
1 
 

ÚTMUTATÓ A JOGORVOSLATI JOGOK 
GYAKORLÁSÁHOZ 

 

Az ügyféllé válás kritériumai 

 

Tartalom 
ÚTMUTATÓ A JOGORVOSLATI JOGOK GYAKORLÁSÁHOZ ...................................................................... 1 

Az ügyféllé válás kritériumai ................................................................................................................... 1 

Jogorvoslathoz való hozzáférés a környezeti információkérések vonatkozásában ................................ 2 

Jogorvoslathoz hozzáférés a részvételi jogok vonatkozásában .............................................................. 2 

Érintett nyilvánosság ............................................................................................................................... 3 

Kellő érdek és jogsérelem állítása ........................................................................................................... 4 

Kellő érdek .............................................................................................................................................. 5 

Jogsérelem .............................................................................................................................................. 5 

Előzetes részvétel a döntéshozatali folyamatban ................................................................................... 7 

Civil szervezetek ügyféli joga – civil szervezetek, mint érintett nyilvánosság ........................................ 8 

Kellő érdek vagy jogsérelem - de lege ügyféli jog a civil szervezeteknek ............................................... 9 

Külföldi civil szervezetek diszkriminációjának tilalma .......................................................................... 10 

Jogorvoslati jog a környezetre hatást gyakorló cselekmények, döntések és mulasztások tekintetében

 .............................................................................................................................................................. 11 

A nyilvánosság tagjai ............................................................................................................................. 11 

A nemzeti jog által előírt követelmények, ha vannak ilyenek .............................................................. 11 

Kellő érdek (érdek alapú megközelítés) ................................................................................................ 12 

Jogsérelem (jog alapú megközelítés) .................................................................................................... 12 

Formális követelmények civil szervezetek irányában ........................................................................... 13 

Az EU jog alkalmazása ........................................................................................................................... 13 

Ügyféli jog védett fajok, védett terület vagy víz károsodása (vagy annak közvetlen veszélye) esetén - 

Környezeti Felelősség Irányelv .............................................................................................................. 13 

Ügyféli jog az EU környezetvédelmi jog közvetlenül hatályos rendelkezései alapján .......................... 14 

A tagállamok által az ügyféli joggal szemben szabható feltételek szabadsága .................................... 16 

 



2 
 

Jogorvoslathoz való hozzáférés a környezeti információkérések 

vonatkozásában 

 

Jelentősége van, hogy sem az Aarhusi Egyezmény1 (Egyezmény), sem a Környezeti Információs 

Irányelv2 nem köti az ügyféli jogot sem állampolgársághoz, sem lakóhelyhez, sem pedig a tevékenység 

végzésének helyéhez. Az Irányelv 6. cikke úgy fogalmaz, hogy „bármely kérelmező”, aki környezeti 

információ iránti kérelmet terjesztett elő, jogosult kell, hogy legyen egy felülvizsgálati eljárás 

megindítására. A „kérelmező” kifejezést nagyon egyszerűen írja körül az Irányelv 2(5) bekezdése, 

miszerint „a környezeti információt kérelmező bármely természetes vagy jogi személy”. 

  

Jogorvoslathoz hozzáférés a részvételi jogok vonatkozásában 

 

Az Európai Bizottság (Bizottság) Tájékoztatója3 úgy fogalmazza meg az ügyféli jogot, mint 

jogosultságot, hogy bíróság vagy más független és pártatlan szerv elé vigyük egy igénylő jogának vagy 

érdekének védelmét. A megválaszolandó fő kérdés tehát az, hogy kik azok a természetes és jogi 

személyek, akiket ez a jog megillet az EU joga szerint.  

 

Elsőként, meg kell jegyezni, hogy sem az Egyezmény, sem az EU nem tiltja a tagállamoknak, hogy 

bárkinek megkülönböztetés nélkül megengedjék az egyes tevékenységekre vonatkozó döntések 

megtámadását. Néhány EU tagállam ehhez igen közeli helyzetet teremtett, így pl. Portugália és 

Lettország az actio popularis bevezetésével. Mindazonáltal, a legtöbb tagállamban olyan szabályok 

érvényesülnek, amelyek a személyek egyes köreire korlátozzák az ügyféli jogot. Ezért fontos, hogy 

megértsük, hogy az ügyféli jogok korlátozása mikor felel meg az Egyezménynek és az EU jognak, illetve 

mikor nem megengedettek ezek a korlátozások. 

 

Minimumkövetelményként az Egyezmény 9(2) bekezdése megköveteli, hogy az alábbi személyeknek 

és civil szervezeteknek biztosítani kell az ügyféli jogot: az érintett nyilvánosság azon tagjai számára, 

akik 

 

a) kellő érdekeltséggel bírnak a döntésben vagy alternatívan, 

 

b) jogaik sérülését állítják. 

 

Hozzá kell tenni, hogy ezek a kritériumok ismétlődnek szó szerint a KHV Irányelvben, az IPPC 

Irányelvben és történik rájuk hivatkozás a Seveso III Irányelvben is.  

 

                                                           
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Aarhusi_egyezm%C3%A9ny  
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0004  
3 http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aarhusi_egyezm%C3%A9ny
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0004
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf
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Érintett nyilvánosság  

Egyezmény 2(5) cikk: Az „érintett nyilvánosság” jelenti a nyilvánosság azon részét, amelyet a 
környezeti döntéshozatal befolyásol, vagy valószínűleg befolyásol, vagy ahhoz érdeke fűződik; jelen 
meghatározásban a környezet védelmét elősegítő és a nemzeti jogban foglalt követelményeknek 
megfelelő, nem kormányzati szervezeteket érdekelt szervezeteknek kell tekinteni. 

A 9(2) cikk szerint az érintett nyilvánosság, feltéve, hogy megfelel további, alább részletezett 

követelményeknek, jogosult arra, hogy bizonyos döntéseket vagy mulasztásokat megtámadjon. A 

kifejezést az Egyezmény 2(5) bekezdése definiálja. Az Egyezmény Végrehajtási Útmutatója4 szerint ez 

„a nyilvánosság egy olyan alcsoportjára vonatkozik, amelynek különleges kapcsolata van egy 

megadott döntéshozatali eljáráshoz, azáltal a tény által, hogy érintettek vagy valószínűleg érintettek 

a döntés által, vagy érdekeltek annak mikénti alakulásában”.  

 

Az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottsága5 megerősítette, hogy egy személy érintettsége vagy 

valószínű érintettsége a kérdéses tevékenység természetétől és méretétől függ. Például „egy 

atomerőmű építése és üzemeltetése több embert érinthet az országon belül, és a szomszédos 

országokban, mint egy bőrkikészítő üzem vagy egy vágóhíd építése”. Természetesen a Végrehajtási 

Útmutató azt javasolja, hogy az érintettek száma egy atomerőmű esetében akár több százezer fő is 

lehet több országban. Ez volt a Jogkövetési Bizottság megállapítása az Egyesült Királysággal szemben 

a Hinkley Point C atomerőmű építésének ügyében. A Bizottság először tisztázta, hogy „a nyilvánosság 

érintett lehet egyfelől a normál vagy üzemszerű működésből eredő lehetséges hatások által, vagy mert 

egy baleset vagy kivételes incidens hatásai által, illetve mindkettő által”6. Szintén kiemelte, hogy ez a 

helyzet akkor is, ha egy baleset bekövetkezésének a kockázata nagyon alacsony. Továbbá, a kérdéses 

tevékenység „nem csak mérhető faktorokat érinthet, mint az érintett nyilvánosság tulajdona vagy 

egészsége, de kevésbé mérhető tényezőket is, mint az életminőség”. Ezért amikor meghatározzuk az 

érintett nyilvánosságot, egy baleset hatásainak nagyságát is figyelembe kell venni, beleértve az 

esetleges nagy távolságra jutó hatásokat, és azoknak a felfogását és félelmeit, akik ezen a lehetséges 

távolságon belül élnek. A Jogkövetési Bizottság ezért azt javasolta, hogy amikor az érintett 

nyilvánosságot meghatározza az ultra-veszélyes tevékenységek döntéshozatala során, az Egyesült 

Királyságnak az elővigyázatosság elvét kellene figyelembe vennie, és azokat a potenciális hatásokat, 

amik egy esetleges balesetnél előfordulhatnak, még akkor is, ha a kockázat alacsony. 

