alap-
eljárásban a Kvt. szerinti szervezetek megjelenhetnek-e ügyfélként.

A Kúria jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság12 4/2010. számú jogegységi határozatában 
rögzítette – a korábbi, 1/2004. számú KJE-ben foglaltakat tovább gondolva –, hogy ügy-
féli jogállás a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
98. § (1) bekezdésében írt társadalmi szervezeteket (egyesületeket) azokban a környezet-
védelmi közigazgatási hatósági ügyekben illeti meg, amelyekben a környezetvédelmi 
hatóság ügydöntő hatóságként jár el, illetőleg azokban az egyéb közigazgatási hatósági 
ügyekben, amelyekben jogszabály a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi szak-
hatósági közreműködését írja elő. Környezetvédelmi hatóságként – ha az adott jogsza-
bály másként nem rendelkezik – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi fel-
ügyelőség jár el.13 

A Legfelsőbb Bíróság kifejtette a 2010-es jogegységi határozat indokolásában, hogy 
a felügyelőség hatósági eljárása és szakhatósági közreműködése különböző irányú lehet 
az egyes ügyekben arra tekintettel, hogy a hatóság többféle feladatkörrel és ennek alap-
ján hatáskörrel rendelkezik, így eljár nem csupán környezetvédelmi, hanem természet-
védelmi, illetőleg vízügyi hatósági ügyekben is. Ennek alapján az ügyféli jogállás vizsgá-
lata során arra is figyelemmel kellett lenni, hogy a felügyelőség milyen hatósági-szakha-
tósági hatáskörében jár el, mivel a Kvt. 98. § (1) bekezdése a környezetvédelmi közigaz-
gatási hatósági ügyekben rendelkezik az ügyféli jogállásról.

További kérdéseket vet fel a természetvédelmi, illetve egyéb (környezetvédelmi rele-
vanciájú) eljárásokban az ügyféli jogállás megszerzése. A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a természetvédelemmel összefüggő 
e törvényben nem szabályozott kérdésekre a Kvt. rendelkezéseit kell alkalmazni, s e ren-
delkezés alapján a természetvédelmi eljárásokban az ügyféli jogállás a Kvt. előírásai alap-
ján működőképes.

Vitatottabb esetkör a vízügyi eljárások kapcsán a környezetvédelmi, természet-
védelmi társadalmi szervezetek ügyféli jogállása. Jogerősen lezárult ügyünkben a ter-
mészetvédelmi egyesület – melynek szakmai területei közé tartozik a vizes élőhelyek 
védelme –, az első fokú, illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lőség előtt folyamatban levő, a K-i főcsatorna és belvíztározó vízjogi üzemeltetési enge-
12 4/2010. (X. 20.) Közigazgatási jogegységi határozat a társadalmi szervezetek jogállásáról környezetvédelmi 

közigazgatási hatósági ügyekben, valamint perindítási és kereshetőségi jogáról közigazgatási perekben 
13 A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölé-

séről szóló 347/2006. (XI. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.
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délyének módosítására irányuló eljárásban kérte ügyféli jogállásának megállapítását.  
A felügyelőség e kérelmet elutasította arra hivatkozással, hogy a folyamatban levő ügy 
nem környezetvédelmi, hanem vízügyi hatósági ügy, melyre a Kvt. szerinti ügyféli jog-
állás nem terjeszthető ki.

Az egyesület fellebbezésében előadta, hogy a 4/2010. jogegységi határozat a környe-
zethasználat engedélyezésére irányuló eljárásokat a Kvt. 64. § (1) bekezdése alapján egy-
értelműen a környezetvédelmi hatósági feladatok körébe sorolja, melyekben az ügyféli 
jogállás fennáll. Érvelését kiegészítette azzal, hogy – bár a felügyelőség az adott esetben 
vízügyi hatóságként jár el – a vízi létesítmény környezeti elemeket, védett természeti 
területeket, védett természeti értékeket is érintő üzemeltetéséhez kapcsolódóan környe-
zetvédelmi, természetvédelmi szakhatóságként is eljár. 

A másodfokú környezetvédelmi hatóság elutasított a fellebbezésben foglalt egyesületi 
álláspontot és kifejtette, hogy a felügyelőség első fokon vízügyi hatóságként járt el, szak-
hatóságként pedig egyáltalán nem. Az ügyféli jogot másodfokon is megtagadó végzés-
sel szemben – ahogy korábban említést nyert – nemperes eljárás kezdeményezésére van 
lehetőség, s a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el az erre irányuló kérelmet.

Az illetékes bíróság a kérelmet – s ezáltal az ügyféli jogállás megállapítása iránti kérel-
met is – elutasította, a kérelmet alaptalannak ítélte meg. A bíróság végzésének indokolá-
sában rögzítette, hogy az előtte fekvő jogértelmezési kérdés elsődlegesen az, hogy az első 
fokú közigazgatási hatóság előtt folyamatban volt vízjogi engedély módosítására irányuló 
eljárás olyan környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásnak minősül-e, amelyben 
megilleti a kérelmezőt az ügyfél jogállása a Kvt. 98. § (1) bekezdés alkalmazásával.

A bírói határozat indokolása hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozata-
ira, s arra, hogy a felügyelőség hatásköreit tartalmazó jogszabály alapján a felügyelőség 
természetvédelmi, illetve vízügyi hatóságként is eljár, ezért mind ügydöntő hatóságként, 
mind szakhatóságként való közreműködése többirányú lehet. A bíróság álláspontja alap-
ján a Kvt. 64. § (1) bekezdésének előírása, mely a környezetvédelmi igazgatási rendszerbe 
tartozó feladatokat tartalmazza, nem értelmezhető kiterjesztő módon, s a 4/2010. számú 
jogegységi határozatra hivatkozva rögzítette, hogy környezetvédelmi közigazgatási ható-
sági eljárásnak kizárólag azon ügyek tartozhatnak, melyekben a környezetvédelmi ható-
ság ügydöntő hatóságként jár el, vagy szakhatóságként működik közre. Mindebből leve-
zetve a bíróság kimondta továbbá, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi felügyelőség előtti vízügyi hatósági eljárásokban a Kvt. 98. § (1) bekezdése abban az 
esetben sem alapozza meg az ott megjelölt szervezetek ügyféli jogállásának megállapít-
hatóságát, ha az eljárás környezethasználattal függ össze.
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Az ügyféli részvétel 
Az ügyféli jogállás megszerzése számos akadályba ütközhet, s ezek legyőzését követően 
gyakorolhatók a bevezetőben felsorolt jogosultságok. Az igazi, érdemi részvétel pedig 
természetesen e jogállás megszerzésével kezdődik. Az ügyfél iratbetekintés joga alapján 
az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, s 
ez a jog akkor is megilleti, ha korábban nem vett részt az eljárásban. 

Az iratbetekintés jogsértő korlátozására számos példa akad. Folyamatban lévő ügye-
inkben a következő problémák merültek fel:
•	 egy szélerőmű engedélyezési eljárásában az ügyfél – az erre irányuló kérelmének 

beérkeztét követően – fél év múlva kapott időpontot az iratok áttanulmányozására, 
majd ezen alkalommal az iratanyagból történő fénymásolásra a hivatalos idő letelte 
miatt nem adtak részére lehetőséget, s tájékoztatták arról, hogy egy másik, ismét 
kérelmezett időpontban majd az iratmásolatokhoz is hozzájuthat;

•	 jelentős zajterhelést okozó sportpálya közelében a lakosok által létrehozott egyesület 
ügyfélként kért iratbetekintési lehetőséget egyes, a létesítménnyel kapcsolatos, zaj-
védelmi módszerekre, felmérésekre vonatkozó iratokba, s e kérelmét végzésben uta-
sították el arra hivatkozással, hogy ezen iratok a döntéshozatal szempontjából nem 
relevánsak, így azokba nem tekinthet bele az ügyfél. Az egyesület megfellebbezte a 
döntést, annak elbírálására pedig – az eredeti kérelem benyújtásához képest – egy 
évvel később került sor, s másodfokon is elutasították az ügyfél kérelmét.

Mindkét eljárás kapcsán bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére kerül sor, melyek 
jelenleg folyamatban vannak. Amennyiben a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság úgy 
találja, hogy az eljárás menetére érdemben hatottak e jogsértések, a közigazgatási határo-
zatokat megsemmisítheti és a hatóságot új eljárásra kötelezheti.

