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„Ahogyan a demokratáknak el kell ítélniük azokat, akik más 

embereket elhallgattatnak, ugyanúgy kellene elítélniük azokat is, 

akik a természetet hallgattatják el azáltal, hogy elpusztítják.”
1 

                                                 

1
 Dryzek, 2009 589 p. 
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BEVEZETÉS 

A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS MÓDSZERTANA 

Doktori disszertációm hétéves elméleti kutató- és építkező munka, valamint a környezeti 

demokrácia működését a gyakorlatban vizsgáló (illetve azt művelő, s részben alakító) 

tevékenység eredményeképpen született meg. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori 

Iskola doktorandusz hallgatójaként 2009-ben kezdtem el feltárni a környezeti demokrácia 

elméleti hátterét, s lényegében ezzel párhuzamosan vizsgáltam – az Energiaklub Szakpolitikai 

Intézet és Módszertani Központ (a továbbiakban: Energiaklub) gyakornokaként, majd jogi 

tanácsadójaként – a környezeti demokrácia érvényesülését az energetika, illetve 

energiapolitika területén. Szándékom szerint jelen doktori disszertáció ennek a több mint fél 

évtizednyi tudományos, szellemi, s nem utolsó sorban morális „utazásnak” a leképeződése. A 

disszertációban összegződik a demokráciaelmélettel, a környezeti demokráciával és annak 

egyik legfontosabb, nemzetközi intézményével, az Aarhusi Egyezménnyel, valamint az 

energia-demokráciával foglalkozó szakirodalom bemutatása, valamint a környezeti 

demokráciával foglalkozó (nemzetközi és hazai) empirikus kutatások ismertetése. A 

disszertáció a tartalomjegyzék és a bevezető, valamint a disszertáció főbb téziseinek 

összefoglalása után három fő részre tagolódik. 

Az Első fejezet azt vizsgálja, hogy mit jelent a környezeti demokrácia, hogyan határozható 

meg, s milyen normatív-preskriptív követelményrendszer húzódik meg mögötte. A környezeti 

demokráciát két aspektusból mutatom be. Egyrészt elhelyezem a normatív-empirikus 

demokrácia-megközelítések között, aztán körvonalazom a környezeti demokrácia elméletét, 

amit egyúttal el is határolok a zöldpolitikai gondolkodás ökopolitikai irányvonalától. 

Fontosnak tartottam ugyanakkor, hogy a környezeti demokrácia és az ökopolitikai egyik 

legfontosabb közös területével az állampolgárság átértelmezésével is foglalkozzak. Ezután 

térek rá a környezeti demokrácia elméletének nemzetközi és magyarországi 

intézményesülésével. Az Első fejezet alapvetően a vonatkozó szakirodalmi és jogalkotási, 

illetve szakpolitikai források feldolgozásán alapul. 

A disszertáció Második fejezete a környezeti demokrácia gyakorlati érvényesülésével 

foglalkozik, s bemutatja a környezeti demokráciával kapcsolatos empirikus kutatások 

eredményeit. Ebben a részben tárgyalom a környezetpolitika és a környezeti demokrácia 

fejlődését korlátozó tényezőket, jogalkotói és kormányzati intézkedéseket. 
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A disszertáció Harmadik fejezete a környezeti demokrácia speciális részterületével, az 

energetikával és energiapolitikával foglalkozik, s a környezeti demokrácia pillérrendszerét 

alkalmazza a magyar állami energiaszektorra, s mindezt a szakirodalom egy új elemzési 

keretrendszere, az energia-demokrácia fogalma alatt értelmezi. A környezeti demokrácia és 

az energia-demokrácia magyarországi érvényesülésének vizsgálatához az Energiaklub 

tematikus programjának, az Energia Kontroll Programnak (EKP) a keretében végezett önálló 

kutatás eredményeit használom fel. A magyar állami energiaszektor általános elemzésén túl, a 

doktori értekezés esettanulmány jelleggel foglalkozik a Pakson létesítendő új atomerőművi 

blokkok (a továbbiakban: Paks II.) kérdésével, mint a hazai környezeti és energia-demokrácia 

előtt álló legjelentősebb kihívással. Ez a fejezet – felhasználva az első két fejezet 

tapasztalatait – egyszerre áll normatív és empirikus alapokon. 

Őszintén hálás vagyok a disszertáció 2015. november 5-i munkahelyi vitája során és az azt 

követően kapott tanácsokért, kritikákért és megjegyzésekért, amelyek reményeim szerint mind 

hozzájárultak a dolgozat színvonalának emeléséhez. Természetesen minden, a disszertációban 

maradt hiba, következetlenség a szerző felelőssége. 

Mivel a környezeti demokrácia és az energia-demokrácia (utóbbi a meglehetősen aktuális 

Paks II. miatt különösen) folyamatosan alakuló és változó témakörök, ezért a disszertáció 

empirikus, elemző részei szükségképpen egy meghatározott időszak értékelésére 

törekedhetnek. Így a disszertáció jelen változatát, amelyet alapvetően az ELTE ÁJK 

Politikatudományi Doktori Iskolájában tartandó nyilvános vitára készítettem, 2016 

szeptemberében zártam le. 
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A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FŐ TÉZISEI 

A következőkben összefoglalom (1. táblázat) a doktori disszertáció fő téziseit, s a 

disszertációban való könnyebb eligazodás, áttekinthetőség végett pontosan megjelölöm a 

disszertáció azon részét, amely az adott megállapítással foglalkozik. 

 

Tézis Hol található? 

T.1. A környezeti demokrácia alapvetően antropocentrikus irányzat, ahol az 

intézményesülés folytán erősen jelen van a környezetjogi megközelítés is. 

A környezeti demokrácia továbbá egy önálló normatív-empirikus demokráciaelméleti 

irányzatba sorolható demokráciatípus, amely a liberális demokráciára épül rá, azt 

egészíti ki. 

A környezeti demokrácia elmélete pedig az e demokráciatípus mögötti saját elméleti 

keretrendszerként fogható fel (ugyanis a demokrácia nagy, makroszintű elméletein túl 

az egyes demokráciatípusoknak is vannak speciális elméletei). 

Első fejezet Első rész 

I. pont és 

Első fejezet Első rész 

II. pont 

T.2. A környezeti demokrácia elhatárolható a zöld politikai gondolkodás másik fontos 

irányvonalától az ökopolitikától: előbbi demokráciatípus (és demokráciaelmélet), 

utóbbi pedig ideológia. A két irányzat ugyanakkor sok közös pontot tartalmaz, többek 

között az állampolgárságról vallott nézeteik tekintetében. 

Első fejezet Első rész 

V. pont és VI. pont 

T.3. A környezeti demokrácia szerint nincs okunk azt gondolni, hogy a 

környezetvédelem ne győzedelmeskedhetne a jogi és politikai arénában, ha a nem 

ismerjük el a nem emberi létezők jogait. A koncepció szerint a legerősebb morális 

követelés az emberek egészséghez, biztonságos és megfelelő környezethez való 

jogának, továbbá a környezetvédelmi részvételi jogosítványoknak a jogi (lehetőleg) 

alkotmányos rögzítése (ez a meglévő liberális jogok radikális kiterjesztése). 

Első fejezet Első rész 

IV.4. pont 

T.4. A környezeti demokrácia újra-konceptualizálja az állampolgárságot: egyszerre 

tekinti fontosnak a jogokra és a kötelezettségekre alapozott megközelítéseket a 

környezetvédelemben; a civil szférának igen jelentős szerepet tulajdonít az 

állampolgárság kibontakozása szempontjából; valamint úgy véli, hogy a magánszférába 

tartozó cselekedeteknek politikai relevanciái és így politikai következményei vannak. 

Első fejezet Első rész 

VI. pont 

T.5. A környezeti demokrácia Magyarországon alapvetően a jogi alkotmányosság 

paradigmája alatt és következtében fejlődött ki: ez azt eredményezte, hogy az 

alkotmányos környezetjog és a hozzá kapcsolódó (alkotmány)bírósági gyakorlat igen 

hamar kibontakozott. 

Első fejezet Második 

rész IV.4. pont 

T.6. A politikai alkotmányosság paradigmája alapvető hatást gyakorolt a környezeti 

demokráciára és számos ponton korlátozta a környezeti demokráciának a jogi 

alkotmányosság védőernyője alatt kiérlelt megoldását, holott a politikai 

alkotmányosság praxisorientált jellegéből a procedurális környezeti jogosítványok 

megerősítése is következhetett volna. 