 

Abban a kérdésben, hogy egy személynek van-e érdeke, a Jogkövetési Bizottság megerősítette, hogy 

„az, hogy a nyilvánosság tagjainak van-e érdeke egy döntésben, függ attól, hogy tulajdonuk vagy 

egyéb kapcsolódó jogaik (dologi jogok), szociális jogaik vagy egyéb jogaik vagy érdekeik, amelyek a 

környezethez kapcsolódnak, sérülhetnek-e a javasolt tevékenység által”7. Például a bérlők, akiknek 

szociális és környezeti jogaik sérülnek egy megadott tevékenység miatt, az érintett nyilvánosság 

körébe tartozónak kell, hogy minősüljenek, annak ellenére, hogy tulajdoni jogaik nem érintettek.  

 

                                                           
4 http://www.unece.org/index.php?id=35869  
5 https://www.unece.org/env/pp/cc.html  
6 ACCC/C/2013/91 (United Kingdom) 
7 ACCC/C/2010/50 (Czech Republic) 

http://www.unece.org/index.php?id=35869
https://www.unece.org/env/pp/cc.html
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Továbbmenve, a Végrehajtási Útmutató megjegyzi, hogy a 2(5) bekezdés nem különböztet meg 

tényleges és jogi érdeket, és ugyanazt a státuszt biztosítja nekik. Ezt erősítette meg a Jogkövetési 

Bizottság is az Egyesült Királyság ellen a Hinkley Point C atomerőmű ügyében: „a környezeti 

döntéshozatalban való érdekeltség fogalma nemcsak a nyilvánosság azon tagjait kell, hogy magába 

foglalja, akiknek a jog által garantált jogos érdekeik vagy jogaik sérülhetnek a tervezett tevékenység 

által, de azokat is, akiknek csak tényleges érdeke van (például ha a tervezett tevékenység érinthet egy 

vízfolyást, vagy a madármegfigyelők, akik a fészkek védelmében tevékenykednek, vagy a horgászok, 

akik érdekeltek a vizek horgászhatóságának fenntartásában). Ez kiterjedhet azokra is, mint számos 

jogrendszerben, akik kifejezték érdekeltségüket egy adott ügyben, anélkül, hogy erre az érdekeltségre 

kifejezett okot adtak volna”8. 

 

A Végrehajtási Útmutató továbbá azt is rögzíti, hogy „mivel a 9. cikk 2. bekezdés a 6. cikk alatti jogok 

kikényszerítésére létrehozott mechanizmus, amellett érvelhetünk, hogy bárki, aki mint a nyilvánosság 

tagja részt vesz egy közmeghallgatáson vagy bármilyen egyéb részvételi eljárási cselekménynél, a 6. 

cikk 7. bekezdés szerint, jogosult kellene, hogy legyen jogorvoslattal élni a 9. cikk 2. bekezdés szerint. 

Ez annyiban logikus, mivel az a személy, aki a 6. cikk szerinti közösségi részvételben részt vett, 

egyértelműen kifejezte érdekeltségét, és ezért az érintett nyilvánosság tagjának kellene tekinteni, és a 

9(2) bekezdés szerint jogorvoslati joggal kellene rendelkeznie”. 

 

Kellő érdek és jogsérelem állítása 

Egyezmény 9(2) cikk: „A kellő érdek és a jogsérelem fogalmát a nemzeti jogszabályok 

követelményeivel, valamint azzal a céllal összhangban kell meghatározni, miszerint ezen Egyezmény 

hatálya alatt az érintett nyilvánosság kapjon széles körű hozzáférési lehetőséget az 

igazságszolgáltatáshoz. E célból a 2. Cikk 5. bekezdésében írt követelményeknek megfelelő, nem 

kormányzati szervezet kellő érdekkel rendelkezőnek minősül a fenti a) albekezdés céljára. Ugyanezen 

szervezetek a fenti b) albekezdésben megfogalmazott jogokkal rendelkező szervezeteknek 

minősülnek.” 

 

Amennyiben a nyilvánosság jogállásának igazolására lehetőség van, úgy még mindig támaszthat a 

nemzeti jog egy olyan követelményt, miszerint az a fél, amelyik meg akar támadni egy adott 

tevékenységre vonatkozó döntést, vagy kellő érdekeltséget, vagy jogsérelmet kell, hogy igazoljon. A 

9(2) bekezdés szerint „A kellő érdek és a jogsérelem fogalmát a nemzeti jogszabályok 

követelményeivel, valamint azzal a céllal összhangban kell meghatározni, miszerint ezen Egyezmény 

hatálya alatt az érintett nyilvánosság kapjon széles körű hozzáférési lehetőséget az 

igazságszolgáltatáshoz.” Ezáltal az Egyezmény Részes Feleinek azon szabadsága, hogy kritériumokat 

határozzanak meg az ügyféli joghoz, korlátozott. Méghozzá az által a követelmény által, hogy az 

államoknak az Egyezmény keretén belül széles körű jogorvoslati jogot kell adniuk.9 A Jogkövetési 

Bizottság szerint „Ez azt jelenti, hogy amikor a Részes Felek ezt a szabadságot gyakorolják, nem 

értelmezhetik ezt a követelményt úgy, hogy jelentősen szűkítsék az ügyféli jogot és szembemenjenek 

azzal az általános kötelezettséggel, amit az Egyezmény 1., 3. és 9. cikke rögzít”10.  

 

                                                           
8 ACCC/C/2013/91 (United Kingdom) 
9 ACCC/C/2005/11 (Belgium) 
10 ACCC/C/2010/48 (Austria) és ACCC/C/2010/50 (Czech Republic) 
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Említésre méltó, hogy az Egyezmény 3(9) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „a nyilvánosságnak hozzá kell 

férnie az információhoz, meg kell kapnia a lehetőséget a döntéshozatalban való részvételre és a 

hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz a környezetvédelmi ügyekben állampolgárságra, nemzetiségre 

vagy honosságra való tekintet nélkül, továbbá jogi személy esetén bejegyzési helyre, illetve tényleges 

tevékenységének központjára való tekintet nélkül”. Ezt a követelményt még részletesen tárgyaljuk 

abban az összefüggésében, amikor a civil szervezetekről, mint az érintett nyilvánosság tagjairól 

beszélünk. 