A perindítás lehetősége, a kereshetőségi jog
Az ügyféli jogok sorában a jogorvoslathoz való jog kiemelkedik a többi jogosultság közül, 
s ez magában foglalja a rendes, illetve rendkívüli jogorvoslatok igénybe vételének jogsza-
bályi lehetőségét. A jogorvoslathoz való jog elsősorban az elsőfokú határozat elleni fel-
lebbezés lehetőségét jelenti, mely szerint az ügyfél bármely okból, amelyre tekintettel 
az érintett a döntést sérelmesnek tartja, fellebbezést nyújthat be a döntéssel szemben. A 
másodfokú határozattal szembeni jogorvoslat lehetősége azonban ehhez képest már jóval 
korlátozottabb.

A jogerős közigazgatási határozattal szemben – a határozat jogsértő jellege esetén – a 
Ket. által biztosított bírósági felülvizsgálat indításának lehetősége fontos eszköz a kör-
nyezetvédelem érdekeinek érvényesítésére létrejött szervezetek, illetve azon személyek 
számára, akiknek a jogát, jogos érdekét egyébiránt az adott ügy érinti. A közigazga-
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tási ügyekben eljáró bíróság a jogsértő közigazgatási határozatot – fő szabály szerint és 
az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – hatályon kívül 
helyezi, és szükség esetén a közigazgatási határozatot hozó szervet új eljárásra kötelezi. Új 
eljárás lefolytatása esetén pedig a hatóságot a bíróság határozatának rendelkező része és 
indokolása köti, a megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelően köte-
les eljárni.

A perindítás joga (kereshetőségi jog) nem illet meg mindenkit, a közigazgatási per 
indítására jogosult az ügyfél, illetve – a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekinte-
tében – az eljárás egyéb résztvevője. A kereshetőségi jog kapcsán leginkább azon kör-
nyezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárások kapcsán kellett a Legfelsőbb Bíróság-
nak állást foglalnia, melyekben a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként működött 
közre, s így a Kvtv. alapján a környezetvédelmi egyesületeket ezen eljárásokban megil-
lette az ügyféli jog.  

A 4/2010. jogegységi határozat – fenntartva a korábbi álláspontot – kifejtette, hogy „a 
környezetvédelmi társadalmi szervezet kereshetőségi joga a Kvtv. 98. § (1) bekezdése alapján 
a környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalással kapcsolatban is fennáll és jogszabálysértésre 
hivatkozással e vonatkozásban kérhető a közigazgatási határozat felülvizsgálata”. A felsorolt 
jogosultságok közül a gyakorlatban a legtöbb jogérvényesítési kérdést a tájékoztatáshoz, 
az iratbetekintéshez, illetve a jogorvoslathoz való jog gyakorlása és annak korlátai vetik 
fel, ugyanakkor az első és legfontosabb lépcsőfok a jogok érvényesítésében mégis – mint 
azt az egyes gyakorlati példák mutatták – magának az ügyféli jogállásnak a megszerzése.

Tovább árnyalja a képet, hogy a fenti jogok gyakorlása szempontjából a jogalkotó az 
egyes közigazgatási eljárásokban már nem kizárólag ügyfelek és nem ügyfelek kategó-
riája létezik. 2012. február 1-i hatállyal beiktatásra került a Ket. ügyféli szabályozására 
vonatkozó 15. §-ába egy újabb (5a) bekezdés, mely szerint a hatósági eljárásban azokat 
a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető 
jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során 
megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti. E rendelke-
zés jelentőségét – vagy éppen jelentéktelenségét – természetesen csak a későbbi jogalkal-
mazási gyakorlat fogja megmutatni. 
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Az Aarhusi Egyezmény hatása az EU jogára, 
különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésre

Pánovics Attila

Az Aarhusi Egyezmény jelentősége
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának1 égisze alatt kidolgozott Aarhusi Egyez-
mény kötelező erejű nemzetközi dokumentum, amely regionális jellege ellenére több 
szempontból is globális relevanciával bír (Morgera, 2005: 138). Különlegességét elsősor-
ban az jelenti, hogy átfogóan próbálja szabályozni a társadalmi részvétel elvének kere-
tébe tartozó környezeti jogokat, szoros kapcsolatot teremtve az emberi jogok védelme és 
a környezet szempontok érvényesítése között.

Az 1998-ban elfogadott Egyezmény megszületése és viszonylag zökkenőmentes 
hatálybalépése jól mutatja, hogy a környezeti érdekek kollektív és diffúz jellege, vala-
mint a környezeti szabályozás valamennyi szintjén és szektorában megjelenő végrehajtási 
deficit miatt a jogérvényesítés terén egyre fontosabb szerep jut a nyilvánosság tagjainak: 
a polgároknak és különösen a környezetvédelmi céllal működő civil, vagy más néven 
nem-kormányzati szervezeteknek (a továbbiakban: NGO-k).

A nemzetközi szerződések ritkán tartalmaznak a magánszemélyek jogi helyzetét köz-
vetlenül érintő, konkrét rendelkezéseket. Az Egyezmény – melyet az ENSZ főtitkára 
úgy jellemzett, mint „a környezeti demokrácia megteremtésére irányuló legambiciózu-
sabb vállalkozás” – elsődlegesen nem is a környezethez való jogra, mint szubsztantív jel-
legű, „harmadik generációsnak” tekintett emberi jogra, hanem az eljárási jellegű környe-
zeti jogokra, mint szelvényjogokra koncentrál (Louka, 2004: 113), és ennek révén igyek-
szik biztosítani minden egyén jogát ahhoz, hogy „egészségének és jólétének megfelelő 
környezetben éljen”.2 

1 Az ENSZ EGB az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa által, 1947-ben alapított két regionális gazdasági 
bizottság egyike, amely normákat, szabványokat és egyezményeket dolgoz ki a páneurópai régión belüli és azon 
kívüli nemzetközi együttműködés megkönnyítése érdekében.  A szervezet környezeti problémák iránti érdek-
lődése legalább 1971-ig nyúlik vissza, mikor létre jött az ENSZ EGB-kormányok környezeti kérdésekkel foglal-
kozó főtanácsadóinak csoportja, ami később a Környezetpolitikai Bizottság (CEP) felállításához vezetett.

2 L. az Egyezmény 1. cikkét.
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Ennek megfelelően az Egyezmény a társadalmi részvétel elvének három „pillérét” 
különbözteti meg:
•	 az információhoz való hozzáférés, 
•	 a nyilvánosság részvétele a környezeti döntéshozatalban,
•	 az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása (Heldeweg, 2005: 16).

A három pillér között számos kapcsolat fedezhető fel, például az első pillér (a környe-
zeti információ ismerete) feltételezi a másik két pillér hatékony érvényesülését, illetve a 
harmadik pillér alkalmazását biztosítani kell az információkhoz való hozzáférésre és a 
döntéshozatalban való részvételre (tehát az első két pillérre) vonatkozó szabályok meg-
sértése esetén is.

Az Aarhusi Egyezmény 9. cikke „Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz” cím alatt tar-
talmazza a harmadik pillérre vonatkozó szabályokat. Ezek a rendelkezések jelentik a leg-
több vitát kiváltó részét az Egyezménynek. A 9. cikk (2) bekezdése a környezeti döntés-
hozatalban való részvétellel összefüggésben szól az igazságszolgáltatáshoz való hozzáfé-
résről, viszonylag tág lehetőségeket biztosítva a Részes Felek számára, hogy saját jogrend-
szerük keretein belül biztosítsák az „érintett nyilvánosság”3 tagjai számára a jogorvoslat 
lehetőségét. A nyilvánosság ezekben az esetekben tehát leszűkül az érintett nyilvános-
ságra, akik számára az Egyezmény vagylagos feltételként írja elő, hogy kellő érdekeltség-
gel bírjanak vagy jogaik sérülését állítsák, amennyiben az érintett Fél közigazgatási eljá-
rási szabályai ennek fennállását előfeltételként szabják a felülvizsgálati eljárás megindítá-
sához valamely független és pártatlan testület előtt. 

Hogy mi minősül kellő érdeknek, illetve jogsérelemnek az igazságszolgáltatáshoz 
való jog szempontjából, azt az Egyezmény nem határozza meg, azonban általános köve-
telményként előírja, hogy az érintett nyilvánosság kapjon széles körű hozzáférési lehe-
tőséget az igazságszolgáltatáshoz. Ez a rendelkezés az Egyezmény talán legnehezebben 
értelmezhető része, hiszen a „széles körű hozzáférési lehetőség” megjelölés túlságosan 
pontatlan ahhoz, hogy a Felek valamelyike által bevezetett rendelkezésekkel kapcsolat-
ban viszonylag egyszerűen megállapítható legyen a részvételi jogok korlátozása.