Második fejezet 

T.7. A környezeti demokrácia elvileg jól együtt tud működni a politikai 

alkotmányosság paradigmájával, sőt bizonyos szempontból a kettő egymásra hatását 

nélkülözhetetlennek is tekinthetjük. Ezt nevezem a környezeti demokrácia 

politizálásának. A környezeti demokrácia és a politikai alkotmányosság 

együttműködéséhez az szükséges, hogy egyensúlyi helyzet alakuljon ki a környezeti 

demokráciához kapcsolódó alkotmányos és procedurális jogok között: ugyanis az 

egészséges (megfelelő) környezethez való jog és a hozzá kapcsolódó procedurális 

jogosítványok együttműködése nélkül nem beszélhetünk környezeti demokráciáról. 

Második fejezet 

Negyedik rész I. pont 

és II. pont 
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Tézis Hol található? 

T.8. Magyarország példája azt bizonyítja, hogy a jogi alkotmányosság 

keretrendszerében az alkotmányos jogosítványok egészen jól tudnak működni, s 

kialakíthatóak a környezeti demokrácia procedurális feltételei is. E kettő 

együttműködését, amelyen végtére is áll vagy bukik a környezeti demokrácia, már nem 

képes koordinálni önmagában a jogi alkotmányosság. Ezen segíthet a politikai 

alkotmányosság procedurális irányultsága, amelynek a környezeti demokráciával 

kapcsolatos feladata az lehetne, hogy a gyakorlatban működteti a környezeti 

demokrácia anyagi és eljárási aspektusait, egyszerre kielégítve és formálva a társadalmi 

elvárásokat. 

Második fejezet 

Negyedik rész II. pont 

T.9. A környezeti demokrácia alkalmazható az energetikára, s erre használom a 

szakirodalomban egyre inkább elterjedt energia-demokrácia (energy democracy, 

Energiademokratie) fogalmat. Energia-demokrácia alatt természetesen nem egy teljesen 

új normatív-empirikus elméletet értek, hanem sokkal inkább a környezeti demokrácia 

alapvető, elméleti és gyakorlati implikációinak az energetikára, illetve energiapolitikára 

való vetítését. 

Harmadik fejezet Első 

rész I. pont 

T.10. Az energia-demokráciát fenyegető tényezők a környezeti demokráciát 

veszélyeztető intézkedésekből következnek: vagyis az energia-demokrácia diszfunkciói 

a környezeti demokráciát ért támadásokból vezethetőek le. Ugyanakkor egy ezzel 

ellentétes tendencia is kibontakozott Magyarországon: 2010-től kezdve ugyanis a 

politikai alkotmányosság felfogásával felvértezett alkotmányozó, jogalkotó és 

kormányzati hatalom az energetika területéről kiindulva korlátozza szisztematikusan 

magát az általános értelemben vett környezeti demokráciát. Ennek pedig az egyik 

legfontosabb célja nem más, mint a Paks II-beruházás politikai megalapozása. 

Harmadik fejezet 

Második rész II.5. 

pont és Harmadik 

fejezet Harmadik rész 

1. táblázat A disszertáció fő tézisei 
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ELSŐ FEJEZET – A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA 

ELMÉLETE ÉS INTÉZMÉNYESÜLÉSE 

A disszertáció elméleti fejezetében megkísérlem rekonstruálni a környezeti demokrácia 

politikaelméleti és jogelméleti alapjait (utóbbi természetesen az alkotmányos alapokat jelenti). 

A környezeti demokrácia részben ráépül a liberális demokráciára és annak alkotmányossági 

megközelítéseire, ugyanakkor el is szakad azoktól. Ez az elszakadás, azonban korántsem 

olyan mértékű, mint a zöld politikai gondolkodás másik fontos ága, az ökológiai politika 

esetében tetten érhető. Ez a fejezet tehát egyszerre kívánja – szakirodalmi rekonstrukció 

alapján – konceptualizálni a környezeti demokráciát, ugyanakkor arra is kitér, hogy mi nem a 

környezeti demokrácia. Az elmélet azonban nem létezhet a gyakorlat nélkül, ezért a fejezet a 

környezeti demokrácia szintjeivel és intézményesülésével is foglalkozik, mindezt magyar 

példák segítésével, amelyek immáron át is vezetnek a Második fejezethez, amely a környezeti 

demokrácia hazai viszonyok közötti empirikus vizsgálatára vállalkozik. 

ELSŐ RÉSZ: A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA POLITIKAELMÉLETE 

I. A demokratikus politikai közösség környezettel kapcsolatos megközelítései 

Ahhoz, hogy feltárjuk a környezeti demokrácia politikaelméleti alapjait, mindenképpen az 

szükséges, hogy jobban megértsük e demokráciatípus mögötti elméleti előfeltevéseket. Ezen 

előfeltevésekhez pedig az adja meg a kulcsot, hogy a politikai közösség hogyan viszonyulhat 

saját természetes és épített környezete felé. A szakirodalmi vizsgálódások alapján (Parola, 

2013) azt mondhatjuk, hogy ez a megközelítés három irányú lehet: antropocentrikus, 

ökocentrikus és környezetjogi. A következőkben röviden bemutatom az egyes viszonyulások 

főbb jellegzetességeit és az Első fejezetben amellett érvelek, hogy a környezeti demokrácia 

alapvetően antropocentrikus irányzat, ahol az intézményesülés folytán erősen jelen van a 

környezetjogi megközelítés is. 

1. Antropocentrikus megközelítés 

Az antropocentrikus látásmód sajátosságát az adja, hogy az embernek a környezethez való 

viszonyát ez a megközelítés determinálja: vagyis az ember a környezetet önmagához képest 

határozza meg (Parola, 2013 30-31. pp). Mindennek hatalmas politikai és kulturális tradíciója 

van, s ez a szemlélet éppúgy tetten érhető a vallásos megközelítésben (Jávor, 2004), mint a 
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reneszánsztól kezdve kibontakozó humanizmusban. Az antropocentrikus hozzáállás ott 

munkál tehát abban a gondolatban, hogy az Isten az emberre bízta minden egyéb élőlénynek 

és élettelen dolognak a sorsát (s ebben osztozik a judaizmus, a kereszténység és az iszlám is),
2
 

de abban is, hogy a szabad ember önmagával és a világgal is megtehet mindent, s ennek csak 

önnön korlátai szabnak határt. Ez a megközelítés vallásos vagy szekuláris alapon az embert 

minden más (a teremtett és természetes rend) fölé helyezi. Érdemes mindehhez azt is 

hozzátenni, hogy a mindennapi élet általános perspektívája is erősen antropocentrikus, hiszen 

hétköznapjainkat emberi léptékkel éljük és mérjük. A világi emberközpontúság a 

felvilágosodás racionalista, pozitivista hagyományira (főként Bacon és Descartes 

gondolataira) épülve a tudománytól várja el azt, hogy az embert a természet urává tegye 

(Parola, 2013 33. p). 

A keresztényi álláspont kapcsán elmondhatjuk, hogy abból az is következhetne, hogy az 

ember a teremtett világ ura és mindent megtehet, azonban ez egyfajta „keresztényi 

arroganciához” vezetne. Passmore (1974) és a katolikus egyház dokumentumai (Jávor, 2004) 

azonban alátámasztanak egy másik értelmezési lehetőséget, amely szerint az ember valójában 

„jó pásztorként” arra lett elhívva Isten által, hogy uralkodjon az emberen kívüli élőlényeken 

és élettelen dolgokon, ugyanakkor mindezt ne erővel és kegyetlenséggel, hanem belátással és 

gondoskodó szeretettel, s mi több, felelősséggel tegye. Az antropocentrikus megközelítésnek 

ezt a felelősségalapú olvasatát minden eddiginél jobban összefoglalja Ferenc pápa Laudatio 

Si’ kezdetű enciklikája, amely az ember környezettel szembeni felelősségét egyenesen az 

isteni felelősségből vezeti le: „Ez a felelősség a földdel szemben, mely Istené, megkívánja, 

hogy az értelemmel felruházott emberi lény tiszteletben tartsa a természet törvényeit és a 

kényes egyensúlyt az élőlények között, melyek e világon élnek…” (Ferenc Pápa, 2015 43. p). 

Az antropocentrizmus ugyanilyen átértelmezése figyelhető meg a többi vallás esetében is 

(Jávor, 2004), ugyanakkor a felvilágosodás racionalista és humanista gondolatinak örökébe 

lépő liberalizmus sokkal inkább emberközpontú és individualista maradt, s messze nem 

alakította át antropocentrikus megközelítését, mind például a katolikus egyház. A 

                                                 

2
 Az Ószövetség nem csak azt körvonalazza, hogy mit tehet az ember a természettel, hanem azt is, hogy mit kell 

tennie: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég 

madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” (Teremetés 

Könyve, 1.26). Valamint: „Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, 

töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat 

fölött, amely a földön mozog.«” (Teremetés Könyve, 1.28). Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy az Isten 

ószövetségi szavai sem teszik az embert „mindenhatóvá” és nem teszi le végérvényesen Isten minden emberen 

kívüli élőlény  
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felvilágosodás antropocentrikussága ugyan beépült az összes nyugati ideológiába, s magába a 

kapitalizmusba is, de a legnagyobb hatását kétség kívül a liberalizmusra gyakorolta. 