  

Kellő érdek 

Az érdek alapú megközelítésben a Részes Felek általános követelményeket támaszthatnak a 

kérelmezők érdekeivel szemben11. Azonban ezek a követelmények nem zárhatják el ténylegesen a 

jogorvoslathoz való jogot. Ezt illusztrálandó, a Jogkövetési Bizottság rögzítette, hogy egy olyan 

követelmény, miszerint „a döntés hátrányosan érint valaki és ez fellebbezhető”, megengedett, 

mindaddig, amíg nem úgy értelmezik, hogy ez kizárja azokat a magánszemélyeket, akik „sérülhetnek, 

vagy bármilyen egyéb kényelmetlenségnek lehetnek kitéve egy olyan környezetre káros tevekénység 

által, amit engedély megenged” 12. Ezen felül, a Jogkövetési Bizottság kifejtette, hogy az alkalmazható 

kritériumok nem függhetnek egy elszigetelt tényezőtől, ebben az esetben pl. az engedélyezett 

tevékenységtől való távolságtól. Ebből következik, hogy a Részes Felek minden releváns tényezőt meg 

kell, hogy vizsgáljanak egy adott döntés vagy mulasztás esetében, amelyik érintheti egy kérelmező 

érdekeit. Tehát nem korlátozható a vizsgálat csak egy elszigetelt tényezőre, legyen az a tevékenységtől 

való távolság vagy bármi egyéb.  

 

Jogsérelem 

Az Európai Bizottság Tájékoztatója a környezeti ügyekben a jogorvoslati jogról helyesen állapítja meg, 

hogy az ügyféli jogok feltételeinek alkalmazása, amely a jogsérelmekhez kapcsolódik, „kihívásokat 

mutat, mivel a környezetvédelem általában az általános közérdeket szolgálja, és általában nem 

célozza meg azt, hogy egyéneknek jogot adjon”. A Bizottság megjegyzi, hogy a kellő érdekeltséghez 

kapcsolódó kritériumok általában kevésbé problematikusak.  

 

Természetesen a kritériumok alkalmazása, ami a jog alapú megközelítésből fakad, számos Jogkövetési 

Bizottsági és EU Bírósági esethez adott alapot.  

 

Az ACCC/C/2010/48 ügyben egy civil szervezet, az Ökobüro terjesztett elő panaszt, többek között azok 

ellen az osztrák ügyféli jogi szabályok ellen, amelyek azokra a magánszemélyekre vonatkoznak, akik a 

KHV Irányelv és az IPPC Irányelv alapján kívánnak megtámadni egy engedélyt. Az osztrák rendszer egy 

jog alapú megközelítést alkalmaz magánszemélyek esetében, és az Ökobüro azt panaszolta be, hogy 

csak a szomszédok támadhatnak egy engedélyt oly módon, hogy az a személyes jó közérzetet és a 

tulajdonost sérti. A Jogkövetési Bizottság vizsgálta, hogy vajon a szomszéd definíciója az osztrák jogban 

egybevág-e a széles jogorvoslati jog biztosításának céljával. Azt találta, hogy a definíció nem szabadna, 

hogy korlátozzon olyan személyeket, akik csak ideiglenesen tartózkodnak egy tervezett tevékenység 

                                                           
11 ACCC/C/2005/11 (Belgium), ACCC/C/2006/18 (Denmark), ACCC/C/2013/81(Sweden) 
12 ACCC/C/2013/81(Sweden) 
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közelében, így a bérlőket vagy ott dolgozókat. Bár nem volt meg számára a megfelelő bizonyíték, hogy 

a kérdésben állás foglaljon, a Bizottság úgy találta, hogy a panasz komoly kérdéseket vetett fel arra 

nézve, hogy hogyan lehet az ügyféli jogra vonatkozó osztrák jogot értelmezni és alkalmazni. Egyúttal 

sürgette a nemzeti bíróságokat, hogy a rendelkezést az Egyezmény céljával összhangban 

értelmezzék.13 Az ACCC/C/2010/50 ügyben a Jogkövetési Bizottság úgy foglalt állást, hogy „ha a cseh 

bíróságok a Közigazgatási Perrendtartás 65. cikkét rendszeresen úgy értelmezik, hogy azok a jogok, 

amiket a közigazgatási eljárás „létrehoz, megszüntet vagy megsért”, csak a tulajdoni jogokra 

vonatkoznak, és nem ölelik fel a nyilvánosság többi lehetséges, a környezethez kapcsolódó jogát vagy 

érdekét (beleértve a bérlők jogait is), az hátráltathatja a széles jogorvoslati jogok biztosítását és 

szembemehet az Egyezmény 2. cikk 2. bekezdése céljaival”14. 

 

A KHV Irányelv összefüggésében az EU Bírósága elismerte, hogy „[az EU jog] széles mozgásteret hagy 

a tagállamok számára mind annak meghatározása tekintetében, hogy mi minősül jogsértésnek, mind 

pedig különösen annak tekintetében, hogy meghatározzák a keresetek elfogadhatóságának feltételeit, 

illetve azon szerveket, amelyekhez ezek benyújthatók”15. Mindazonáltal, a döntési szabadságot 

korlátozza, hogy annak biztosítani kell a széles jogorvoslati jogok érintett nyilvánosság számára 

történő garantálásának célját16. Ráadásul az ügyféli jogra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet 

megszorítóan értelmezni.  

 

A jog alapú megközelítést alkalmazza hagyományosan Németország is. Az ún. Trianel17 ügyben az EU 

Bírósága úgy döntött, hogy a KHV Irányelv (mostani) 11. cikkével összhangban van az, hogy 

magánszemélyek ügyféli joga korlátozott azokra a közjog által adott jogokra, amelyeket megsértettek, 

míg a civil szervezeteknél nem ez a helyzet. Mindazonáltal, az EU Bírósága esetenként meghúzta azt a 

vonalat, ahol szerinte egy tagállami nemzeti jog túlzottan megszorító. Az ún. Altrip18 ügyben az EU 

Bírósága áttekintette azt a német követelményt, miszerint ahhoz, hogy az illetékes bíróság elismerje 

a jogsértést amiatt, hogy egy döntés meghozatalánál eljárási hibákat követtek el, a kérelmezőnek 

bizonyítania kellett, hogy a támadott döntés eltérő lett volna a hivatkozott eljárási hiba nélkül. A 

Bíróság úgy döntött, hogy egy tagállam csak akkor tarthat fenn egy ilyen rendszert, ha a nemzeti 

bíróság képes megállapítani, hogy a támadott döntés nem lett volna eltérő a kérelmező által 

hivatkozott eljárási jogsértés nélkül, úgy, hogy az okozatosság bizonyítását semmiképpen sem terheli 

a kérelmezőre19. A németországi helyzet nem ez volt, ahol is a bizonyítási teher a kérelmezőt terhelte. 

Ezt megerősítette az EU Bírósága a Bizottság v Németország ügyben20. 

 

Sajnálatos, hogy sem az EU Bírósága, sem a Jogkövetési Bizottság nem ment tovább abban, hogy 

korlátozza a tagállamok / Részes Felek jogát ahhoz, hogy azok az egyének jogsérelmén alapuló ügyféli 

jogot adjanak. Ennek kockázata az, hogy esetleg olyanok nem kapnak ügyféli jogot, akiknek a jogai 

csak esetlegesen sérülhetnek. Így a tagállamoknak / Részes Feleknek egy kiterjesztőbb megközelítést 

kellene alkalmazni, azokra a jogokra nézve, amelyek sérülhetnek egy adott tevékenységre vonatkozó 

                                                           
13 ACCC/C/2010/48 (Austria) 
14 ACCC/C/2010/50 (Czech Republic) 
15 C‑115/09 Trianel; C‑72/12, Gemeinde Altrip; C-570/13 Gruber 
16 C-570/13 Gruber 
17 C‑115/09, Trianel 
18 C‑72/12, Gemeinde Altrip 
19 C-72/12 Gemeinde Altrip 
20 C-137/14 European Commission v Germany 
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döntés vagy mulasztás által. A Bizottság utal egy ilyen megközelítésre a Tájékoztatójában, amelyik 

kimondja: „Az EU környezetvédelmi joga nem hoz létre egy általános, az egészséges és sértetlen 

környezethez való jogot minden egyén számára. Azonban a természetes vagy jogi személyek 

szerezhetnek olyan jogokat, amik a környezet használatára jogosítják őket. Ennek egy példája lehet az 

adott vizekben való halászati jog elosztása és megszerzése. Ez szükségessé teheti bármely döntés, 

cselekmény vagy mulasztás megtámadását, akkor, ha azok hatással vannak az elosztott 

környezethasználati jogra”.  