Az Egyezmény értelmében a kellő érdek és a jogsérelem fogalmát a nemzeti jogsza-
bályok követelményeivel, valamint azzal a céllal összhangban kell meghatározni, hogy 
az érintett nyilvánosság kapjon széles körű hozzáférési lehetőséget az igazságszolgálta-
táshoz. Ebből a szempontból az „érintett nyilvánosság” körébe tartozó NGO-kat min-
dig kellő érdekeltséggel rendelkezőnek, illetve olyan jogokkal rendelkező szervezeteknek 

3 Az „érintett nyilvánosság” a 2. cikk (5) bekezdése alapján a nyilvánosság azon részét jelenti, amelyet a kör-
nyezeti döntéshozatal befolyásol, vagy valószínűleg befolyásol, vagy ahhoz érdeke fűződik. Ebből a szem-
pontból a környezet védelmét elősegítő és a nemzeti jogban foglalt követelményeknek megfelelő, nem 
kormányzati szervezeteket érdekelt szervezeteknek kell tekinteni, tehát minden esetben beleértendők az 
érintett nyilvánosság körébe.
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kell tekinteni, amelyek teljesítik a 9. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeket.4 Az Egyez-
mény tehát egyfajta vélelmet állított fel a környezetvédelem terén tevékenykedő NGO-k 
javára, ami megkönnyíti számukra az érintettség bizonyítását a konkrét ügyekben, de 
bizonyos mozgásteret is enged a Részes Felek számára. 

A 9. cikk (3) bekezdése ehhez hozzáteszi, hogy a nyilvánosság (tehát nem csak az érin-
tett nyilvánosság) azon tagjai számára, akik a nemzeti jogrendszerben lefektetett krité-
riumoknak megfelelnek (amennyiben vannak egyáltalán ilyen kritériumok), biztosítani 
kell a közigazgatási és bírói eljárásokhoz való hozzáférést. Ezek a rendelkezések nem tar-
talmaznak olyan világos és pontosan meghatározott kötelezettséget, amely közvetlenül 
szabályozná a magánszemélyek jogi helyzetét.

Az Európai Unióban is az Egyezmény harmadik pillérével, az igazságszolgáltatás-
hoz való hozzáférés érvényesülésével kapcsolatban figyelhető meg a legtöbb hiányosság. 
Sem az Unió, sem az egyes tagállamok szintjén nem sikerült megnyugtatóan rendezni a 
kérdést, pedig éppen a környezetvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása érdekében 
lenne szükség arra, hogy a tagállamok között kompromisszum szülessen a széles körű 
hozzáférést biztosító feltételekről. Az Európai Bizottságnak az uniós jog alkalmazásának 
ellenőrzéséről szóló, 28. jelentése is azt mutatja, hogy 2010-ben – az előző évek tapaszta-
lataival egyezően – a szakpolitikák közül a környezetvédelem terén került sor leggyak-
rabban az uniós irányelvek késedelmes tagállami átültetésére, és az összes folyamatban 
levő kötelezettségszegési eljárás több mint 20%-a továbbra is környezetvédelmi jogsza-
bályokhoz kapcsolódott.5 

A környezeti szelvényjogok érvényesülésének kérdése különösen izgalmassá válik a 
nemzetközi jog – uniós jog – nemzeti jog viszonyát vizsgálva azon EU-tagállamok ese-
tében, amelyek aláírták, majd ratifikálták az Aarhusi Egyezményt (utolsóként Írország, 
amely 1998. június 25-én aláírta az Egyezményt,6 azonban 14 évet kellett várni arra, hogy 
a ratifikáció is megtörténjen 2012 júniusában7). Részes Felekként természetesen kötele-
sek végrehajtani az Egyezmény rendelkezéseit, miközben tagjai az Európai Uniónak is, 
ezért figyelemmel kell lenniük az uniós jogból fakadó kötelezettségeik teljesítésére is. 

Utóbbi elmulasztása esetén ugyanis számolniuk kell azzal, hogy az Európai Bizott-
ság, mint a „Szerződések őre”,8 kötelezettségszegési eljárást indíthat ellenük az EU Bíró-
sága előtt az EUMSz. 258. cikke alapján. Uniós jogalkotási eljárás keretében elfoga-
dott irányelvek esetében pedig különös figyelmet kell fordítaniuk arra is, hogy a 2009. 
december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés felgyorsította pénzügyi szank-

4 L. a 2. cikk (5) bekezdését
5 COM(2011) 588 végleges, 4-7. o. 
6 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-

13&chapter=27&lang=en (Letöltés ideje: 2012.06.30.)
7 http://www.environ.ie/en/Environment/News/MainBody,30552,en.htm (Letöltés ideje: 2012.06.22.)
8 A 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításoknak köszönhetően az EU 

Szerződések az Európai Unióról (EUSz) és az Európai Unió működéséről szóló szerződések (EUMSz).
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ciók (átalányösszeg és/vagy kényszerítő bírság) kiszabásának a lehetőségét abban az 
esetben, ha az adott tagállam nem tesz eleget az átültetésre elfogadott intézkedések beje-
lentésére vonatkozó kötelezettségének.9

Az Európai Unió mint Részes Fél
A külkapcsolatok terén az Unió, mint „regionális gazdasági integrációs szervezet”, az 
EUMSz. 216. cikk (1) bekezdése alapján megállapodást köthet egy vagy több harmadik 
országgal vagy nemzetközi szervezettel, ha:
•	 a Szerződések ilyen megállapodás megkötését írják elő, 
•	 az a Szerződésekben meghatározott célkitűzések elérése érdekében szükséges, 
•	 valamely kötelező erejű jogi aktus ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz, vagy 
•	 az a közös szabályokat érintheti, illetve azok alkalmazási körét megváltoztathatja.

Nemzetközi jogi értelemben az EU (korábban EK) által megkötött nemzetközi szer-
ződések kötelezik az Európai Uniót a többi szerződő féllel szemben. Továbbá, amikor az 
EU jogi aktust fogad el, köteles teljes egészében tiszteletben tartani a nemzetközi jogot 
(beleértve a nemzetközi szokásjogot is10). Az adott nemzetközi szerződés EU-n belüli 
hatálya azonban már nem nemzetközi, hanem uniós jogi kérdés. 

Az EUMSZ 216.  cikk (2)  bekezdéséből továbbá az következik, hogy e nemzetközi 
szerződések kötelezőek az uniós intézményekre és a tagállamokra is, azaz elsőbbségük 
van ezen nemzetközi szerződéseknek az uniós aktusokkal szemben.11 Amennyiben tehát 
valamely uniós jogi aktus ellentétes az ilyen nemzetközi jogi szabályokkal, felmerül 
az uniós jogi aktus érvényességének a kérdése.12 Ki kell hangsúlyozni, hogy itt az ún. 
másodlagos uniós jogról van szó, azaz az Unió intézményei és egyéb szervei által alko-
tott jogi aktusokról. A vonatkozó nemzetközi szerződések rendelkezési nem térhetnek el 
az elsődleges uniós jog szabályaitól,13 ezért az „összhangban álló értelmezés” Bíróság által 

9 Ld. EUMSz. 260. cikk (3) bek.
10 L. a C-366/10. sz., Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental Airlines 

Inc., United Airlines Inc. kontra Secretary of State for Energy and Climate Change ügyben 2011. decem-
ber 21-én hozott ítélet 101. pontját.

11  L. a C-69/94. sz., Bizottság kontra Németország ügyben 1996. szeptember 10-én hozott ítélet [EBHT 1996., 
I-3989. o.] 52. pontját, illetve a C-311/04. sz. Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht ügyben 2006. január 
12-én hozott ítélet [EBHT 2006., I-609. o.] 25. pontját.

12 A Bíróság azonban csak akkor vizsgálhatja az uniós jogi aktusok érvényességét valamely nemzetközi 
szerződésre tekintettel, ha ez a nemzetközi szerződés természetével és rendszerével nem ellentétes (lásd a 
C-120/06. P. és C-121/06. P. sz., FIAMM és társai kontra Tanács és Bizottság ügyben 2008. szeptember 
9-én hozott ítélet [EBHT 2008., I-6513. o.] 110. pontját).