A liberális demokráciákban továbbra is az ember, az individuum mindennek a mértéke, s 

ez – amint látni fogjuk – bizony komoly gátat jelent a zöld értékek integrálását tekintve. Nem 

véletlen, hogy az ugyancsak antropocentrikus, de a felelősségi gondolatkör tekintetében a 

keresztényi aspektushoz közel álló környezeti demokrácia több ponton is a liberalizmussal, a 

liberális demokráciával szemben pozícionálja magát. Többek között éppen a „kérlelhetetlen” 

antropocentrikus megközelítés volt az egyik olyan közös pont, amelynek mentén a 

liberalizmus (a kapitalizmussal karöltve) meghatározó ideológiává válhatott, s ilyenformán az 

egész nyugati világ társadalmi, politikai és gazdasági fejlődését meghatározta. 

2. Ökocentrikus megközelítés 

Az ökocentrikus, a természetet középpontba állító megközelítés az antropocentrikus 

látásmóddal szemben, arra való reakcióként bontakozott ki. Marsh volt az egyik első 

gondolkodó, aki részletesen leírta az ember pusztításának sajátosságait. Man and Nature című 

munkájában (1864) úgy érvelt, hogy a természet ember általi pusztítása „a természeti 

törvények” figyelmen kívül hagyásából fakad. Mars szerint azért, hogy az ember civilizálja a 

világot az ember arra kényszerült, hogy beavatkozzon a természeti erők működésébe és 

megváltoztassa a közöttük érvényes szabályokat – az ember ugyanakkor ott tévedett nagyot, 

hogy mindezt büntetlenül megteheti. Az ökocentrikus megközelítés szerint az ember által 

elkövetett pusztítások felforgatták a természet élőlényei és élettelen dolgai közötti 

viszonyokat, s megszüntették a közöttük lévő egyensúlyi viszonyokat. Az ökocentrikus 

hozzáállás szerint a természet nem pusztán elszenvedő alanya az emberi tevékenységnek, sőt 

maga a környezet is tud igen kemény jelzéseket küldeni az emberiségnek (pl. fajok kihalása, 

hurrikánok, savas eső, a klímaváltozás kísérőjelenségei). Az ökocentrikus megközelítés tehát 

az emberi legősibb természet-élményeire épít, s minden élőlény harmonikus együttélését 

tekinti a legfontosabb céljának. Ebből a szempontból az ember kötelességei új értelmet 

nyernek, s azokat immáron nem csak embertársaink, hanem magának a természetnek az 

irányába is ki kell fejteni, s nem csak egyes egyedek felé vannak kötelezettségeink, hanem 

egész fajok, biológiai közösségek iránt is. Az ökocentrikus gondolkodás egyensúlyba hozza 

tehát az egészséges környezethez való jogot valamint a fajok és a környezet megőrzésére 

vonatkozó, továbbá a jövő generációkkal szembeni kötelezettséget. 
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3. Környezetjogi megközelítés 

Az eddigiek alapján nyilvánvaló, hogy minden környezettel kapcsolatos attitűdnek 

reflektálnia kell arra, hogy az ember képes a globális környezet visszafordíthatatlan 

megváltoztatására, s olyan módon tudja a Föld integritását megkárosítani, hogy az 

végérvényes hatást gyakorol a jövő generációkra. Mindez a korábban már említett 

szempontrendszer egyre általánosabbá válásához vezetett, vagyis ahhoz, hogy a 

környezetkárosítás által okozott problémák intenzíven vetették fel az állampolgároknak és 

maguknak az államoknak a környezetvédelemre irányuló kötelezettségeit (Parola, 2013 35. p). 

Erre a helyzetre a környezetjog kísérelt meg jogi választ adni, amelynek célja az ember és a 

környezet egyensúlyának visszaállítása. A jog, mint kötelezető szabályrendszer azért is 

bizonyulhatott életképes megközelítésnek, mert – éppen úgy, ahogyan a környezeti problémák 

– egyszerre tud regionális, nemzeti és nemzetközi viszonyokat szabályozni és ezeken a 

szinteken hatást gyakorolni. 

Ugyanakkor – ahogyan Parola megjegyzi (2013 36. p) – a jogi megközelítési is 

antropocentrikus alapokon áll (ilyenformán erős átfedés mutatható ki a környezettel szembeni 

megközelítések között), s korántsem tekinthető korunk jogrendszere ökocentrikusnak. A 

környezetbarát jogrendszer abból a felfogásból indul ki, hogy ami jó az embernek, az jó a 

természetnek is, s ez is mutatja, hogy a kortárs környezetjog és –politika mögött meghúzódó 

etikai megközelítés erősen antropocentrikus. Mindez természetesen az ökopolitikai 

megközelítés szempontjából lehet csak problematikus, hiszen más vélekedések szerint a jog 

emberközpontúsága, emberi intézmény lévén és az emberi szükségletek kielégítése miatt, 

kiküszöbölhetetlen. Az ezzel ellentétes megközelítés szerint (Parola, 2013 36. p) érdemes a 

figyelmünket az ökológiai integritásra irányítani, amely arra utal, hogy az emberi élet és 

általában is minden elő a Föld létfenntartó rendszereitől függ. Ebből a szemszögből a jog 

antropocentrikus jellege tarthatatlan, s el kell mozdulnia egy komplex, ökocentrikus 

megközelítés felé. Csakis egy ilyen policentrikus megközelítés képes hangsúlyozni az 

emberiség és a környezet érdekinek konvergenciáit, továbbá a konfliktusban lévő érdekek 

között egyensúlyozni. 

II. Demokráciaelméleti kiindulópontok 

Ahhoz, hogy a környezeti demokrácia elméletét körvonalazhassuk és elhelyezhessük a 

demokráciaelméletek meglehetősen bonyolult térképén, először is néhány szót kell szólni a 

demokráciatípusok és demokráciaelméletek csoportosításáról és az egyes demokráciaelméleti 
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irányok jellemzőiről, hiszen ezek közé próbáljuk meg beilleszteni a környezeti demokrácia 

elméletét. Ezért először körvonalazom a különbséget a demokráciaelméletek és –típusok 

között, majd pedig az egyes demokráciatípusokat tovább bontva megvizsgálom a pozitív, 

empirikus és normatív demokráciaelméleteket. Ezt követően térek rá azokra a 

megközelítésekre, amelyekből (le)származtatható a környezeti demokrácia elmélete: így 

külön foglalkozok a képviseleti, részvételi, közvetlen és deliberatív irányzatokkal. Majd pedig 

a liberális demokráciát elemzem, amire (pontosabban az ahhoz kötődő negatív jelenségekre) 

egyfajta válaszreakcióként jött létre a környezeti demokrácia. 

1. Demokráciaelméletek, demokráciatípusok és a környezeti demokrácia
3
 

Fontosnak tartom, hogy egyszerre foglalkozzunk a demokrácia elméleteivel és az egyes 

demokráciatípusokkal. A demokráciaelméletek (vagy más terminológiában: 

demokráciamodellek) definíciókon és általánosításokon nyugszanak, s megkísérlik rendszerbe 

foglalni a múlt és a jelen politikai berendezkedéseit. Buchstein és Jörke (2011 571. p) szerint 

a demokráciaelméletek célja kettős: egyrészt a demokratikus rendszerek előfeltételeit és 

teljesítményét próbálják meg megérteni; másrészt pedig az így feltárt valóságot az alapvető 

demokratikus értékek alapján ítélik meg. Vagyis a demokráciaelméletek absztraktak, s magas 

szintű generalizációjuk alkalmassá teszi őket arra, hogy megragadják és tipológiákba 

rendezzék az egyes demokráciatípusokat. 

Bár az egyes demokráciamodellek mentén kategorizálhatóak a demokrácia típusai, a 

helyzetet azonban megbonyolítja, hogy nem csak a demokráciának (ezeket nevezhetnénk 

makroszintű elméleteknek), hanem az egyes demokráciatípusoknak (pl. képviseleti 

demokrácia) is vannak saját elméletei. Jelen disszertáció a környezeti demokráciát a 

demokráciatípusok egy sajátos új fajtájaként mutatja be, s amikor a környezeti demokrácia 

elméletéről beszélek, akkor az e demokráciatípus mögötti saját elméleti keretrendszert, s nem 

általában a demokráciaelméletek előbb említett absztrakt fogalmát értem ez alatt. 