 

Természetesen, ahogy a Bizottsági Tájékoztató is leszögezi, a Madárvédelmi Irányelv és az 

Élőhelyvédelmi Irányelv különösen „széles körben utal a természet használatára, beleértve a 

kedvtelési célú használatot (mint a vadászat), a kutatást és az oktatást. Ezen különböző használatokra 

jogosan felételezzük, hogy az érdekeken kívül a jogok témája is felmerülhet.” 

 

Bobek főtanácsos ezt a nézetet látszik támogatni a Gert Folk ügyben előadott álláspontjával. Amikor a 

Környezeti Felelősség Irányelv szerinti ügyféli jogi kritériumokra kerül a sor, hangsúlyozza, hogy a 

halászati jogok jogosultját olyannak kell tekinteni, mint akinek a jogai sérülhetnek.  

 

Előzetes részvétel a döntéshozatali folyamatban 

Ahogy fentebb említettük, a Végrehajtási Útmutató szerint az egyes tevékenységekről való döntéshez 

vezető döntéshozatali folyamatban való előzetes részvétel jelzi, hogy egy személy az érintett 

nyilvánosság tagja. Ezzel szemben azonban egy fordított helyzet az, amikor egy személynek részt kell 

vennie egy megelőző döntéshozatali eljárásban azért, hogy később ügyféli joga lehessen, ami viszont 

túl megszorító az Egyezmény 9(2) bekezdése szerint. Bárhogyan is, az EU jog alapján a tagállamok nem 

korlátozhatják az ügyféli jogokat azokra a magánszemélyekre, akik az érintett nyilvánosság tagjaiként 

részt vettek a vitatott döntés meghozatalára irányuló eljárásban. A Djurgarden ügyben, a KHV Irányelv 

jogorvoslati rendelkezései összefüggésében, az EU Bírósága kimondta: „a jogorvoslati eljáráshoz való 

jog gyakorlása független a határozatot vagy a vitatott aktust hozó hatóság közigazgatási vagy 

bírósági jellegétől. Másfelől a környezetvédelmi ügyekkel összefüggő döntéshozatali eljárásokban 

való, a 85/337 irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében és 6. cikkének (4) bekezdésében szereplő 

feltételekkel történő részvétel különbözik a bírósági jogorvoslattól, és attól eltérő célja van, mivel az 

ez utóbbi iránti eljárást adott esetben a döntéshozatali eljárás eredményeként meghozott határozattal 

szemben is meg lehet indítani. Ez a részvétel tehát nincs hatással a jogorvoslati eljárás megindításának 

feltételeire” 21. A Jogkövetési Bizottság ezzel egyetértve úgy foglalt állást, hogy „az Egyezmény nem 

teszi a közigazgatási eljárásban való előzetes részvételt előfeltétellé ahhoz, hogy jogorvoslattal 

lehessen élni egy döntéssel szemben, és egy ilyen általános követelmény bevezetése nem lenne 

összhangban az Egyezménnyel”22. 

 

                                                           
21 C-263/08 Djurgården 
22 ACCC/C/2012/76 (Bulgaria) 
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Civil szervezetek ügyféli joga – civil szervezetek, mint érintett 

nyilvánosság 

Az Egyezmény 2(5) belekezdésében az érintett nyilvánosság definíciója magában foglalja a környezet 

védelmét elősegítő civil szervezeteket is, feltéve, ha megfelelnek a nemzeti jog által támasztott 

követelményeknek. A Jogkövetési Bizottság szerint: „arról, hogy egy civil szervezet előmozdítja-e a 

környezet védelmét, számos módon meg lehet bizonyosodni, beleértve, de nem kizárólag az 

alapszabálya rendelkezései és a tevékenysége vizsgálata révén”23. A környezet védelme alatt értünk 

minden olyan célt, amely összhangban van az Egyezmény 2. cikk 3. bekezdésében foglalt, a 

környezetet burkoltan tartalmazó meghatározással. Ebben a tekintetben, a Jogkövetési Bizottság 

kimondta, hogy az a német követelmény, hogy a civil szervezetek bizonyítsák be, hogy a támadott 

döntés érinti a civil szervezet céljait, ahogy azokat az alapszabálya tartalmazza, kompatibilis az 

Egyezménnyel24. 

 

Az Egyezmény Részes Felei további követelményeket határozhatnak meg, amelyeket a civil 

szervezeteknek teljesíteni kell ahhoz, hogy ügyféli jogot kapjanak. Például Németországban létezik egy 

követelmény, miszerint ahhoz, hogy egy civil szervezetet az érintett nyilvánosság tagjaként vegyenek 

figyelembe, egyesületi formában kell létrehozni azt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tagsággal 

rendelkező szervezet kell, hogy legyen. Az EU Bizottság Tájékoztatója további példákat sorol fel, 

beleértve azt a követelményt, hogy bizonyítani kell a szervezet független vagy non-profot jellegét vagy 

fennállásának egy minimum időtartamát.  

 

De mekkora szabadságot élveznek a kormányok ezen követelmények meghatározásában? A 

Jogkövetési Bizottság kimondta, hogy bármely követelménynek az Egyezmény elveivel 

összeegyeztethetőnek kell lennie, azaz: pontosan meghatározott kell legyen, ne jelentsen túlzott 

terhet a környezetvédelmi civil szervezet számára, és nem alkalmazható oly módon, ami jelentősen 

korlátozza a civil szervezetek jogorvoslathoz való jogát”25. A Végrehajtási Útmutató továbbfejleszti ezt 

az elvet, kimondva, hogy ezt a szabadságot azon fontos szerep szempontjából kell nézni, amit az 

Egyezmény a civil szervezeteknek szán az alkalmazása területén26, és hogy az Egyezmény 3(4) 

bekezdésének fontos célja, hogy megfelelő elismerést biztosítson a civil szervezeteknek. Ezt azt jelenti, 

hogy „a Részes Feleknek biztosítaniuk kell, hogy ezek a követelmények nem túlzottan terhesek vagy 

politikailag” motiváltak, és hogy minden Részes Fél jogrendszere a civil szervetek alakítására és azok 

közügyekben való konstruktív részvételére sarkall. Továbbmenve, bármely követelménynek az 

Egyezmény céljával kell összhangban lennie, „úgy mint a diszkrimináció tilalma és a technikai és 

pénzügyi akadályok elkerülése”. A Végrehajtási Útmutató javasol néhány olyan példát a 

követelményekre, amelyek nem lennének összhangban az Egyezménnyel, így egy adott országban 

adott számú év során aktivitás kifejtése, mivel ez a 3(9) bekezdés megsértése révén diszkriminálná a 

külföldi szervezeteket. 