13 L. a C-402/05. P. és C-415/05. P. sz., Kadi és Al Barakaat International Foundation kontra Tanács és Bizott-
ság egyesített ügyekben 2008. szeptember 3-án hozott ítéletének [EBHT 2007., I-6351. o.] 306–308. pont-
ját, illetve a Törvényszék T-201/04. sz., Microsoft kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 17-én hozott 
ítéletének [EBHT 2007., II-3601. o.] 798. pontját) 
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kifejlesztett elve csak a másodlagos uniós joggal összefüggésben írja elő, hogy az EU által 
kötött nemzetközi szerződések elsőbbsége miatt az uniós jogi aktusok szövegét úgy kell 
értelmezni, hogy az lehetőleg összhangban legyen e szerződésekkel.14

Az EUSz. 3. cikk (5) bekezdése rögzíti, hogy az Európai Unió hozzájárul a nemzet-
közi jog szigorú betartásához és fejlesztéséhez, többek között a környezet védelme terén: 
„A világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió védelmezi és érvényre juttatja érté‑
keit és érdekeit, és hozzájárul polgárainak védelméhez. Hozzájárul a békéhez, a biztonság‑
hoz, a Föld fenntartható fejlődéséhez, a népek közötti szolidaritáshoz és kölcsönös tisztelet‑
hez, a szabad és tisztességes kereskedelemhez, a szegénység felszámolásához és az emberi jogok, 
különösen pedig a gyermekek jogainak védelméhez, továbbá a nemzetközi jog szigorú betar‑
tásához és fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alap‑
elvek tiszteletben tartásához.”

Az uniós környezeti politika kezdettől fogva megosztott hatáskörbe tartozó terület,15 
ahol az Unió és a tagállamok hatáskörük keretein belül működhetnek együtt harmadik 
országokkal és/vagy bizonyos nemzetközi szervezetekkel. Az EUMSz. 191. cikkének (az 
EKSz. korábbi 174. cikkének) (4) bekezdése külön kiemeli, hogy a tagállamok továbbra 
is hatáskörrel rendelkeznek nemzetközi fórumokon tárgyalások folytatására és nemzet-
közi megállapodások megkötésére.16 

Az EU külső hatásköre azonban környezeti ügyekben nem korlátozódik az EUMSz 
191. cikk (4) bekezdésében foglalt intézkedésekre, hanem kiterjed az EU környezeti jog-
alkotásának valamennyi egyéb területére (Eeckhout, 2011: 141-144). Környezetvédelmi 
tárgyú nemzetközi szerződések megkötése során az EU választhat, hogy milyen mérték-
ben kívánja gyakorolni a külső hatáskörét.17

Az Európai Közösség – 22 jelenlegi uniós tagállammal együtt – 1998. június 25-én írta 
alá az Aarhusi Egyezményt, ami a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal 
került jóváhagyásra az Unió (a Közösség) részéről.18 Ez alapján az EU 2005. május 17-től 
vált részesévé az Egyezménynek, és így vehetett részt az Egyezmény Részes Feleinek 2005 
májusában, Almatiban (Kazahsztán) rendezett második találkozóján (Delreux 2011: 89).

14 L. a C-61/94. sz., Bizottság kontra Németország ügyben 1996. szeptember 10-én hozott ítélet [EBHT 1996., 
I-3989. o.] 52. pontját.

15  EUMSz. 4. cikk (2) bek. e) pont. Az EUMSz. 3. cikke értelmében a közös halászati politika egy része 
(konkrétan a tengeri biológiai erőforrások megőrzése) tartozik az Unió kizárólagos hatáskörébe, illetve 
bizonyos nemzetközi megállapodások megkötése (pl. ha az szükséges az EU hatásköreinek belső gyakor-
lásához). 

16 Ennek ellenére a Bíróság a Cartagenai Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról szóló, 2/00. számú előzetes 
véleményében [EBHT 2002., I-9713. o.] az EUMSz. 192. cikk (1) bekezdését határozta meg helyes jogalap-
ként, ezért a Bizottság felhagyott azzal a koncepcióval, hogy a 191. cikk (4) bekezdését jelölje meg fősza-
bályként.

17 L. a C-459/03. sz., Bizottság kontra Írország ügyben hozott ítéletet [EBHT 2006., I-4635. o.].
18 HL L 124., 1. o.
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Az EU által ratifikált nemzetközi szerződés rendelkezései a határozat hatálybalépé-
sétől kezdve az uniós jogrend szerves részét képezik.19 Az Egyezmény több tekintetben 
jelentősen túllépett az akkoriban hatályos közösségi jogi rendelkezéseken, így a szervezet 
az aláírással egyúttal el is kötelezte magát, hogy a meglévő szabályait összhangba hozza 
az Egyezmény rendelkezéseivel.

1998 óta az EU fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy a meglévő jogi előírásait 
korszerűsítse az Egyezmény követelményeire tekintettel, közvetlenül a tagállamokra irá-
nyuló, de a saját intézményeire vonatkozó jogalkotás révén is.20 Ennek köszönhetően a 
környezeti szelvényjogok szabályozása az uniós környezeti jogban látványosan és dina-
mikusan fejlődik a mai napig.  

A mielőbbi ratifikálás érdekében az Európai Bizottság először két irányelv megalko-
tására terjesztett elő javaslatokat:
•	 az egyik az Egyezmény első pillérét jelentő információhoz való hozzáférésre vonat-

kozott,
•	 a másik pedig a második pillért, a nyilvánosság részvételét érintette a döntéshoza-

talban.

Az így megszületett irányelvek (2003/4/EK21 és 2003/35/EK22) egyaránt tartalmaztak 
rendelkezéseket az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre is. Ezt követően, 2003. októ-
ber 24-én (az ún. „Aarhus-csomag” részeként) az Európai Bizottság további javaslatok-
kal állt elő:
•	 egyrészt javasolta egy rendelet elfogadását,23 amely az Egyezmény mindhárom pil-

lérével kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket, de csak az a Közösség (Unió) intéz-
ményei és szervei vonatkozásában, és amelynek elfogadására végül 2006 szeptembe-
rében került sor (1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24).

•	 másrészt indítványozta egy irányelv megalkotását az Egyezmény harmadik pillére, 
az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása érdekében.25

Bár az EU Bírósága – összhangban az EU-szerződésekkel – számos alkalommal meg-
erősítette, hogy a környezet védelme az Unió egyik alapvető célkitűzését jelenti,26 az 

19 L. a 181/73. sz. Haegeman-ügyben 1974. április 30-án hozott ítélet [EBHT 1974., 449. o.] 5. pontját.
20 Az Egyezmény EK általi ratifikációját lehetővé tevő közösségi lépések áttekintését lásd: http://ec.europa.

eu/environment/aarhus (Letöltés ideje: 2012.06.30.)
21 HL L 41, 2003.2.14., 26. o.
22 HL L 156, 2003.6.25., 17. o.
23 COM (2003) 622
24 HL L 264., 2006.9.25., 13. o.
25 COM (2003) 624, 2003.10.24.
26 L. a 240/83. sz. ADBHU-ügyben hozott ítélet [EBHT 1985., 531. o.] 13. pontját, a C-302/86. sz., Bizottság 

kontra Dánia ügyben hozott ítélet [EBHT 1988., 4607. o.] 8. pontját, és a C-213/96. sz. Outokumpu-
ügyben hozott ítélet [EBHT 1998., I-1777. o.] 32. pontját.
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utóbbi javaslat különféle tagállami szempontok (a releváns nemzeti szabályok különbö-
zősége, a szubszidiaritás elvének megsértése, stb.) miatt nem került elfogadásra. Márpe-
dig az EUSz. 5. cikkének (2) bekezdése alapján – a hatáskör-átruházás elvének megfele-
lően – „minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak át az Unióra, a tag-
államoknál marad”, azaz a „Szerződések urai” továbbra is a tagállamok. Az Unió tehát 
mindezidáig nem alkotott átfogó szabályozást az Egyezmény említett rendelkezésének az 
uniós jogban történő végrehajtása érdekében.

A harmadik pillérbe tartozó jogok bővítése tagállami szinten
Az EU környezeti jogának végrehajtása elsősorban a tagállamok feladata. Az uniós jog 
érvényesítése történhet másodlagos uniós szabályok alapján (amelyek egy része kifejezet-
ten biztosítja a nyilvánosság tagjai számára az igazságszolgáltatáshoz való jogot27), vagy 
az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködést előmozdító hálózatokon,28 illetve 
új, innovatív struktúrákon keresztül.29

Az EU környezeti jogalkotása jellemzően nem a nyilvánosság tagjaira ruház jogo-
kat, ezért ők kevésbé férnek hozzá az EU jogának végrehajtására szolgáló jogi eljárások-
hoz és jogorvoslati eszközökhöz a nemzeti és az uniós bíróságok előtt, összehasonlítva 
az uniós jog egyéb (tipikusan a piaci szereplők egyéni, gazdasági érdekeit érintő) terüle-
teivel (Wennerås, 2007: 3). Az Aarhusi Egyezmény alkalmazása révén azonban az uniós 
jogalkotó szervek is a nemzetközi megállapodás alapján köteles biztosítani a jogorvoslati 
mechanizmusokhoz való hozzáférést a környezeti szabályozása keretében. 