Amíg a demokráciamodell vagy –elmélet azokat a sajátos filozófiákat igyekszik 

megragadni, amelyek egy-egy politikai berendezkedés mögött munkálnak, addig a 

demokráciatípus arra reflektál, hogy különféle intézményes megszervezési módjai lehetnek a 

demokratikus kormányzásnak, s mindez sajátos történelmi, gazdasági, kulturális, demográfiai, 

                                                 

3
 A demokráciaelméletek bemutatásához főként az International Encyclopedia of Political Science vonatkozó 

szócikkeire (demokráciaelméletek: Buchstein-Jörke, 2011 571–582. pp; demokráciatípusok: Tura, 2011 582–

594. pp) és az ott hivatkozott szakirodalmakra támaszkodom. 
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politikai körülményektől függ.
4
 Ezek a faktorok határozzák meg, hogy a különféle 

intézmények hogyan működtetik a különféle országokban működő demokráciákat. Turan 

szerint (2011 582–583. pp) a típus egyrészt azért használatos, hogy meghatározza azokat a 

karakterjegyeket, amelyek egyes politikai rendszerek definiálásához és másoktól való 

elhatárolásához szükségesek. Másrészt a típus utal arra a – már jelezett – jelenségre, hogy 

bizonyos értelemben egyfajta alkategóriával állunk szemben, amely mint olyan alkalmas 

tipológiák kialakítására. Mindez azért hasznos, mert többféle olyan berendezkedés is eleget 

tehet a demokrácia elméleti kritériumainak, amelyek kevéssé hasonlítanak egymásra és más 

demokráciatípust képviselnek. 

2. Pozitív, empirikus és normatív megközelítésű demokráciaelméletek 

A modern demokrácia kollektív önrendelkezést jelent, amelyen közvetlen célja az, hogy úgy 

formálja a politikai döntéseket, ahogyan az a polgárok akaratának megfelel. Buchstein és 

Jörke szerint (2011 571. p), ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a modern demokráciaelméletek 

szerteágazó és olyakor bizony zavaros világában szükségünk van valamilyen vezérlő 

megközelítésre: általában diakronikus és szinkronikus megközelítést szoktak alkalmazni. A 

diakronikus vezérelv a demokráciáról való gondolkodás történelmi fejlődésére koncentrál, s a 

meghatározó gondolkodási csomópontok és változások feltárást célozza. A szinkronikus 

megközelítés szerint a demokrácia különféle elméletei paradigmákká és modellekké 

sűrűsödnek, s a cél ezen irányzatok leírása és rangsorolása.
5
 Ugyanakkor a demokráciáról 

való gondolkodásnak van egy olyan szervező elve is, amely a demokráciaelméletek 

tudományos módozataira vonatkozik, vagyis arra, hogy az egyes elméletek hogyan 

közelítenek a demokrácia felé. Ez alapján a pozitív, empirikus és normatív 

demokráciaelméletek között tehetünk különbséget. 

[Pozitív demokráciaelméletek] A pozitív elméletek formális modelleket dolgoznak ki a 

demokratikus folyamatok leírására, úgy, mint például a szavazói viselkedésre. Ezek az 

elméletek nem elsősorban empirikus vizsgálódások segítségével elemzik az igazai 

demokráciák működését, hanem deduktív elméleti apparátusok segítségével ragadják meg a 

politikai folyamatokat. Kiindulópontjuk néhány olyan alapvető axióma, amelyeket a 

demokratikus rendszerek fő jellemzőinek kifejlesztéséhez dolgoztak ki. A pozitív elmélet 

alapvető feltételezései, kauzális vagy funkcionális magyarázatai nem tartanak igényt normatív 

                                                 

4
 Tura, 2011 582. p 

5
 Buchstein-Jörke, 2011 574. p 
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erőre. Ezek az elméletek a létező demokráciák működésmechanizmusait kívánják feltárni és 

leírni, normatív követelmények megfogalmazása nélkül.
6
 A pozitív elmélethez sorolható a 

racionális választás elmélete és luhmanni rendszerelméleten nyugvó megközelítések. A 

racionális választás elmélete a társadalom mikro-szintjére fókuszál, s abból az előfeltevésből 

indul ki, hogy az egyének elsősorban abban érdekeltek, hogy maximalizálják személyes 

nyereségeiket. A racionális választás ugyanezen az alapon próbálja megmagyarázni a 

közösségi aktorok (pártok, érdekcsoportok, sőt az államok) cselekvéseit is. Ezzel ellentétben a 

rendszerelméletek a társadalmi makro-struktúráknál indítják a vizsgálódásukat. Luhmann 

önálló és elkülönült rendszerekként tekint a társadalom különféle területeire (így a 

gazdaságra, a politikai szférára, a tudományos közösségre) és elemzi struktúráikat, illetve 

funkcióikat az egész társadalom vonatkozásában.
7
 A luhmanni rendszerben az egyéni 

cselekvések egészen egyszerűen irrelevánsak. 

[Empirikus demokráciaelméletek] Buchstein és Jörke elemzése szerint a demokrácia 

empirikus elméletei a politikai rendszereket próbálják meg rangsorolni, méghozzá a 

demokratikus értékek skálája vagy az intézmények alapján, továbbá megkísérlik 

meghatározni a demokratikus rendszerek funkcionális előfeltételeit, s végül e rendszerek 

teljesítményét is mérik. Az empirikus elméletek fő célja megbízható és sztenderdizált skála 

elkészítése annak érdekben, hogy a különféle politikai rendszerek összehasonlíthatóak és 

rangsorolhatóak legyenek a demokrácia elért szintje szempontjából.
8
 Pócza szerint 

tudományos vita az empirikus demokráciaelmélet hívei között elsősorban abban alakul ki, 

hogy melyek legyenek a demokrácia minőségét mutató indikátorok
9
 (az egyik ilyen, első 

indikátorrendszert Dahl állította fel a poliarchiáról szóló klasszikus tanulmányában
10

). 

Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy az empirikus elméletek mögött 

általában meghúzódik valamilyen normatív előfeltevés, amelynek alapján az 

indikátorrendszerek meghatározásra kerülnek. Az empirikus vizsgálódások mára a 

politikatudomány egyik főáramává váltak, s jelentős tudományos diskurzus bontakozott ki a 

megfelelő indikátorok és azok gyakorlati alkalmazása körül. Az empirikus elmélet másik 

irányzata a demokratikus rendszerek funkcionális előfeltételeire és teljesítményére fókuszál. 

Itt Seymour Martin Lipset nevét kell megemlíteni, aki feltárta a demokratizálódás és a 

                                                 

6
 Pócza, 2015 139. p 

7
 Buchstein-Jörke, 2011 575. p 

8
 Buchstein-Jörke, 2011 574. p 

9
 Pócza, 2015 139. p 
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 Dahl,1971 
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szociális-gazdasági változók (pl. átlagbevétel, az oktatási rendszer minősége) közötti 

kapcsolatot.
11

 Tézisei a modernizációs elméletek megerősödéséhez járultak hozzá, melyek 

szerint a magasabb gazdasági fejlettség magasabb demokrácia-szinttel jár együtt. 

[Normatív demokráciaelméletek] A pozitív és az empirikus elméletekkel szemben a 

demokratikus berendezkedések meggyőző igazolását kívánják adni, így azok kiindulópontja 

szükségképpen valamilyen normatív állítás. A normatív elméletek ilyenformán nem lehetnek 

etikailag neutrálisak vagy mentesek a szabadságra vonatkozó értékítéletektől.
12

 Ezek az 

értékválasztások természetesen vitathatók és vitatandóak, de a normatív előfeltevések 

igazolása bármelyik demokráciaelmélet legtermészetesebb velejárója. A normatív elméletek 

nagyon sokfélék, s különböznek egymástól az igazolásukat, illetve intézményi 

konzekvenciáikat illetően. A klasszikus elméletek hallatlan finomodásának és 

differenciálódásának lehettük tanúi az elmúlt időszakban. A klasszikus demokráciaelméletek 

különféle típusai (liberális, elitista, konzervatív, szocialista, részvételi) mellett beszélhetünk 

immáron deliberatív, neorepublikánus, neoliberális, kommunitárius, kozmopolita, asszociatív, 

feminista, ökológiai, kísérleti, multikulturális és posztmodern típusokról.
13

 

3. A normatív-empirikus demokráciaelméletektől az egyes demokráciatípusokig 

Amint láthattuk: sem az empirikus, sem pedig a normatív demokráciaelméletek (de még a 

pozitívak sem) lehetnek mentesek a normatív előfeltevésektől, értékválasztásoktól – noha 

különböző mértékben. A következőkben a környezeti demokrácia elméletét egy normatív- 

empirikus elméletként fogom leírni, hiszen egyszerre támaszt erős normatív elvárásokat a 

demokráciával kapcsolatban, illetve mérni kívánja annak teljesítményét. A normatív-

empirikus demokráciaelméleti kategóriáról Pócza Kálmán így ír: „… az empirikus indíttatású 

normatív demokráciaelméletek tipológiájának alapvető kérdése egyrészről az a klasszikus 

kérdés, hogy kik és milyen módon vegyenek részt a közösségi ügyeket érintő döntéshozatali 

eljárásokban, másrészről pedig, hogy milyen intézményi berendezkedés szolgálja leginkább a 

kitűzött célt.”
14

 Mivel álláspontom szerint a környezeti demokrácia a normatív és empirikus 

                                                 

11
 Buchstein-Jörke, 2011 575. p 

12
 Buchstein-Jörke, 2011 576. p 

13
 Buchstein-Jörke, 2011 576. p. Buchstein és Jörke reflektálva a normatív elméletekkel kapcsolatos, a legutóbbi 

30 évben lezajlott vitákra, ezen elméleteket a demokráciaelméletek „három normatív tengelye” körül rendezi el, 

ezek a következők: a demokrácia társadalmi tárgya, a részvétel foka és módjai, a racionalitás mértéke (lásd erre 

részletesen: Buchstein-Jörke, 2011 576-578. pp). 
14

 Pócza, 2015 140. p 
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dimenziókban vizsgálható leginkább, ezért ehelyütt ezekkel a demokráciaelméletekhez 

kapcsolódó típusokkal foglalkozom. 