 

A Djurgarden ügyben az EU Bírósága azt mondta ki, hogy az a svéd jogi követelmény, hogy egy civil 

szervezetnek legyen legalább 2000 tagja ahhoz, hogy ügyféli joga lehessen, túlmegy azon a határon, 

                                                           
23 ACCC/C/2009/43 (Armenia) 
24 ACCC/C/2008/31 (Germany) 
25 ACCC/C/2009/43 (Armenia) 
26 ACCC/C/2004/05 (Turkmenistan) 
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amin belül egy állam szabadságot élvez, mert ez 2 civil szervezet kivételével ténylegesen kizárt minden 

szervezetet Svédországban a bírósághoz fordulásból. A Bíróság kimondta: „Bár az irányelv 10a. cikke 

az 1. cikk (2) bekezdésére tett utalással a nemzeti jogalkotóra hagyja az azzal szemben támasztható 

követelmények meghatározását, hogy a környezetvédelmi tevékenységű nem kormányzati szervezetet 

a fent említett körülmények között jogorvoslati eljáráshoz való joggal rendelkező egyesületnek 

lehessen tekinteni, az ennek során kialakított nemzeti szabályoknak egyfelől „széles körben 

biztosítaniuk kell a bírósághoz fordulás jogát”, másfelől garantálniuk kell a 85/337 irányelv bírósági 

jogorvoslathoz való jogra vonatkozó rendelkezéseinek hatékony érvényesülését. Következésképpen 

ezek a nemzeti szabályok nem járhatnak azzal a veszéllyel, hogy kiüresedik azon közösségi jogi 

rendelkezések tartalma, amelyek szerint azoknak, akik valamely projekt megtámadásában kellő 

mértékben érdekeltek, illetve akik jogát a projekt sérti – beleértve a környezetvédelmi egyesületeket –

, lehetőségük kell legyen a hatáskörrel rendelkező bíróságok előtti fellépésre”27. „A nemzeti törvény 

azonban nem határozhat meg olyan magas minimális taglétszámot, amely ellentétes a 85/337 

irányelv céljaival, különösen a hatálya alá tartozó műveletek bírósági felülvizsgálatának 

megkönnyítésével”.  

 

Az EU Bizottság Tájékozatója megjegyzi, hogy ezek a megfontolások alkalmazandók minden olyan 

követelményre, amit egy civil szervezetnek ahhoz kell teljesítenie, hogy az érdekelt nyilvánosság 

tagjának tekintsék. 

 

Kellő érdek vagy jogsérelem - de lege ügyféli jog a civil szervezeteknek 

Egyezmény 9(2) bekezdés: „A kellő érdek és a jogsérelem fogalmát a nemzeti jogszabályok 

követelményeivel, valamint azzal a céllal összhangban kell meghatározni, miszerint ezen Egyezmény 

hatálya alatt az érintett nyilvánosság kapjon széles körű hozzáférési lehetőséget az 

igazságszolgáltatáshoz. E célból a 2. Cikk 5. bekezdésében írt követelményeknek megfelelő, nem 

kormányzati szervezet kellő érdekkel rendelkezőnek minősül a fenti a) albekezdés céljára. Ugyanezen 

szervezetek a fenti b) albekezdésben megfogalmazott jogokkal rendelkező szervezeteknek 

minősülnek.” 

Azok a civil szervezetek, amelyek megfelelnek a 2(5) bekezdés követelményeinek és bármely további 

nemzeti jogi követelménynek, a 9(2) bekezdés és az azt átültető EU jog alapján automatikusan 

rendelkeznek ügyféli joggal. Ezt azért van, mert úgy tekintünk rájuk, mint akiknek kellő érdeke áll fenn 

vagy vannak olyan jogaik, melyek megsértése lehetséges, ezért nem kell további követelménynek 

megfelelniük. Ezt gyakran hívjuk úgy, mint a civil szervezetek de lege ügyféli jogát. 

  

A Jogkövetési Bizottság áttekintette a bírósághoz fordulni kívánó civil szervezetekre vonatkozó belga 

ügyféli jogi szabályozást28. Ezen civil szervezetek ügyféli jogát korábban megtagadták, mert a belga 

bíróságok az ügyféli jog általános kritériumait alkalmazták, azaz közvetlen, személyes és jogos érdeket 

kellett felmutatniuk, illetve egy megkövetelt ügyféli minőséget. Emiatt a Jogkövetési Bizottság úgy 

foglalt állást, hogy a belga bíróságok által alkalmazott kritériumok túl megszorítóak ahhoz, hogy 

megfeleljenek az Egyezmény követelményeinek. Mivel azonban a panaszos által idézett esetjog az 

                                                           
27C-263/08, Djurgarden 
28 ACCC/C/2005/11 (Belgium) 
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Egyezmény belga ratifikálását megelőző időből származott, a Bizottság úgy találta, hogy csak akkor 

fordulna elő az Egyezmény megsértése, ha a jövőben ez a gyakorlat azonos indokolással folytatódna. 

 

Az ún. Trianel ügyben az EU Bírósága egyértelművé tette, hogy bár a KHV irányelv megengedi a 

tagállamoknak, hogy magánszemélyektől ügyféli joguk gyakorlásához megkövetelje, hogy azok egyéni 

jogsérelmüket igazolják, ezt nem lehet megkívánni az érintett nyilvánosság tagjának tekintett civil 

szervezetektől29. Szintén megerősítette, hogy amikor egy döntést a KHV Irányelv alapján támadnak, a 

civil szervezetek a közérdek védelmét szolgáló EU rendelkezések megsértésére is hivatkozhatnak. Az 

EU Bírósága szintén elismerte a civil szervezetek de lege ügyféli jogát az EU környezetvédelmi joga 

összefüggésében, abban az esetben, amikor nincs különleges, a jogorvoslatot rendező szabály 

érvényben. A Szlovák Barnamedvék II ügyben30 az EU Bírósága azt találta, hogy azon civil 

szervezeteknek, amelyek megfelelnek a 2(5) bekezdés feltételeinek, ahhoz, hogy az érintett 

nyilvánosság tagjaként vegyék őket figyelembe, lehetővé kell tenni, hogy az Élőhelyvédelmi Irányelv 

alapján hozott döntéseket megtámadják. Ennek a jognak a célja, hogy ne folytassanak le Natura 2000 

hatásbecslést egy adott terv vagy beruházás vonatkozásában, abban az esetben, ha ebben hibák 

fordulnak elő. A Bíróság szerint ez a jog az Egyezmény 9(2) bekezdéséből fakad. Ahogy az EU Bizottság 

Tájékoztatója is megfogalmazza, ezt az érvelést lehet használni olyan döntésekre, amelyek egyéb EU 

Irányelvek hatálya alatt születtek, és amelyekben nincs külön jogorvoslati rendelkezés. Ilyenek például 

a vízvédelemre vagy a hulladékgazdálkodásra vonatkozó irányelvek.  

 

Külföldi civil szervezetek diszkriminációjának tilalma 

Egyezmény 3(9) cikk: „a nyilvánosságnak hozzá kell férnie az információhoz, meg kell kapnia a 

lehetőséget a döntéshozatalban való részvételre és a hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz a 

környezetvédelmi ügyekben állampolgárságra, nemzetiségre vagy honosságra való tekintet nélkül, 

továbbá jogi személy esetén bejegyzési helyre, illetve tényleges tevékenységének központjára való 

tekintet nélkül.” 