Az Egyezmény 19. cikkének (5) bekezdése megköveteli olyan szervezetektől, mint az 
Európai Unió, hogy nyilatkozzanak a kompetenciájuk mértékéről az Egyezmény hatás-
körébe tartozó kérdésekben. A 3005/370 határozathoz fűzött hatásköri nyilatkozatában 
az EU (még mint Európai Közösség) kijelentette: „a hatályos jogi eszközök nem szabá‑
lyozzák teljes körűen az egyezmény 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kötelezett‑
ségek végrehajtását, amennyiben magánszemélyek vagy a 2. cikk (2) bekezdésének d) pontjá‑
ban szabályozott európai közösségi intézményektől eltérő hatóságok intézkedéseik és mulasz‑
tásaik miatti felelősségre vonására szolgáló közigazgatási és igazságügyi eljárásokra vonatkoz‑
nak, következésképpen a tagállamok felelősek ezen kötelezettségek teljesítéséért az Egyezmény‑
nek az Európai Közösség általi jóváhagyása időpontjában, és felelősek maradnak mindad‑

27 Elsősorban a környezeti hatásvizsgálat szabályait nemrégiben kodifikáló 2011/92/EU, és az IPPC-eljárásról 
szóló 2008/1/EK irányelvek, vagy például az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv (HL L 334., 
2010.12.17., 17. o.), illetve az ún. SEVESO III. (2012/18/EU) irányelv (HL L 197., 2012.7.24., 1. o.).

28 Pl. az 1992-ben létrehozott IMPEL-hálózaton keresztül, ami kifejezetten az uniós környezeti jog alkalma-
zására és végrehajtására alakult (Implementation and Enforcement of Environmental Law): http://impel.eu/
about/ (Letöltés ideje: 2012.06.30.)

29 Mint például az ún. REACH-rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.) keretében az Európai Vegyianyag-
ügynökséghez kapcsolódó végrehajtó hatóságok „fóruma”.
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dig, amíg a Közösség, az EK‑Szerződés alapján meglévő hatáskörét gyakorolva, el nem fogad 
közösségi jogszabályokat azon kötelezettségek teljesítésének szabályozásáról.”

A hatásköri nyilatkozatból világosan kiderült, hogy a döntéshozatali kompetenciát 
a tagállamok mindaddig meg kívánják őrizni, amíg a vonatkozó szabályozás meg nem 
születik uniós szinten – ami szintén elsősorban a tagállamok döntésének a függvénye. 
Az EU jogalkotása környezeti téren egyébként is többnyire irányelvek formájában szüle-
tik, amelyeket át kell ültetni a nemzeti jogba, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy 
az átültető jogszabályt a nemzeti jog feltételeinek leginkább megfelelő formában alkos-
sák meg.

Ezért is óriási meglepetést jelentett a Bíróságnak a C-240/09. sz. ügyben hozott íté-
lete,30 amelyben a testület Sharpston főtanácsnok figyelmeztetése ellenére „a jogalkotó 
bőrébe bújt”.31 Annak ellenére ugyanis, hogy az EU Tanácsa nem hozott döntést a Bizott-
ság külön irányelvre vonatkozó javaslatáról, és a főtanácsnoki indítvány is megerősítette, 
hogy az uniós jogalkotás szándékosan nem kívánt továbblépni ezen a területen, a Bíróság 
a 9. cikk (3) bekezdésének tág értelmezésére ösztönözte a nemzeti bíróságokat:

„Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy a közigazgatási vagy bíró‑
sági jogorvoslathoz való jog gyakorlásához szükséges feltételekre vonatkozó eljárási szabályo‑
kat a lehető legteljesebb mértékben úgy értelmezze, hogy az megfeleljen mind ezen Egyez‑
mény 9. cikke (3) bekezdése céljainak, mind az uniós jog által biztosított jogok hatékony bírói 
védelmére vonatkozó célnak, annak érdekében, hogy a környezetvédő szervezetek (…) bíróság 
előtt vitathassák az uniós környezeti joggal esetlegesen ellentétes közigazgatási eljárás során 
hozott határozatokat.”32

Mivel az ítélet alapjául szolgáló szlovák ügyben a tagállami szabályozás nem biztosí-
totta az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést az Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően, ezért a Bíróság részéről szükségessé vált annak megvizsgálása is, hogy ez a 
rendelkezés közvetlen hatállyal bír-e. Egy tagállam belső joga szempontjából az EU által 
kötött nemzetközi szerződés klasszikus nemzetközi szerződés, amely nem feltétlenül és 
automatikusan válhat a belső jog részévé, másrészt viszont uniós jogszabály is, mellyel 
már más a helyzet. A Bíróság e szerződéses rendelkezések közvetlen hatályának vizsgá-
lata során lényegében hasonló feltételrendszert alkalmaz, mint egyébként az uniós jog-
renden belül (azaz a közvetlen hatály fennállásához valamennyi szerződésbeli rendelke-
zésnek teljesítenie kell a világosság, pontosság és feltétel nélküliség kritériumait, hogy 
hivatkozni lehessen rájuk), azonban a hagyományos feltételek mellett még azt is fokozot-
tan vizsgálja, hogy a vonatkozó szerződéseket azért hozták-e létre, hogy akár magánsze-
mélyek is igényt alapítsanak bizonyos rendelkezéseire (Blutman, 2010: 313-314).

30 C-240/09.  sz., Lesoochranárske zoskupenie VLK kontra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky ügy.

31 Ld. Sharpston főtanácsnok indítványának 77-79. pontjait a C-240/09. sz. ügyben.
32 Az ítélet 52. pontja.
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A Bíróság a gyakorlatában már korábban is elismerte, hogy az Unió és tagállamai 
által harmadik államokkal kötött megállapodás valamely rendelkezését „közvetlen hatá-
lyúnak kell tekinteni, ha e megállapodás szövegére, valamint céljára és természetére 
tekintettel olyan világos és pontosan meghatározott kötelezettséget tartalmaz, amelynek 
végrehajtása vagy hatálya semmilyen későbbi aktusnak nincs alárendelve”.33 Elvileg tehát 
a környezetvédelmi tárgyú megállapodások is tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyekre valamennyi érintett fél hivatkozhat a bíróságok előtt.34

A Bíróság mindezek alapján megállapította, hogy mivel a nyilvánosságnak csak azon 
tagjait illetik meg az Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (3) bekezdésében szereplő jogok, 
akik megfelelnek a nemzeti jogban meghatározott kritériumoknak, amennyiben létez-
nek ilyenek, ez a rendelkezés egyetlen olyan világos és pontosan meghatározott kötele-
zettséget sem tartalmaz, amely közvetlenül szabályozná a magánszemélyek jogi helyze-
tét.35 A rendelkezésnek tehát nincs közvetlen hatálya.

Ettől függetlenül a Bíróság C-240/09. számú ügyben hozott előzetes határozatának 
remélhetőleg messzemenő következményei lesznek az érintett nyilvánosság kereshetőségi 
jogának feltételeire az EU tagállamaiban, lehetővé téve a környezeti szabályok hatéko-
nyabb érvényesítését a nemzeti bíróságok előtt. Mivel az EU tagállamai különböző tra-
díciókhoz tartoznak, egyesek eddig is széles hozzáférést biztosítottak az igazságszolgálta-
táshoz (beleértve az ’actio popularis’-t, amely mindenkinek megadja a lehetőséget a kör-
nyezet érdekében történő fellépésre), mások azonban korlátozottabb megközelítéssel ren-
delkeznek (a tagállamok többsége továbbra is megköveteli valamilyen „érdek” fennállá-
sát a kérelmező részéről a bírói jogorvoslat igénybevételéhez).

Úgy tűnik, hogy a Bíróság ezzel az ítélettel rögtön egy kettős mércét is elkezdett 
alkalmazni, hiszen egyrészt kötelezte a nemzeti bíróságokat, hogy biztosítsák a nem-
zeti eljárások során a környezetvédő NGO-k jogállását, másrészt viszont a környezet-
védő NGO-k továbbra sem rendelkeznek kereshetőségi joggal az uniós bíróságok előtt. 
Ez a helyzet is megváltozhat azonban a közeljövőben a továbbiakban részletezett ügyek-
nek köszönhetően.