A szakirodalomban többféle megközelítés bontakozott ki arról, hogy az említett normatív-

empirikus elméletek milyen alapvető demokráciatípusokban szervesülnek. Turan (2011 583. 

p) például a klasszikus normatív elméleten belül két nagy csoportot különböztet meg: a direkt 

vagy részételi demokráciát és liberális képviseleti demokráciát. Ezeken túl a következő 

demokráciatípusokat emeli ki (2011 587-591. pp): a demokrácia többségi és az ezzel szemben 

álló konszenzusos modellje; konszociális és centrifugális demokráciák; depolitizált és 

centripetális demokráciák; poliarchia; funkcionális demokrácia; delegatív demokrácia; 

parlamentáris és prezidenciális demokráciák. 

Egy másik – az előbbiekhez részben hasonló – megközelítés (Pócza, 2015) a normatív-

empirikus elméletek közötti eligazodás megkönnyítése végett (Coppedge-Alvarez-

Maldonado, 2011 nyomán) a különféle normatív és empirikus demokráciaelméletekből 

demokráciadimenziókat, vagy másként demokráciatípusokat derivál, amelyek alkalmasak egy 

leegyszerűsített, ugyanakkor átlátható térkép felvázolására.
15

 Ezek a dimenziók pedig együtt 

kiadják a demokrácia multidimenzionális megközelítését. Pócza szerint: „a normatív 

demokráciaelméletek tipológiáját azon alapvető és klasszikus kérdés mentén adhatjuk meg, 

hogy a politikai folyamat részeként kik és milyen módon hozzák meg a döntéseket. Ha ez az 

alapvető kérdés, akkor Coppedge és munkatársai tipológiáját használva megállapíthatjuk, 

hogy a demokrácia elektorális-minimalista koncepcióján túl hat további demokráciaelmélet-

típust, ennek nyomán pedig hatféle demokráciadimenziót különböztethetünk meg. Ezek 

alapján liberális, konszociális, egalitárius, deliberatív, részvételi és majoritárius 

demokráciaelméletekről és -dimenziókról beszélhetünk… Azért is nevezzük a megközelítést 

multidimenzionálisnak, mert az egyes dimenziók egyszerre, ám különböző mértékben lehetnek 

jelen az egyes demokráciákban.”
16

 

A fentebb tárgyalt hatféle típus abban közös, hogy elfogadják a demokrácia minimalista-

elektorális, képviseleti koncepcióját, amelynek gyökerei Schumpeter munkásságára 

vezethetőek vissza. A schumpeteri elmélet felállítja a demokrácia minimumkövetelményét, 

mely szerint a „demokrácia legfontosabb indikátora az, hogy a politikai vezetők rendszeres 

időközönként nyílt verseny során, a választások kimenetelét előre nem látható módon 

küzdenek meg egymással egy titkos, általános és egyenlő választójog alapján a 

                                                 

15
 Pócza, 2015 141. p 

16
 Pócza, 2015 141-142. pp 
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választópolgárok szavazataiért.”
17

 Ez a minimalista megközelítés minden további 

demokráciaelmélet számára keretrendszerként szolgál. 

4. A környezeti demokrácia mint „ráépülő”, „kiegészítő” demokráciatípus és –elmélet 

A következőkben ezt a keretrendszert felhasználva, a hat típus közé ágyazom be a környezeti 

demokrácia elméletét (2. táblázat), s a képviseleti demokrácia minimumprogramja mellett 

azokat a dimenziókat, típusokat fogom részletesen elemezni (liberális, részvételi/közvetlen, 

deliberatív demokrácia), amelyeknek közvetlen hatása van a környezeti demokráciára. Ezen a 

ponton még egyszer hangsúlyozni kell, hogy az egyes demokráciatípusok mögött is 

meghúzódik egy elmélet, amely nem a makroszintű demokráciaelméleti irányokkal (pozitív, 

empirikus, normatív) azonosítható, hanem az adott demokráciatípus elméleti alapállását 

foglalja össze. Éppen ezért a következőkben a demokráciatípus mellett használni fogom az 

elmélet kifejezést is az itt kifejtetteknek megfelelően. 

 

A demokrácia minimalista-elektorális (schumpeteri), képviseleti típusa 

liberális 

demokrácia 

konszociális 

demokrácia 

deliberatív 

demokrácia 

egalitárius 

demokrácia 

részvételi/közvetlen 

demokrácia 

többségi 

demokrácia 

környezeti demokrácia 

2. táblázat A normatív-empirikus demokráciaelméletek típusai (forrás: Pócza, 2015 146. p) és a környezeti 

demokrácia 

Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár a környezeti demokráciát egy új 

demokráciatípusnak és a mögötte meghúzódó elméletet egy új (az általános, makroszintű 

demokráciaelméletek alatti) demokráciaelméletnek tekintem, a környezeti demokrácia azért is 

különleges, mert ráépül a már meglévő demokráciatípusokra és –elméletekre, tulajdonképpen 

azokat egészíti ki és fejleszti tovább környezetvédelmi szempontból (így különösen az 

említett típusokat: liberális, részvételi/közvetlen, deliberatív demokrácia). Ezért nevezem 

tehát „ráépülőnek” és „kiegészítőnek” a környezeti demokrácia demokráciatípusát és 

demokráciaelméletét. 

5. A képviseleti, részvételi, közvetlen, deliberatív demokrácia
18

 

Ha végignézzük a 20. és 21. század demokráciaelméleti (és persze ehhez kapcsolódó 

gyakorlati) tendenciákat és típusokat, akkor azt láthatjuk, hogy két fő paradigma – a 
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 Az itt vizsgált demokráciaelméletek bemutatásához a következő munkámat használtam fel: Antal, 2009. 
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képviseleti és a közvetlen – folytat küzdelmet egymással.
19

 Ma úgy véljük, hogy a modern 

hatalmi rendszereket elsősorban a képviseleti intézmények képesek működtetni, ugyanakkor 

az is magától értetődő, hogy az állampolgároktól elidegenedett, bürokratikus gépezetek nem 

nélkülözheti a közvetlen hatalomgyakorlás (legalább) minimális szintjét. 

Napjainkra számos elméleti felfogása és gyakorlati megvalósítása alakult ki a 

demokráciának, s ezek összetettségét és egymásra épülését tekintve mára érdemes a 

demokráciaelméletek és –gyakorlatok valóságos (pozitív, empirikus, normatív) hálózatáról 

beszélni. Jelen disszertáció tárgya egy új demokráciatípus (a környezeti demokrácia és hozzá 

kapcsolódó energia-demokrácia) bemutatása és gyakorlatának értékelése. Ezt megalapozandó, 

érdemes néhány szót szólni azokról a demokráciatípusokról és a mögöttük meghúzódó 

elméletekről, amelyeknek a választói érdekképviseletről vallott tézisei mentén kialakult ez az 

új megközelítés. 

Mindezek alapján beszélhetünk a demokrácia képviseleti, részvételi, közvetlen, deliberatív 

típusairól. Ezeket a „hagyományos” típusok két csoportra (paradigmára) oszthatók aszerint, 

hogy a szuverén nép hogyan (milyen eljárás keretében) gyakorolja a hatalmat. A képviseleti 

demokrácia teoretikusai szerint a nép által delegált hatalomgyakorlásnak kell primátust adni 

(képviseleti paradigma), míg a közvetlen, a részvételi és a deliberatív demokrácia hívei többre 

értékelik a közvetlenül érvényesülő vox populi-t (direkt paradigma). 