Az Egyezmény 3(9) bekezdés következménye az, hogy a civil szervezetekre, azok de lege ügyféli 

jogához alkalmazott követelmények nem szabad, hogy meggátolják vagy túlzottan nehézzé tegyék 

külföldi civil szervezeteknek azt, hogy ők is megkapják ezt a jogállást. Ez különösen fontos akkor, 

amikor egy adott tevékenységnek határon átterjedő hatása van. Erre nézve még nincs az EU 

Bíróságnak jogesete. A Jogkövetési Bizottság egy megállapítást fogadott eddig el a 3(9) bekezdéssel 

szemben álló szabályozás tekintetében, Türkmenisztán jogára vonatkozóan, amely megtiltotta, hogy 

külföldiek alaptói vagy tagjai legyenek bejegyzett civil szervezeteknek, miközben megakadályozta, 

hogy nem bejegyzett civil szervezetek működjenek az országban.31 Ezen rendelkezések kombinált 

hatásaként külföldi civil szervezetek nem lehettek aktívak az országban. Ahogy fentebb említettük, a 

Végrehajtási Útmutató azt javasolja, hogy egy olyan követelmény, miszerint egy környezetvédelmi civil 

szervezetnek egy adott számú évig aktívnak kell lennie egy országban, nem felel meg a 3(9) 

bekezdésnek. Sőt, az „aktívnak kell lennie” kitétel maga is jogsértő lehet olyan országokban, ahol a 

nemrég alapított civil szervetek ügyféli jogát a jog megengedi. Ez a rendelkezés meg kell, hogy 

akadályozza a Részes Feleket abban, hogy azt követeljék a civil szervezetektől, hogy működésük 

                                                           
29 C-115/09 Trianel 
30 C-243/15 Lesoochranárske zoskupenie VLK v Obvodný úrad Trenčín 
31 ACCC/C/2005/5 (Turkmenistan). 
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központja egy adott területen legyen, vagy hogy kifejezetten meghatározott nemzeti jogszabályok 

alapján jöjjenek létre a civil szervezetek.  

 

Jogorvoslati jog a környezetre hatást gyakorló cselekmények, döntések 

és mulasztások tekintetében 

Az Egyezmény 9(3) bekezdésével összhangban ez a jog a nyilvánosság azon tagjait illeti meg, akik 

„nyilvánosság azon tagjai számára, akik a nemzeti jogrendszerben lefektetett kritériumoknak, 

amennyiben vannak ilyenek, megfelelnek”.  

 

A nyilvánosság tagjai 

Az Egyezmény 2(4) bekezdése definiálja a nyilvánosság fogalmát, mint „a „nyilvánosság” jelentése egy 

vagy több természetes vagy jogi személy, továbbá a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban 

azok szövetségei, szervezetei és csoportjai”. Ez a fogalom magában foglalja mind a magánszemélyeket, 

mind a szervezetek, úgy mint civil szervezeteket is. A Végrehajtási Útmutató ezt is tisztázza: „[…] az 

egyesületek, szervezetek vagy jogi személyiség nélküli csoportok szintén a nyilvánosság tagjai lehetnek 

az Egyezmény értelmében. Ezt a rendelkezést azonban a nemzeti jogok vagy gyakorlat részletezi. Így 

az ad hoc csoportosulások is lehetnek a nyilvánosság tagjai, de csak ha megfelelnek a nemzeti jog 

követelményeinek (ha vannak ilyenek). Ezeknek a követelményeknek azonban meg kell felelniük az 

Egyezmény azon céljának, hogy széles körű hozzáférést biztosítsanak a jogokhoz”. A 9(1), 9(2) és 9(3) 

bekezdések közös jellemzője, hogy meg kell felelniük az Egyezmény 3(9) bekezdésének, amely tiltja a 

diszkriminációt. Ennek megfelelően egy magánszemély, egy egyesület, szervezet vagy csoport ügyféli 

jogot kell, hogy élvezzen állampolgárságra, nemzetiségre, lakóhelyre (vagy bejegyzett székhelyre, a 

tevekénység tényleges végzésének központjára, jogi személyeknél) tekintet nélkül. Mindazonáltal, 

más országbeli személyek és szervezetek meg kell, hogy feleljenek a nemzeti jog ügyféli jogi 

követelményeinek.  

 

A nemzeti jog által előírt követelmények, ha vannak ilyenek 

Míg a „ha vannak ilyenek” kitétel lehetővé teszi a Részes Feleknek, hogy bizonyos szabadságot 

élvezzenek abban, hogy kit illet meg ügyféli jog, ez semmiképpen nem engedi meg a Részes Félnek, 

hogy úgy határozza meg ezeket a követelményeket, hogy ténylegesen kizárja az összes vagy majdnem 

az összes tagját a nyilvánosságnak az ügyféli jogból. Emiatt a Jogkövetési Bizottság kidolgozott egy 

tesztet a 9(3) szakasznak való megfelelő vizsgálatára. Ezt legjobban az ACCC/C/2008/31 ügyben 

(Németország) foglalta össze: „Ellentétben a 9. cikk 1. és 2. bekezdésével, a 3. bekezdés a 

tevékenységek és mulasztások széles körére vonatkozik. Ezen felül nagyobb szabadságot ad a Részes 

Feleknek annak alkalmazásában. Azonban az ügyféli jog kritériumainak, ha azokat szabályozza a 

nemzeti jog, mindig az Egyezmény céljával összeegyeztethetőknek kell lenniük, a széles körű 

jogorvoslat biztosítása érdekében. A Részes Felek nem kötelesek olyan rendszert létrehozni, ahol 

bárkinek ügyféli joga van (actio popularis) a nemzeti jogban, ahol bárki megtámadhat egy döntést, 

cselekményt vagy mulasztást, ami a környezetre kihat. Másrészt a Részes Felek nem használhatják a 

„ha megfelelnek a nemzeti jog követelményeinek (ha vannak ilyenek)” rendelkezést arra mentségként, 

hogy olyan szigorú követelményeket vezessenek be vagy tartsanak fenn, amelyek ténylegesen 
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lehetetlenné teszik a nyilvánosság minden vagy majdnem minden tagja számára, beleértve a 

környezetvédelmi civil szervezeteket is, hogy tevékenységeket vagy mulasztásokat megtámadjanak, 

ha azok sértik a nemzeti környezetvédelmi jogot. Az ezen eljárásokhoz való hozzáférésnek kell lennie 

az alapvető szabálynak, nem a kivételnek, mivel a 9(3) bekezdést az Egyezmény 1. és 3. cikkével együtt 

kell olvasni, és a preambulumban található célkitűzés fényében, miszerint: „a nyilvánosság, illetőleg a 

szervezetek számára hatékony igazságszolgáltatási mechanizmusnak kell rendelkezésre állnia 

érdekeik védelme és a jogszabályok érvényesítése érdekében”. 

 

A Jogkövetési Bizottság ezen általános megállapítása minden olyan kritériumra vonatkozik, amelynek 

egy magánszemély vagy szervezet, amelyik egy döntést vagy mulasztást akar megtámadni, meg kell, 

hogy feleljen. Ezeket a kritériumokat meg kell különböztetni azon egyéb rendelkezéstől, amely a 

támadható döntéseket vagy mulasztásokat szabályozza, amelyekre nézve nincs szabadsága a Részes 

Feleknek. Tehát mik azok a kritériumok, amiket meg lehet szabni? Ebben a tekintetben az Egyezmény 

9(2) bekezdése ad iránymutatást. 