33 L. a 12/86. sz. Demirel-ügyben hozott ítélet [EBHT 1987., 3719. o.] 14. pontját, és a C-265/03. sz. 
Simutenkov-ügyben hozott ítélet [EBHT 2005., I-2579. o.] 21. pontját.

34 L. a C-213/03. sz., Pêcheurs de l’étang de Berre-ügyben hozott ítéletet [EBHT 2004., I-7357. o.], különö-
sen az ítélet 47. pontját.

35 L. a C-240/09. sz., Lesoochranárske zoskupenie VLK kontra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky ügyben, 2011. március 8-án hozott ítélet 45. pontját.
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Új fejlemények az uniós bíróságok előtt

Az EUMSz. 263. cikk (4) bekezdése
Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésnek kétségtelenül az egyik legfontosabb kérdése 
a perindítási jog (ún. ’ locus standi’) megléte, melynek kritériumai nagyon különbözőek az 
egyes tagállamokban is. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése előtt az EK-Szerződés 230. 
cikk (4) bekezdése tartalmazta a magánszemélyek perindítási jogának feltételeit az uniós 
bíróságok előtt: „Bármely természetes vagy jogi személy azonos feltételek mellett indíthat eljá‑
rást a neki címzett határozat vagy az olyan határozat ellen, amelyet ugyan rendeletként vagy 
egy másik személyhez címzett határozatként hoztak, de őt közvetlenül és személyében érinti.”

Ez a rendelkezés tette lehetővé tehát magánszemélyek számára, hogy eljárást indítsa-
nak mind az egyedi hatályú jogi aktusok, mind az olyan, általános hatályú jogi aktusok 
ellen, amelyek, egy rendelethez hasonlóan, őket közvetlenül érintik, és sajátos jellemzőik 
vagy az őket minden más személytől megkülönböztető ténybeli helyzet folytán vonat-
koznak rájuk, és e ténynél fogva egy határozat címzettjéhez hasonló módon egyénítik.36 

Az uniós jogban –  miként a legtöbb nemzeti jogrendben is  – a magánszemélyek 
főszabály szerint annyiban élveznek jogvédelmet, amennyiben ez a számukra biztosí-
tott jogok és szabadságok megóvásához szükséges.37 A Bíróság mindeddig következete-
sen kiállt amellett, hogy a Szerződés teljes jogorvoslati és eljárási rendszert hozott létre, 
melynek célja, hogy a Bíróságra ruházza az uniós intézmények jogi aktusai jogszerűsé-
gének felülvizsgálatát,38 és nem vette figyelembe, hogy az említett rendelkezés követke-
zetes értelmezése – főleg a személyes érintettség feltétele miatt (Lenaerts – Koen, 1999: 
162-163) – egyetlen ügyben sem tette lehetővé, hogy a környezetvédő NGO-k bizonyítani 
tudják a perindítási jogukat (Cygan, 2003: 995-1012; Pánovics, 2007: 122-132). 

Az EUMSz. 263. cikk (4) bekezdése némi újdonsággal szolgál az EK Szerződéshez 
képest: „Bármely természetes vagy jogi személy az első és második bekezdésben említett fel‑
tételek mellett eljárást indíthat a neki címzett vagy az őt közvetlenül és személyében érintő 
jogi aktusok ellen, továbbá az őt közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, 
amelyek nem tartalmaznak végrehajtási intézkedéseket”. 

Az új rendelkezés tehát egyrészt már nem csak határozatokról, hanem általánosság-
ban jogi aktusokról szól, másrészt nem követeli meg a személyes érintettséget a végre-
hajtási intézkedést nem igénylő rendeleti jellegű aktusok esetén. A gond azonban éppen 
az utóbbi két kifejezéssel van, hiszen a Szerződések sem a „rendeleti jellegű aktus”, sem 

36 L. a Bíróság 25/62. sz., Plaumann kontra Bizottság ügyben 1963. július 15-én hozott ítéletének [EBHT 1963., 
197. o.] 223. pontját.

37 L. Kokott főtanácsnok indítványának 73. pontját a C-366/10. sz., Air Transport Association of America 
and Others kontra Secretary of State for Energy and Climate Change ügyben. 

38 L. a C-50/00. P. sz., Unión de Pequeños Agricultores kontra Tanács ügyben 2002. július 25-én hozott íté-
let [EBHT 2002., I-6677. o.] 40. pontját.
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a „végrehajtási intézkedés” fogalmát nem definiálják (Vedder, 2008: 8). Ami az utób-
bit illeti, a Bíróság nemrégiben mondta ki, hogy az érintett tárgykör alapvető fontos-
ságú elemeire vonatkozó szabályozás elfogadása az uniós jogalkotó hatáskörébe tartozik, 
ezért ezeket az ún. „alapszabályozásban” kell elfogadni. Az alapszabályozás alapvető fon-
tosságú elemeit nem módosíthatják végrehajtási intézkedések, illetve nem is egészíthe-
tik ki azt új, alapvető fontosságú elemekkel. Annak eldöntése, hogy egy adott tárgykör-
nek melyek az alapvető elemei, nem az uniós jogalkotó mérlegelésétől függ, hanem olyan 
objektív elemektől, amelyek bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik, figyelembe véve 
az érintett terület jellemzőit és sajátosságait.39

A T-18/10. számú ügyben40 a Törvényszéknek azt kellett tisztáznia, hogy mit jelent 
a „rendeleti jellegű” jogi aktus fogalma. Az EUMSz. rendelkezése nyilvánvalóan nem 
összességében az általános hatályú uniós jogi aktusokra terjed ki, hanem csak azok egy 
szűkebb kategóriájára, nevezetesen a rendeleti jellegű jogi aktusokra. 

Mivel az EUMSZ 263. cikk (1) bekezdése az uniós jogi aktusok több olyan kategó-
riájáról is rendelkezik, amelyek jogszerűségi felülvizsgálat tárgyát képezhetik (nevezete-
sen egyrészt a jogalkotási aktusokról, másrészt egyéb, harmadik személyekkel szemben 
joghatásokat kiváltó, kötelező jogi aktusokról, amelyek lehetnek egyéni vagy általános 
hatályúak), az EUMSZ 263. cikk (4) bekezdése – azon jogi aktusokon túlmenően, ame-
lyeknek a magánszemély a címzettje – valamennyi olyan jogalkotási vagy rendeleti jel-
legű aktusra vonatkozik, amely e személyeket közvetlenül és személyükben érinti. Ezen 
utóbbi lehetőség alkalmazási körébe tartoznak különösen a végrehajtási intézkedéseket 
tartalmazó jogalkotási aktusok és a végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jel-
legű jogi aktusok. 

A rendeleti jellegű jogi aktusok alatt bizonyos általános hatályú jogi aktusok kell 
érteni, amelyek közvetlenül érintik a magánszemélyeket, és nem tartalmaznak végrehaj-
tási intézkedéseket.41 Ez a kategória tehát általánosabb, mint az EUMSZ 290. cikk értel-
mében vett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok köre, illetve megállapítható, hogy a 
Lisszaboni Szerződésben a jogalkotási aktusok ellen indított, megsemmisítés iránti kere-
setek elfogadhatóságának feltételei szigorúbbak, mint a rendeleti jellegű jogi aktusok 
ellen indított keresetek esetében.

Az ítélet ellen fellebbezés került benyújtásra,42 a Bíróság pedig remélhetőleg hely-
ben fogja hagyni a Törvényszék ítéletét. Az uniós jogi aktusok közötti különbségtétel 
ugyanis éppen a környezetvédő NGO-k esetén válhat fontossá, a 1367/2006/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt, ún. „belső felülvizsgálati eljárás” kapcsán 
(Jans, 2012).