A képviseleti demokrácia elméletének egyik legfontosabb teoretikusa Giovanni Sartori, aki 

1962-ben a képviseleti demokrácia elsődlegessége mellett érvelt. Demokrácia-értelmezésének 

középpontjában az elitek és a társadalom relációja áll: ennek értelmében az „embereknek” 

nem cselekedniük kell, hanem csak reagálni a versengő elitek politikájára. Ebben a 

rendszerben – magától értetődő módon – foglalkozni sem kell (korunk „népbetegségével”) a 

politikai apátiával és passzivitással, hiszen az elitek mindenki megelégedésére képesek 

működtetni a rendszert. Sartori gondolkodásának a középpontjában a döntéshozási eljárás áll: 

a döntést a választott képviselők hozzák, akik „beszélgetnek, vitatkoznak egymással, 

alkudoznak, kölcsönös engedményeket tesznek, s ily módon abban a helyzetben vannak, hogy 

a választóik számára pozitív összegű megoldásokat találnak.”
20

 Sartori tehát a demokráciát 

folyamatos döntéshozási viszonyként tételezi, ahol csupán a képviselők (s nem pedig a 

képviseltek) hozhatnak kompetens döntést. 
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A hagyományos demokráciaelméletek másik paradigmatikus vonulata a képviseleti elmélet 

hiányosságai, reflektálatlanságai nyomán keletkező űrt igyekszik betölteni (amint látni fogjuk 

hasonló, de korántsem egymással megegyező módokon). Az 1960-as évektől az új politikai 

mozgalmak tevékenysége nyomán bontakozott ki az a folyamat, amelyet a választópolgárok 

modern térfoglalásaként írhatunk le. Ez a társadalomkritika hamarosan az uralkodó 

demokrácia-felfogás kritikájává is vált: megszülve a részvételi demokráciát.
21

 A részvételi 

demokrácia nem a képviseleti megoldásokat utasítja el, hanem a képviseleti elmélet által 

középpontba állított tömeg-elit dichotómiát: ezen elmélet képviselő fontosnak tartják azt, 

hogy a társadalmi szervezeteknek lehetőségül legyen a politikai döntések befolyásolására. A 

részvételi elméletben az egyenlőség átértékelődik: a képviseleti megfontolásokkal ellentétben 

az egyenlőség immáron nem csupán a választójog egyenlőségét, hanem a döntések 

befolyásolásának egyenlőségét jelenti – tehát egyfajta eljárási egyenlőséget. A részvételi 

demokrácia teóriájától nehezen választható el (sőt sok esetben annak egyik aleseteként 

fogható fel) a közvetlen demokrácia elmélete, mégpedig azért, mert mind a két elmélet a 

képviseleti teória gyengítésére hivatott. A két elmélet (halovány) határvonala leginkább abban 

mutatható ki, hogy míg a részvételi elmélet az egyenlő befolyásolás lehetőségét emeli ki, 

addig a közvetlen demokrácia – bizonyos szempontból túllépve ezen – intézményi 

aspektusokban (népszavazás, népi kezdeményezés) gondolkodik, továbbá foglalkozik a 

demokratikus döntés minőségének kritériumával is, nevezetesen: az állampolgárok racionális 

választásával.
22

 Az 1980-as évektől ismét felerősödik a direkt paradigma, s megjelenik a 

deliberatív demokrácia elmélete
23

 (amely – hasonlóan a többi direkt elmélethez – nem vonja 

kétségbe a képviseleti intézmények szükségességét
24

). A deliberatív teória középpontjában a 

nyilvános vita, a diskurzus áll, amelynek során az állampolgárok kialakítják saját 

preferenciáikat: vagyis a deliberatív vita résztvevői nem kész álláspontokkal indulnak, hanem 

egymás gondolatainak megtermékenyítésével formálják közösen a preferenciákat, „menet 

közben” alakítva ki az álláspontokat. A deliberatív elmélet által preferált konszenzusos-

közösségi döntés – amely egy olyan vitaszituáció eredménye, ahol vitatható érvek felállítása 
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 Erre lásd bővebben: Pateman, 1970. 
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 A deliberatív elméletre lásd részletesen: Dryzek, 2000. 
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forrása és megőrzője hosszú távon a demokráciának, a fenntarthatóságnak és az igazságosságnak. Ugyanis a 

jelenleg ismert képviseleti demokráciák nem véletlenül válnak áldozataivá az uralkodó társadalmi csoportok 

érdekeinek, végső soron akár elveszítve magának a demokráciának a lényegét, üres, pusztán formálisan 

demokratikus csontvázakat hátrahagyva.” (Pataki, 2007). 
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után jutunk közös kompromisszumra (s ez a közösségi folyamat adja a döntés 

legitimációját)
25

 – felfogható egy csoportközi kommunikáció produktumának, megelőlegezve 

az újabb demokrácia-felfogások egyik sajátosságát. 

Azért tartottam fontosnak rögzíteni a különböző elméletek esszenciáját, mert e vázolt 

keretben kell kifejtenünk, illetve elhelyeznünk a környezeti és energia-demokrácia 

koncepcióit. 

 

A hagyományos demokráciaelméletek 

Paradigma Elmélet Fő motívum 

Képviseleti paradigma Képviseleti elmélet 
A legjobb döntés meghozás a legjobb eljáráson 

keresztül. 

Direkt paradigma 

Részvételi elmélet Az egyenlő befolyásolás lehetősége. 

Közvetlen elmélet 
A közvetlen beleszólást biztosító intézmények 

szerepe. 

Deliberatív elmélet 
Nyilvános vita, konszenzusos-közösségi 

döntéssel. 

3. táblázat A hagyományos demokráciaelméletek 

6. A liberális demokrácia 

A demokrácia előbb bemutatott képviseleti, részvételi, közvetlen és deliberatív megközelítései 

osztoznak abban, hogy tágabb értelemben a demokrácia – korábban emlegetett – minimalista-

elektorális (schumpeteri), képviseleti elméletének homlokterében értelmezhetőek: úgy is 

mondhatnánk, hogy ez jelenti azt az elméleti és intézményes közeget, ahol (mint láthattuk 

alapvetően más hangsúlyokkal) kibontakoznak. A környezeti demokrácia későbbi 

felvázolásához az előbb vizsgált elméleteken túl szemügyre kell még vennünk a liberális 

demokrácia elméletét is. 

Szűkebb értelemben a liberális demokrácia olyan kormányzati berendezkedést jelent, ahol 

a képviseleti demokrácia a politikai liberalizmus elvei szerint működik. A liberális 

demokrácia alapvetően a képviseleti paradigmán nyugszik, s a részvételi, közvetlen és 

deliberatív megoldások a liberális demokrácia továbbfejlesztésének tekinthetőek tágabb 

értelemben.
26

 Éppen ezért azt állíthatjuk, hogy a környezeti demokrácia elmélete nem pusztán 

a részvételi, közvetlen és deliberatív, hanem a liberális demokrácia elméletével is szoros 

kapcsolatban áll. 
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Donatella della Porta idézi
27

 Pierre Rosawallont, aki szerint a népszuverenitás történelmi 

kifejeződése két esetben érhető tetten. Az egyik a választáshoz való jog, vagyis az 

állampolgárok azon joga, hogy megválasszák vezetőiket. Rosawallon szerint ez volt a 

demokratikus elv legközvetlenebb kifejeződése. Ugyanakkor a választás csak bizonyos 

időszakonként tér vissza és így a legitimációt egy választott kormányzatra ruházza át, mindez 

pedig maga után vonja a népszuverenitás másik kitüremkedését: a megválasztott kormányzat 

feletti állandó kontroll igényét. Della Porta szerint mindebből az következik, hogy a 

demokráciának különböző legitimációs pillérei vannak, s hozzáteszi, hogy napjaink 

szakirodalma meglehetősen rövidlátó módon elsősorban a liberális demokráciára koncentrál.
28

 

Ugyanakkor az is tény, hogy ezt a koncepciót – amint maga a környezeti demokrácia elmélete 

is bizonyítja – egyre több és több kihívás éri.
29

 Emellett az is tény, hogy a liberális 

demokrácia még ebben a meggyöngült állapotában és az „ellenszélben” is fontos 

referenciapont maradt, s ezért is kell vele a környezeti demokrácia szempontjából is 

foglalkozni. 