 

Egyfelől, a Részes Felek olyan kritériumokat szabhatnak meg, amelyek a kellő érdekre vagy a jogsértés 

jellegére vonatkoznak. Ezen túlmenően, az államok megszabhatnak bizonyos eljárási 

követelményeket, amiket a civil szervezeteknek be kell tartaniuk (pl. az alapszabályukra, 

tapasztalatukra vonatkozóan). A Jogkövetési Bizottság néhány idevágó állásfoglalása érdemes a 

bemutatásra, hogy betekintést adjunk arról, hogy milyen követelményeket szabnak meg a Részes 

Felek, mielőtt az EU jog alkalmazására térünk. 

 

Kellő érdek (érdek alapú megközelítés) 

Ahogy fentebb is írtuk, egy érdek alapú megközelítésnél az ügyféli jog azt illeti meg, aki be tudja 

mutatni, hogy egy döntés vagy mulasztás (kellően) érinti az érdekeit. A Részes Felek általános 

követelményeket támaszthatnak azzal szemben, hogy a kérelmező hogyan igazolja a támadott 

intézkedéssel kapcsolatos érdekeit32. Azonban ezek a kritériumok a döntés vagy mulasztás összes 

olyan releváns aspektusát figyelembe kell, hogy vegyék, amelyek a kérelmező érdekeit érinthetik, és 

nem korlátozódhatnak meghatározott elszigetelt tényezőkre, legyen az egy megadott távolságon belül 

lakás a tevékenységtől, vagy hasonlók.33 

 

Jogsérelem (jog alapú megközelítés) 

Ahogy fentebb is írtuk, egy jog alapú megközelítésnél a jogorvoslathoz való jog akkor szerezhető, ha a 

kérdéses döntés vagy mulasztás potenciálisan sértheti a kérelmező személyes jogait. Ahogy azt a 

Jogkövetési Bizottság kiemelte állásfoglalásában az ACCC/C/2008/31 ügyben (Németország), a 

jogsértési megközelítés szigorú alkalmazása a 9(3) bekezdés megsértését vonná maga után, hiszen 

sok, a hatóságok és magánfelek által elkövetett jogsértés nem lenne vitatható, kivéve, ha bizonyítanák, 

hogy ez a jogsértés szubjektív jogokat sért. A Jogkövetési Bizottság kiemelte, hogy ez a megközelítés 

szinte mindig elzárja a környezetvédelmi civil szervezeteket attól, hogy jogorvoslattal éljenek, mivel 

személyes jogaik általában nem érintettek, mivel azért kezdenek bele a pereskedésbe, mert a 

                                                           
32 ACCC/C/2005/11 (Belgium), ACCC/C/2006/18 (Denmark), ACCC/C/2013/81 (Sweden) 
33 ACCC/C/2013/81 (Sweden) 
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közérdeket védik a környezetvédelem területén. A jog alapú rendszerek ezért általában különös 

ügyféli jogi rendelkezések elfogadását igénylik, vagy annak a bíróságok általi elfogadását és 

kimondását, hogy a környezetvédelmi civil szervezetek a környezetvédelmi jog területén különleges 

jogokkal rendelkeznek, és ezért amikor ezek sérülnek, ügyféli joguk van.  

 

Németországban ezek a megfontolások a Környezetvédelmi Fellebbezési Törvény elfogadásához (és 

későbbi módosításához) vezettek. Attól függetlenül, hogy ez a törvény mostani formájában lefedi-e az 

összes döntést vagy mulasztást, amely a nemzeti környezetvédelmi jogot megsértheti, az az eljárás, 

hogy egy külön törvényt alkotnak, amely külön jogalapot ad a civil szervezeteknek ügyféli jogukhoz, 

kétséget kizáróan hasznos megközelítés a 9(3) bekezdés alkalmazásában. A döntő kihívás, hogy 

minden döntést vagy mulasztást, ami képes a nemzeti környezetvédelmi jog megsértésére, le kell 

fednie.  

 

Formális követelmények civil szervezetek irányában 

Egy Részes Fél szabhat kifejezett követelményeket a civil szervezetek irányában, hasonlóan a 9(2) 

bekezdésben találhatókhoz. Például, a Jogkövetési Bizottság nem emelt kifogást egy olyan 

követelménnyel szemben, hogy egy egyesület tagjainak bizonyítaniuk kell, hogy céljuk a természet- és 

környezetvédelem, és hogy az érintett Részes Fél területén 3 évig aktívak voltak és legalább 100 tagjuk 

van, vagy egyébként élvezik a közösség támogatását34. A Jogkövetési Bizottság azonban vizsgálat 

tárgyává fog tenni minden olyan feltételt esetről esetre, ha azzal szemben panasz érkezik hozzá. 

 

Az EU jog alkalmazása 

Az EU jogában a jogorvoslati jog két forrásból ered. Az egyik az, amikor egy irányelvben kifejezett 

jogorvoslati rendelkezés található. Az Egyezmény 9(3) bekezdése vonatkozásában jelenleg egy ilyen 

rendelkezés létezik csak, ez a Környezeti Felelősség Irányelv (KFI). A második, amikor az EU 

környezetvédelmi szabályozása eljárási és érdemi jogokat ad a magánszemélyeknek és civil 

szervezeteknek, amelyek Bíróság előtt érvényesíthetők. Ezen a területen az EU Bírósága adott 

iránymutatást esetjogán keresztül. 

 

Ügyféli jog védett fajok, védett terület vagy víz károsodása (vagy annak 

közvetlen veszélye) esetén - Környezeti Felelősség Irányelv 

A KFI 12(1) bekezdése természetes és jogi személyeknek jogot ad ahhoz, hogy kérjék a hatóságokat 

környezeti kárral kapcsolatos intézkedések megtételére az alábbi három kritérium egyikének 

teljesülése esetén. A KFI 13. cikke ezek alapján ezeknek a személyeknek jogot ad a bírósághoz 

forduláshoz „az ezen irányelv értelmében illetékes hatóság határozatainak, eljárásainak vagy 

mulasztásainak eljárásjogi és anyagi jogi felülvizsgálatára” a KFI szerint. A 12(1) bekezdésben 

hivatkozott személyek az alábbiak:  

„a) akiket/amelyeket a környezeti károk nagy valószínűséggel érintenek; vagy  

b) akik/amelyek kellően érdekeltek a károkkal kapcsolatos környezetvédelmi döntéshozatali 

folyamatban érvényesítő módon; vagy  

                                                           
34 ACCC/C/2013/81 (Sweden) 
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c) akik/amelyek jogsérelemre hivatkoznak, amennyiben az adott tagállam közigazgatási 

eljárásról szóló törvénye előfeltételként szabja azt”. 

Az (a) kritérium nem enged akkora szabadságot a tagállamoknak, mint a (b) vagy a (c). Ezt tisztázta az 

EU Bírósága is az ún. Folk ítéletben, amikor kimondta: „Noha a tagállamok mérlegelési mozgástérrel 

rendelkeznek annak meghatározása tekintetében, hogy mi tekinthető a 2004/35 irányelv 12. cikke 

(1) bekezdésében foglalt „kellően érdekelt” vagy az ezen irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjában 

előírt „jogsérelem” fogalmának, nem rendelkeznek ilyen mozgástérrel azon személyek eljárásindítási 

jogának tekintetében, akiket környezeti kár érint vagy érinthet, amint az az említett irányelv 12. cikke 

(1) bekezdésének a) pontjából következik”. A Bíróság ennek megfelelően megállapította: „A nemzeti 

jog olyan értelmezése, amely megfoszt minden halászatijog-jogosultat attól, hogy környezeti 

felülvizsgálati eljárást kezdeményezzen olyan környezeti kár miatt, amely fokozott halpusztulásban 

nyilvánul meg, jóllehet e személyeket e kár közvetlenül érinti, nem tartja tiszteletben az említett 12. és 

13. cikk hatályát, ekként összeegyeztethetetlen az említett irányelvvel”. 