39 L. a C-355/10. sz., Parlament kontra Tanács ügyben, 2012. szeptember 5-én hozott ítélet 64-68. pontjait.
40 L. a T-18/10. sz., Inuit Tapiriit Kanatami and Others kontra Parlament és Tanács ügyben, 2011. szeptem-

ber 6-án hozott ítéletet. 
41 L. az ítélet 44-47. pontjait.
42 C-583/11. P. sz. eljárás.
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A belső felülvizsgálati eljárás 
Az uniós bíróságokhoz fordulás nehézségein eddig sajnos a 1367/2006/EK rendelet sem 
tudott változtatni (Jans, 2010: 53-65). amely részben épp az Egyezmény 9. cikk (3) bekez-
désének a rendelkezéseit volt hivatott átültetni az uniós jogba, egy köztes adminisztra-
tív eljárás bevezetésével. A rendelet a hatálya alá tartozó közösségi (uniós) intézményeket 
és szerveket az Egyezményhez hasonlóan tág értelemben és funkcionális módon hatá-
rozta meg; ide tartozik bármely – a Szerződések által vagy annak alapján alapított – köz-
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség, kivéve ha igazságszolgáltatási vagy jogalkotói 
minőségben jár el. 43

Az Aarhusi Egyezmény 9. cikke nem szűkíti le az aktusok vagy a mulasztások körét 
az igazgatási jellegűekre, illetve nem írja elő a „környezetvédelmi jogon alapuló” jelle-
get sem, hanem mindössze a környezetre vonatkozó nemzeti szabályoknak ellentmondó 
aktusokról és mulasztásokról rendelkezik. A rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontja értel-
mében azonban az „igazgatási aktus” a közösségi intézmény vagy szerv által hozott, 
egyedi hatállyal, valamint környezetvédelmi jogon alapuló, jogilag kötelező és külső 
hatással bíró intézkedéseket jelenti, míg ugyanezen bekezdés h) pontja alapján az „igaz-
gatási mulasztás” a közösségi intézmény vagy szerv részéről a g) pontban meghatározott 
igazgatási aktus elmulasztása. A Bizottság eredeti javaslata egyébként nem is tartalmazta 
az igazgatási aktus egyedi hatályára (’ individual scope’) vonatkozó kitételt. Ez a módo-
sítás a Tanács 2005. július 18-án született közös álláspontjának44 köszönhető, amit az 
együttdöntési eljárás során az Európai Parlament is elfogadott.

Ami a belső felülvizsgálati eljárás iránti kérelem benyújtására jogosultak körét illeti, a 
rendelet 10. cikke leszűkíti a közösségi intézmények vagy szervek környezetvédelmi jog45 
alapján elfogadott igazgatási aktusaira, illetve környezetvédelmi jogon alapuló aktu-
sai elmulasztására vonatkozó belső felülvizsgálati kérelem benyújtásának a lehetőségét 
azokra a környezetvédelem területén működő NGO-kra, amelyek megfelelnek a rende-
let 11. cikkében meghatározott kritériumoknak. Amennyiben teljesítik az előírt feltéte-
leket, jogosulttá válnak tehát belső felülvizsgálat iránti kérelmet benyújtani azon uniós 
intézményhez vagy szervhez, amely az igazgatási aktust elfogadta, vagy feltételezhetően 

43 A rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében az igazgatási aktusok és igazgatási mulasztások nem foglalják 
továbbá magukban az „igazgatási felülvizsgálati szervként” (’administrative review body’) eljáró közösségi 
intézmény vagy szerv által hozott intézkedéseket vagy mulasztásokat, mely korlátozásnak szintén semmi 
alapja nincs az Egyezményben (Pallemaerts, 2011: 280-281).

44 Council Common Position 6273/05.
45 A rendelet 2. cikk (1) bek. f ) pontja értelmében a „környezetvédelmi jog” kifejezés olyan közösségi jogsza-

bályokat jelent, amelyek a jogalapjukra való tekintet nélkül hozzájárulnak a Szerződés szerinti közösségi 
környezetvédelmi politika céljainak megvalósításához: a környezet minőségének megőrzéséhez, védelmé-
hez és javításához, az emberi egészség védelméhez, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű fel-
használásához, és a regionális vagy világméretű környezeti problémák kezelésére irányuló intézkedések 
ösztönzéséhez nemzetközi szinten. 
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el kellett volna fogadnia. A kérelmet hat héten belül, írásban kell benyújtani, megjelölve 
a felülvizsgálat indokait. 

A megkeresett uniós intézménynek vagy szervnek a nyilvánvalóan alaptalanok kivé-
telével valamennyi kérelmet el kell bírálnia, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb tizen-
két héttel a kérelem átvételét követően, indoklással ellátott írásos válaszban (’written 
reply’)46 kell kifejtenie az álláspontját.47 Amennyiben a határidőt nem tudja tartani, a 
kérelmet benyújtó NGO-t a lehető leghamarabb, de legkésőbb az említett időszakon 
belül értesítenie kell mulasztásának okairól, illetve arról, hogy mikor szándékozik intéz-
kedni. Ennek végső határideje azonban nem haladhatja meg a kérelem átvételét követő 
tizennyolc hetet.48

Az igazgatási aktusok és mulasztások belső felülvizsgálata iránti kérelmek tartalmára 
és benyújtásuk módjára vonatkozó részletes szabályokat a 2007. december 13-án született 
2008/50/EK bizottsági határozat49 tartalmazza a rendelet IV. címének átlátható és követ-
kezetes alkalmazása érdekében. A határozat tartalmazza a kérelmekkel együtt benyúj-
tandó okmányokkal és a kérelmekre adandó válasz határidejének kiszámításával kapcso-
latos részletszabályokat.

A rendelet megalkotása során az Európai Parlament 2006. január 18-i szavazásán a 
képviselők számos fontos és pozitív módosítást javasoltak, melyek többségét a plenáris 
ülés támogatta is, kivéve az igazságszolgáltatáshoz való jog erősítését, ami lehetővé tette 
volna, hogy a környezetvédő NGO-k széles körben élhessenek ezzel a joggal anélkül, 
hogy állandóan bizonyítaniuk kellene közvetlen és személyes érintettségüket az akkori 
EK Szerződés 230. cikk (4) bekezdése alapján.

Az igazgatási aktusok körének kiterjesztése
2012. június 12-én a luxemburgi Törvényszék két olyan döntést hozott, amelyek megvál-
toztathatják az EU Bíróságának eddigi gyakorlatát:
1. A T-338/08. számú ügyben két holland szervezet (egy egyesület és egy alapítvány) 

kérte a Törvényszéktől a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányok-
ban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határ-
értékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 396/2005/EK 

46 A Bizottság eredeti jogszabálytervezetének 20. pontja még csak írásos határozatról (’ decision in writing’) 
szólt. A Tanács közös álláspontjában jelent meg az írásos válasz kifejezés, valószínűleg a 1049/2001/EK 
rendelet 7. cikk (1) bekezdésével való összhang érdekében. Az Európai Parlament képviselőinek egy része, 
a zöld szervezetek és a belga kormány azonban tartott attól, hogy a változtatás indokolatlanul leszűkíti az 
NGO-k jogorvoslati jogát. 

47 10. cikk (2) bek.
48 10. cikk (3) bek.
49 HL L 013, 2008.01.16., 24. o.; a határozat a rendeletben előírt dátummal megegyező időponttól, 2007. 

június 28-tól alkalmazandó.
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európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító, 149/2008/EK bizottság rendelet 
felülvizsgálatát a 1367/2006/EK rendelet IV. címére hivatkozva;

2. A T-396/09. számú ügyben két, szintén Hollandiában székhellyel rendelkező alapít-
vány nyújtott be megsemmisítés iránti kérelmet a környezeti levegő minőségéről és a 
Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek tekintetében a 
Holland Királyságnak 2014. december 31-ig ideiglenes eltérést engedélyező, 2009. 
április 7-i C(2009) 2560 végleges határozattal szemben.

A Bizottság az első esetben a belső felülvizsgálat iránti kérelmet azzal utasította 
el, hogy a bizottsági rendelet a teljes Európai Unió vonatkozásában határozza meg a 
növényvédőszerekre vonatkozó szermaradvány-határértékeket, melyek az élelmezési ága-
zat valamennyi piaci szereplőjére alkalmazandóak. Ezért a hivatkozott rendelet nem 
tekinthető egyedi intézkedésnek, sem pedig határozatok sorának.50 A második esetben 
a Bizottság azért tekintette a környezetvédő NGO-k kérelmét elfogadhatatlannak, mert 
álláspontja szerint egy tagállamnak címzett határozat nem csak egyedi, hanem általá-
nos hatályúnak is minősülhet, ha olyan intézkedések jóváhagyására irányul az irányelv 
alapján, amelyek általánosan és elvont módon meghatározott személycsoportra vagy sze-
mélycsoportokra vonatkoznak.51

A Törvényszék mindkét eljárásban azt állapította meg, hogy a Bizottság említett 
aktusai nem tekinthetők egyedi hatályú intézkedéseknek, azaz nem minősülhetnek az 
1367/2006 rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontja értelmében vett igazgatási aktusnak. A 
Bizottság tehát nem követett el jogsértést, amikor a kérelmeket az 1367/2006/EK rende-
let alapján utasította el.