Robert Dahl határozta meg a demokrácia alapvető karakterjegyeként azt, hogy a 

kormánynak folyamatosan reszponzívnak kell lennie az állampolgárok érdekei 

vonatkozásában, akiket pedig politikailag egyenlőnek kell tekintenie (1971 1. p). Ez a 

definíció azt a normatív követelményt támasztja, hogy a demokráciában a politikai döntések 

és a népesség kívánságai összhangban kell, hogy legyenek egymással. Dahl, empirikus 

kutatási nyomán, számos olyan garanciális elemre mutat rá, amely biztosíthatja a demokrácia 

reszponzivitását. Dahl szerint ahhoz, hogy a kormányzat reszponzív legyen a következőket 

kell garantálnia az állampolgárok számára: kifejezhessék saját preferenciáikat; egyéni és 

kollektív cselekvéseikkel bemutathassák ezeket a preferenciákat polgártársaiknak és a 

kormányzatnak; annak biztosítása, hogy a preferenciák egyenlő súllyal esnek latba a 

kormányzat előtt, vagyis azokat azok tartalmától és forrásától függetlenül, diszkriminációtól 

mentesen vizsgálja meg (Dahl, 1971 2. p). Dahl szerint mindez nyolc alkotmányos biztosíték 

segítségével érhető el: 1. a szervezetalapítás és ahhoz való csatlakozás szabadsága; 2. a 

véleménynyilvánítás szabadsága; 3. választójog; 4. a támogatásért és szavazatokért való 

versenyhez való jog; 5. a politikai szerepekre való jogosultság; 6. alternatív 

                                                 

27
 Della Porta, 2013 12. p 

28
 Della Porta, 2013 12. p 

29
 Della Porta (2013) többek között a részvételi, a deliberatív, valamint az e-demokráciával, továbbá a 

demokrácia globális megközelítésével, illetve a társadalmi mozgalmakkal foglalkozik. Végső soron azt a kérdést 

boncolgatja, hogy megmenthető-e a demokrácia. 
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információforrások; 7. szabad és tisztességes választások; 8. olyan intézmények, amelyek a 

választástól és a politikai preferenciák egyéb kifejezési formáitól teszik függővé a kormányt. 

A választás centrális szerepet játszik a liberális demokrácia meghatározásában, különösen 

a demokrácia procedurális felfogásában. A választások és a megválasztott képviselők által 

létrehozott intézmények tehát elengedhetetlen feltételei a demokráciának: ahhoz, hogy egy 

rendszert demokráciának nevezhessünk a választásoknak versengőnek, tisztességének és 

visszatérőnek kell lenniük. Tehát önmagában a választás ténye korántsem elegendő, hiszen az 

indulók között valódi versengés kell, hogy legyen. A választás a politikai transzparencia egyik 

fontos eleme, s kötelezi a kormányzatot. Ebben a szűkebb értelemben mondhatjuk, hogy a 

liberális demokrácia közvetlen és képviseleti intézményeken nyugszik: a liberális demokrácia 

a schumpeteri minimalista felfogás kiteljesítése és továbbgondolása is. A demokrácia tehát a 

polgárság azon joga, hogy részt vegyen a megválasztott képviselők felé közvetített közösségi 

akaratformálásban. Az állampolgárok megválasztják a képviselőket, ugyanakkor a független 

mandátum elve értelmében a képviselők autonóm módon hozzák meg a döntéseiket.
30

 A 

liberális demokráciában a verseny és a választási elszámoltathatóság központi eleme az 

egyéni autonómiának. Ugyanakkor a Dahl által emlegetett reszponzivitást nem csak és nem 

elsősorban a (kormányzó) többség tudja biztosítani, hanem legalább ennyire fontos a 

kisebbségek jogainak a védelme is. 

A liberális demokrácia elválaszthatatlanul összefonódik a liberális (vagy jogi) 

alkotmányossággal
31

 és jogállammal, ahol minden hatalmat korlátozni kell, még a képviseleti 

szervekét is, méghozzá azzal, hogy mindezt alkotmányosan szabályozzuk. A liberális 

demokráciák valójában alárendelik a többség hatalmát a törvények és az alkotmányok 

tiszteletben tartása érdekében a bírói hatalmi ágnak.
32

 Ezen túl pedig a liberális demokrácia 

igyekszik kizárni azokat a döntéseket, amelyek korrumpálhatják a demokratikus 

játékszabályokat (önvédelem). A kisebbségek jogait alkotmányos erővel védi a rendszer. 

                                                 

30
 Ennek kapcsán érdemes már előre utalni Mason-nek a liberális demokrácia kapcsán megfogalmazott 

kritikájára, aki – Bobbio után (1987, 29) – úgy véli (1999 46. p) hogy semelyik demokratikus alapelv nem volt 

még annyira figyelmen kívül hagyva, mint a politikai képviselet. A modern (liberális) demokráciának, mint 

képviseleti demokráciának az az egyik legnagyobb politikai ígérete, hogy a megválasztott képviselőink szabadon 

vehetnek részt a racionális parlamenti tanácskozásokban, anélkül, hogy valamilyen részérdek befolyásolná őket. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy semmilyen kötött mandátum ne determinálja őket a politikai döntéshozás 

során. Bobbio szerint a kötött mandátum tilalma még az 1791-es francia alkotmánytól ered, s azóta 

intézményesedett a képviseleti demokráciák alkotmányaiban, mint a mechanikus érdekképviselet elleni egyik 

legfontosabb fellépés lehetősége. Mára ugyanakkor igen kevéssé érvényesül ez az alapelv. 
31

 Ezzel részletesen jelen fejezet Második részében, a környezeti demokrácia intézményesülése kapcsán 

foglalkozom majd. 
32

 Mindennek alkotmányjogi leképeződése a jogi alkotmányosság koncepciója, amely elsősorban a liberális 

demokráciák sajátja. Lásd erre részletesen: Antal, 2013a. 



24 

Vagyis a társadalmi szerződés alapvető elemeit maga az alkotmány védi meg a többség 

szeszélyétől. 

A liberális demokrácia alapja az individuális jogok tiszteletben tartása. Az állampolgárok, 

akik nagyjából hasonló értékeken osztoznak és érdekeltek jóllétük biztosításában, döntik el 

azt, hogy kik legyenek a politikai vezetők. Sőt, a közösen vallott értékek iránti szükséglet még 

akkor is fontos eleme a liberális demokráciának, amikor manapság egyre jobban vitatjuk azt, 

hogy melyek is ezek az értékek. Ugyanakkor a demokrácia működtetéséhez a versengő 

politikai szereplőknek a legfontosabb nemzeti kérdésekben, illetve az alkotmányos rendszer 

alapjait illetően egyet kell, hogy értsenek.
33

 

III. A környezeti demokrácia megalapozása 

1. A demokrácia diszkurzív elmélete és a környezetvédelem 

Az eddigiekben felvázoltam azt a demokráciaelméletekre és demokráciatípusokra koncentráló 

„klímát”, amelyben elhelyeztem a környezeti demokrácia elméletét. Most pedig igyekszem 

azt a motívumot hozzáadni ehhez a képlethez, amelyre ráépülve a meglévő elméletek és 

típusok továbbfejleszthetőek a környezeti demokrácia koncepciójává: ez pedig a demokrácia 

diszkurzív megközelítése lesz. 

A disszertációnak a környezeti demokráciára vonatkozó elméleti keretrendszerét 

elsősorban Michael Mason (1999) Environmental Democracy (1999), valamint Giulia Parola 

Environmental Democracy at the Global Level: Rights and Duties for a New Citizenship 

(2013) című munkája, illetve az ezekben megfogalmazottak továbbgondolása adja. Mason a 

demokrácia diszkurzív elméletének (Habermas, 1996) környezetvédelmi implikációit 

elemzi.
34

 Habermas elmélete arra irányul, hogy a demokráciát egyfajta befogadó és racionális 

politikai kommunikációs formaként írja le. A diszkurzív kifejezés a nyelv fontosságára utal a 

politikai jelenségek kezelésében, hiszen – ebben a kommunikatív megközelítésben – a nyelv a 

politikai cselekvések központi médiuma. A diskurzus tehát kifejezi az emberek közötti azon 

kommunikációs formulákat, amelyek egymás kölcsönös megértésén és érveléssel történő 

meggyőzésén nyugszanak, s nélkülözik a kényszer vagy a megtévesztés bármely formáját. 

Ebből pedig az következik, hogy a diskurzus alapelve megkérdőjelezi a társadalmilag (eleve) 

kötelező döntések helyességét, valamint a különféle részérdekek általánosíthatóságát: 

Habermas szerint „csak azok a cselekvési normák érvényesek, amelyekben az összes 
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potenciálisan érintett személy, racionális diskurzusok résztvevőiként egyet tud érteni”.
35

 Ha 

diskurzus-alapelvet átültetjük a gyakorlatba, akkor a demokratikus legitimáció a pártatlanság 

és beszámítottság kommunikatív elveivel kapcsolódik össze. 

A diskurzus-alapelv abból a szellemi hagyományban gyökerezik, amely az emberi 

interakciók racionális jellemzőit akarja feltárni. Az olyan tudományterületek, mint a 

nyelvészet, a kognitív és a morális pszichológia, a diskurzus analízis abban a tudományos 

érdeklődésben osztoznak, hogy feltárják a mindennapi nyelvi aktusok mögötti tudást. 