 

A KFI 12(1)(a) pontja alapján az egyetlen tényező a környezeti kár hatása vagy valószínű hatása a 

kérelmezőre. A tagállamok számára nem megengedett további követelmény meghatározása. A KFI 

alapján a tagállam ugyanis nem jogosult a személyek ügyféli jogát függővé tenni attól, hogy van-e jogos 

érdeke, és hogy jogai sérelmet szenvedtek-e. 

 

Ügyféli jog az EU környezetvédelmi jog közvetlenül hatályos 

rendelkezései alapján 

Az EU Bírósága több olyan EU környezetvédelmi jogi rendelkezést azonosított, amelyek közvetlenül 

hatályosak és a nemzeti bíróságok előtt kikényszeríthetők. Sajnos azonban különös EU jogi szabályozás 

hiányában, amely ezekkel kapcsolatban a jogorvoslati jogot szabályozná, a tagállamok nemzeti 

bíróságaira van bízva, hogy az ügyféli jog részletszabályait lefektessék35. Mindazonáltal egyértelmű 

korlátok vannak a tagállami szabályozás előtt, amikor a hatékony jogvédelem és az Egyezmény 9(3) 

bekezdése alapján meghatározzák az ügyféli jog kritériumait. 

 

A természetes személyek és jogi személyek, akik az EU környezetvédelmi jog által rájuk ruházott 

jogokkal rendelkeznek, ügyféli jogot kell, hogy kapjanak, hogy azokat nemzeti bíróságok előtt 

érvényesíthessék. Az EU Bírósága kimondta, hogy magánszemélyek vagy a megfelelően létrehozott 

környezetvédelmi szervezetek képesek kell, hogy legyenek olyan irányelvekre hivatkozni, amelyek 

célja a környezet védelme jogi eljárásokon keresztül. A Bíróság ítéletek sorában mondta ki, hogy a civil 

szervezeteknek és természetes személyeknek ügyféli joga van az alábbiak vitatása körében:  

 levegőminőségi tervek vagy azok hiánya (C-237/07 Janecek ügy és C-404/13 ClientEarth 

ügy);  

 az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről szóló 

irányelv alapján kiadott engedélyek (Stichting36 ügy) 

 az Élőhelyvédelmi Irányelv alapján kiadott derogációk (Szlovák Barnamedvék ügy37) 

 a Víz Keretirányelv alapján kiadott engedélyek (Protect ügy38).  

                                                           
35 C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie  
36 C-165 és C-167/09 Stichting Natuur en Milieu 
37 C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie 
38 C-664/15 Protect  
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Például, a ClientEarth ügyben az EU Bírósága kimondta, hogy „a határértékek 2010. január 1-je utáni 

túllépésével közvetlenül érintett természetes vagy jogi személyek számára biztosítani kell annak 

lehetőségét, hogy a nemzeti hatóságoknál – adott esetben a hatáskörrel rendelkező bíróság előtti 

keresetindítással – elérjék, hogy e hatóságok a 2008/50 irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második 

albekezdése szerinti levegőminőségi tervet készítsenek, amennyiben valamely tagállam nem 

biztosította az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből eredő 

követelményeknek való megfelelést, mindazonáltal nem kéri a határidő meghosszabbítását az ezen 

irányelv 22. cikkében előírt feltételek mellett (lásd analógia útján: Janecek-ítélet, EU:C:2008:447, 

39. pont)”39. 

 

Ezen a kijelentésen alapulva, egy brüsszeli elsőfokú bíróság 2017. december 17-én ideiglenes ítéletet 

adott ki, amelyben minden olyan személyt, aki olyan területen vagy zónában lakik, ahol a 

légszennyezettség meghaladja a határértéket, közvetlenül érintettnek fogadott el. Ez az érvelés 

alkalmas arra, hogy egyéb, közvetlenül alkalmazandó EU környezetvédelmi rendelkezésekre 

alkalmazzák, amelyek esetleg még nem voltak tárgyai az EU Bírósága előtt előzetes döntéshozatali 

eljárásnak. 

 

Esetjogában az EU Bírósága nem korlátozza továbbá azon természetes és jogi személyek kategóriáját, 

akik az EU környezetvédelmi jogából jogokat eredeztethetnek. Világossá tette, hogy a 

környezetvédelmi szervezetek, akárcsak az egyéni panaszosok, az EU környezetvédelmi jogából 

származtatják a jogaikat. Ezen személyek kategóriája tehát igen széles.  

 

Két előzetes döntéshozatali eljárásban, ahol kifejezetten a civil szervezetek nemzeti bíróságok előtti 

ügyféli joga volt a kérdés, a Bíróság tisztázta, hogy hogyan befolyásolják ezek az ítéletek a tagállamok 

eljárási önállóságát az ügyféli jog meghatározása körében.  

 

A Szlovák Barnamedvék ügyben leszögezte, hogy a nemzeti eljárási jogokat úgy kell értelmezni, 

amennyiben lehetséges, hogy a civil szervezeteknek ügyféli jogot adó 9(3) bekezdéssel összhangban 

legyenek. A Bíróság kimondta: „a kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy a közigazgatási vagy 

bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlásához szükséges feltételekre vonatkozó eljárási szabályokat 

a lehető legteljesebb mértékben úgy értelmezze, hogy az megfeleljen mind az Aarhusi Egyezmény 

9. cikke (3) bekezdése céljainak, mind az uniós jog által biztosított jogok hatékony bírói védelmére 

vonatkozó célnak, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi szervezetek bíróság előtt vitathassák az 

uniós környezetvédelmi joggal esetlegesen ellentétes közigazgatási eljárás során hozott 

határozatokat”. 

 

Az ún. Protect ítélet tisztázta az Egyezmény 9(3) bekezdését, és hogy „az említett rendelkezés, a Charta 

47. cikkével együttesen értelmezve, azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy biztosítaniuk kell 

az uniós jog, különösen a környezeti jogra vonatkozó rendelkezések által nyújtott jogok hatékony bírói 

védelmét”40.  

 

                                                           
39 C-404/13 ClientEarth 
40 C-664/15 Protect 
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A tagállamok által az ügyféli joggal szemben szabható feltételek 

szabadsága 

 

A Jogkövetési Bizottság és az EU Bíróság döntéseiből három egyértelmű következtetés vonható le:  

 

1. Az alapvető szabály az ügyféli jog fennállása, a korlátozásokat kell indokolni. 

 

1. A kritériumok nem zárhatnak ki személyek teljes kategóriáját (sem civil szervezeteket, sem 

magánszemélyeket). 

 

2. Az előzetes részvétel az engedélyezési eljárásban, mint az ügyféli jog előfeltétele, kétséges, 

hogy megfelel-e az Egyezmény 9(3) bekezdésének. 

 

A jelen lakossági tájékoztató kiadvány a Justice and Environment egyesület és a ClientEarth 

Lengyelország szervezet által vezetett, a környezeti jogorvoslati jogokat előmozdító ún. Visegrád 4 

Aarhus Központ projekt keretein belül született.  

 

A projektet részben Csehország, Magyarország, 

Lengyelország és Szlovákia kormányai támogatják az 

International Visegrad Fundból, a Visegrad Grants 

segítségével. Az International Visegrad Fund küldetése, 

hogy segítsen fenntartható regionális együttműködési 

ötletek megvalósulásában Közép-Európában.  
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