Ezt követően a Törvényszék mindkét ügyben megvizsgálta azt is, hogy az „intézke-
désnek” az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésében szereplő fogalmát – amit egyéb-
ként maga az Egyezmény nem határoz meg közelebbről – lehet-e korlátozni az 1367/2006/
EK rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontja értelmében vett „igazgatási aktusokra”. A fel-
peresek állítása szerint tehát a rendelet az Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésében használt 
kifejezés („intézkedés”) alatt az „igazgatási aktusokat” érti, amelyeket a rendelet 2. cikk 
(1) bekezdés g) pontja „egyedi hatályú intézkedésekként” határozott meg. Az „igazga-
tási aktus” fogalma ezért nem foglalhatja magában az általános hatályú intézkedéseket.

50 Megjegyzendő, hogy ebben az ügyben a felperesek nem vitatták a rendelet általános hatályát, hiszen az a 
céljára és tartalmára tekintettel objektíve meghatározott helyzetekre alkalmazandó, valamint általánosan 
és elvont módon meghatározott személycsoportok felé fejt ki joghatásokat.

51 Az EU jogában egy intézkedés akkor tekinthető általános hatályúnak, ha objektíve meghatározott hely-
zetekre alkalmazandó, valamint általánosan és elvont módon meghatározott személycsoportok felé fejt 
ki joghatásokat; l. a T-37/04. sz., Região autónoma dos Açores kontra Tanács ügyben 2008. július 1-jén 
hozott ítélet [EBHT 2008., II-103. o.] 33. pontját.
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Miután az Unió által kötött nemzetközi szerződések kötelezőek az uniós intézmé-
nyekre is, e szerződések elsőbbséget élveznek a másodlagos uniós jogi aktusokkal szem-
ben.52 Lényegében tehát az Aarhusi Egyezmény végrehajtása céljából elfogadott uniós 
rendelet és az Egyezmény összeegyeztethetőségének a kérdése került itt górcső alá. 

A Törvényszék az érvelését alapvetően a C-69/89. számú, Nakajima kontra Tanács 
ügyre alapozta, és először is rögzítette, hogy lehetőséggel kell rendelkeznie arra, hogy az 
uniós rendelet jogszerűségét az Aarhusi Egyezményre tekintettel felülvizsgálja, mivel a 
rendelet egy nemzetközi szerződés által az uniós intézményekre rótt kötelezettség végre-
hajtására irányul, elfogadására az Uniónak az Egyezményből – többek között annak 9. 
cikk (3) bekezdéséből53 – eredő nemzetközi kötelezettségeinek való megfelelés érdekében 
került sor. A felperesek – csakúgy, mint a Nakajima kontra Tanács ügyben hozott ítélet 
alapjául szolgáló esetben – az EK-Szerződés 241. cikke alapján, gyakorlatilag közvetett 
módon vitatják az uniós rendelet egy rendelkezésének érvényességét a nemzetközi szer-
ződésre tekintettel. 

A Törvényszék lényegében mindkét esetben azt állapította meg, hogy a környezet-
védelem területén elfogadott jogi aktusok a legtöbb esetben általános hatályú jogi aktu-
sok, ezért az olyan belső felülvizsgálati eljárás, amely csupán egyedi hatályú intézkedé-
sekre vonatkozik, jelentős mértékben korlátozott hatállyal rendelkezik. Egy ilyen meg-
oldás sem az Egyezmény céljára, sem a tárgyára tekintettel nem igazolható. A 9. cikk 
(3)  bekezdésének szövege – amely kétségtelenül hagy bizonyos mozgásteret a Részes 
Felek számára a közigazgatási vagy bírósági eljárások megindítására jogosult személyek, 
valamint az eljárások természetének (közigazgatási vagy bírósági) meghatározása szem-
pontjából – szintén nem biztosít megfelelő alapot a fenti korlátozáshoz. 

Az Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (3) bekezdését ezért nem lehet úgy értelmezni, 
hogy az kizárólag az egyedi hatályú intézkedésekre vonatkozzon, ami azt jelenti, hogy 
az 1367/2006 rendelet 10. cikkének (1) bekezdése nem egyeztethető össze az Egyezmény 
9. cikkének (3) bekezdésével. A Törvényszék tehát mindezek alapján megsemmisítette a 
megtámadott határozatokat.

A bizonytalan jövő
Az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottsága (’Aarhus Convention Conmpliance 
Committee’ – ACCC) az EU-val szemben zajló, ACCC/C/2008/32 számú ügyben, 2011 
áprilisában nyilvánosságra hozott döntésében megállapította, hogy az EU Bíróságának 
gyakorlata miatt az Unió nem felel meg az Egyezmény 9. cikk (3) és (4) bekezdéseinek, 

52 L. a C-311/04.  sz. Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht ügyben 2006. január 12-én hozott ítélet 
[EBHT 2006., I-609. o.] 25. pontját.

53 L. a 1367/2006/EK rendelet (18) preambulumbekezdését.
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amennyiben a bírósági eljárásokban az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés hiányossá-
gait nem kompenzálja megfelelő igazgatási felülvizsgálati eljárásokkal.54 

Az Európai Bizottság 2009 júliusában kérte a Jogkövetési Bizottságot, hogy halasz-
sza el a döntéshozatalt addig, amíg a Törvényszék ítélete meg nem születik a T-338/08. 
számú ügyben (Pánovics, 2012: 6). Így utólag visszatekintve a Bizottság valószínűleg sejt-
hette, hogy a Törvényszék várhatóan szakítani fog a környezetvédő szervezeteket kire-
kesztő, korábbi gyakorlatával, ami egyáltalán nem példátlan eset a luxemburgi EU Bíró-
sága történetében (Mohay, 2012: 178-180). A Bizottság elnökének véleménye szerint az ítéle-
teknek nagyon messzemenő következményei lehetnek azon túl, hogy milyen károkat oko-
zott a két ügy az intézmény reputációjának.55 Az új helyzetet elemző ülésen a biztosok úgy 
döntöttek – amellett, hogy az intézmény berkein belül felül kell vizsgálni a rendeletet –, 
hogy mindkét említett ítélet ellen fellebbezés kerüljön benyújtásra a Bizottság részéről.56

Bár a fentiek alapján úgy tűnik, hogy a Bizottság a környezeti demokrácia fejlődé-
sét akadályozó intézmény az Unióban, elviekben lenne lehetősége arra, hogy ha nem is 
a saját tevékenységi körében, de legalább a tagállamok szintjén előmozdítsa az Aarhusi 
Egyezmény rendelkezéseinek minél szélesebb körű érvényesülését. Az EUSZ 17. cikké-
ből is kitűnik, hogy a Bizottság kulcsfontosságú és nélkülözhetetlen szerepet játszik az 
uniós jog alkalmazásának ellenőrzésében: „(1) A Bizottság előmozdítja az Unió általános 
érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő kezdeményezéseket. A Bizottság gondosko‑
dik a Szerződések, valamint az intézmények által a Szerződések alapján elfogadott intézke‑
déseknek az alkalmazásáról. Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az 
uniós jog alkalmazását (…)”.

A gyakorlatban egyelőre azoknak a nemzetközi szerződéseknek a végrehajtása, ame-
lyekhez az EU anélkül csatlakozott, hogy rendelkezéseinek végrehajtása céljából rende-
letet vagy irányelvet bocsátott volna ki, nem történik meg uniós szinten. A Bizottság 
ugyanis – ellentétben azzal, amit az EUSz. 17. cikke megkövetelne – nem „gondoskodik” 
a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek az alkalmazásáról, hanem ezt inkább a tagál-
lamokra hagyja. 

Ennek következtében a nemzetközi szerződéshez történő csatlakozásra vonatkozó döntés 
jelzi az EU részvételét, de mint olyan, nem eredményezi a környezetvédelem értékének a növe-
lését (Krämer, 2012: 193-194). Bár a szakirodalom, illetve az EU intézményi jog viszonylag kevés 
figyelmet szentelt ennek a lehetőségnek, kihasználása már most valódi és jelentős szerepet 
játszhatna a környezeti jog hatékonyabb érvényesülésében (Hedemann-Robinson, 2012: 29).

54 Az eljárás során keletkezett iratok letölthetők az alábbi oldalról:
 http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html 
 (Letöltés ideje: 2012.06.22.)
55 PV(2012)2011 final, 25 July 2012
 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2012/EN/10061-2012-2011-EN-F-0.Pdf 
 (Letöltés ideje: 2012.07.28)
56 (C(2012)5069 AND /2; C(2012)5070 AND /2)
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