Habermas szempontjából (1990 31-42. pp) ez a tudományterület, a „rekonstruktív tudomány”, 

ideértve Habermas saját kommunikatív cselevési elméletét (1984, 1987), amely egy 

szociológiai kísérlet azon általános és szükséges feltételek feltárására, amelyek kommunikatív 

igények érvényesítéséhez szükségesek. Habermas demokráciaelmélete azon az előfeltevésen 

alapul, hogy a pozitív jog és a demokratikus alkotmányok normatív önértelmezést testesítenek 

meg a diskurzus alapelv segítségével, ugyanakkor mindennek meglehetősen tökéletlen a 

megvalósulása a liberális politikai intézményekben és gyakorlatban, de az vitathatatlan, hogy 

a diskurzus alapelv logikailag azon a kommunikatív előfeltételezésen alapul, amely a 

mindennapi nyelvhasználatot állítja a középpontba. De fontos szem előtt tartani azt is, hogy 

Habermasnak a nyelvhasználat univerzális struktúráira vonatkozó tézisei éppúgy nyitva állnak 

a falszifikációra, mint bármelyik másik tudományos elmélet. Mason megjegyzi, hogy bár 

Habermas nyelv-filozófiája nem is bizonyult maradandónak, de ettől még a diskurzus alapelv 

alkalmas a demokratikus legitimáció modelljeként (Bohman, 1990).
36

 

Habermas értelmezésében a társadalmi gyakorlatot a megértésre irányuló cselekvés tartja 

össze (kommunikatív cselekvés)
37

, ahol az egyének megosztják, közössé teszik tudásukat, 

kölcsönös bizalmukat, valamint az adott szituációról alkotott értelmezési keretet. Mindez 

működik, hiszen a mindennapi interakciók során az egyének még csak hallgatólagosan sem 

kerülhetik el a növekvő számú érvényességi igényeket (igazság, igazságosság, helyesség), 

amelyek igazolásra várnak. Persze az egyének igen gyakran egocentrikus módon 

cselekszenek, sőt azt kutatják, hogy hogyan uralhatják a társadalmi és fizikai környeztet 

(instrumentális cselekvés
38

), máskor pedig öncélúan, másokat kihasználva járnak el (stratégiai 
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37
 A kommunikatív cselekvés a kényszermentes reciprocitáson alapuló uralommentes interakció (Török, 2014 

85. p). Habermas szerint a normák által vezérelt kommunikatív cselekvés teljesen független az instrumentális 

cselekvéstől, amely a természet oksági törvényszerűséginek van alárendelve.  
38

 Ehhez kapcsolódik, hogy az instrumentális racionalizáció Habermas szerint azt jelenti, hogy a konzisztens 

célok elérése érdekében választjuk és alkalmazzuk a megfelelő eszközöket. Az instrumentális racionalizáció 
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cselekvés); ugyanakkor ezek az eljárások Habermas szerint (1984, 100-101. pp) a 

kommunikatív cselekvési módokon élősködnek, amely a nyelvhasználatra rendeltetett. a 

kommunikatív cselekvést a kölcsönös megértésre orientáltság jellemzi és a résztvevők 

cselekvései nem önző sikerkalkulusok, hanem ezen kölcsönös megértés segítségével 

kapcsolódnak össze (Török, 2014 86. p). A kommunikatív cselekvők konszenzusra 

törekednek, magukat a célokat vitatják meg, míg az instrumentálisan cselekvők adott, nem 

vitatott célokhoz választanak ki eszközöket és stratégiákat (Török, 2014 87. p). 

Ilyenformán mindennapi kommunikációs gyakorlat megkerülhetetlen előfeltevéseket 

tartalmaz a közös jelentések, valamint azon elvárás vonatkozásában, hogy bármilyen igény 

csakis megfelelő indokok alapján részesülhet támogatásban. A kommunikatív racionalitás 

egyesített elmélete kifejezi azt a feltételt, hogy a megértés felé orientáló cselekvéseknek 

nyitottnak kell lenniük a racionális igazolásra. A problémás érvényességi igényekkel 

kapcsolatos vita és állásfoglalás – minden stratégiai befolyástól vagy kényszerítéstől 

mentesen, s csakis a meggyőzőbb érvek felhasználásával – hozza létre a kommunikáció 

diszkurzív formáját (Habermas, 1984, 18-23. pp). A demokrácia diszkurzív elmélete számára 

a legfontosabb kérdés a politikai hatalom racionális alapjával kapcsolatban merül fel; ezért a 

hangsúly azon van, hogy mely politikai cselekvési normák veszik kellőképpen figyelembe az 

összes potenciális érintett érdekeit. Ezen kritérium alapján a cselekvési normák demokratikus 

erőssége számít, méghozzá morális, etikai vagy éppen praktikus okokból. 

2. A környezeti demokrácia normatív és magyarázó aspektusa
39

 

Mason a demokrácia diszkurzív elméletének Habermas-féle koncepciójából bontja ki a 

környezeti demokrácia elméletét (és egyúttal gyakorlati példákkal is alátámasztja), ahol is a 

kormányzati és nem kormányzati társadalmi cselekvések során a környezetvédelmi érdekek 

kifejezetten a demokratikus részvételi normákra tekintettel artikulálódnak.
40

 A disszertáció 

egyik tézise tehát az, hogy a környezeti demokrácia egy önálló normatív-empirikus 

demokráciaelméleti típusnak illetve a demokrácia egy önálló normatív-empirikus értelmezési 

keretrendszerének tekinthető. A környezeti demokrácia elmélete, pedig az ehhez a 

demokráciatípushoz kapcsolódó elmélet. A környezeti demokrácia jellegadó sajátosságait, 

                                                                                                                                                         

tehát nem más, mint a (köz)politikai tervezés során érvényesülő tervezési szempontok összeegyezetése és a terv 

kivitelezése. Ez alapvetően egy eljárási, cselekvési szempontú megközelítés. 
39

 A környezeti demokrácia normatív és magyarázó aspektusának feldolgozásánál a következőre támaszkodtam: 

Mason, 1999 8-15. pp. 
40

 Mason, 1999 9. p 
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elhatárolását és kapcsolatát jelen fejezet Első részében kívántam, illetve kívánom 

megalapozni; az elmélet intézményesülésével ugyancsak ebben a fejezetben, a Második 

részben foglalkozom majd; végül a környezeti demokrácia empirikus implikációi a Második 

fejezetben kerülnek majd terítékre. 

Mason szerint a környezeti demokráciának lehet egy normatív és egy magyarázó 

aspektusa. Normatív értelemben egy radikális demokrácia-projektet jelent, amely kiterjeszti és 

radikalizálja a már meglévő liberális normákat annak érdekében, hogy ezek a normák 

tartalmazzák az állampolgári önrendelkezés ökológiai és társadalmi feltételeit. A környezeti 

demokrácia magyarázó aspektus pedig nem tesz mást, mint igazolja a számos politikai 

gyakorlatban és formában létező, kényszerítéstől mentes zöld kommunikációs formulákat. 

Mason szerint a diskurzus alapelve magában foglalja ezeket az elkülönülő, ugyanakkor 

egymáshoz is kapcsolódó tendenciákat.
41

 

[A környezeti demokrácia normatív megközelítése] Normatív szinten a diskurzus 

alapelve teszi lehetővé számunkra, hogy kialakítsuk és igazoljuk a racionális kollektív 

döntéshozási mechanizmusok azon intézményi feltételeit, amelyeknek a környezetről szóló 

politikai kommunikációt kellene meghatározniuk. A környezeti demokrácia erősen 

participatórikus, s minden olyan területre kiterjeszti a demokratikus befolyást, amelyek az 

életünket befolyásoló társadalmi választásokat vonnak maguk után. A környezeti 

kormányzáson túl, igaz ez természetesen a magánvállalatok világára is, amelyek – 

demokratikus kontroll hiányában – gyakran okoznak környezeti katasztrófákat azzal, hogy 

externalizálják és közösségi szintre emelik a környezetvédelem költségeit.
42

 Persze a vállalati 

gazdasági szuverenitásba való demokratikus „betörés” igen komoly problémákkal jár és ma 

még sokszor kivitelezhetetlennek tűnik. Ugyanakkor a domináns neoliberális gondolkodás 

„gazdasági fatalizmusa” nem hagy más lehetőséget, hogy ha meg akarjuk akadályozni a piaci 

erők korlátlan tombolását és a globális jövedelmek szűk csoportok kezében való 

koncentrálódását (Bourdieu, 1998). Mason megjegyzi, hogy ebből a szemszögből a diszkurzív 

alapelv normatív ígéreti talán joggal tekinthetőek utópisztikusnak, olyanoknak, amelyeknek 

vajmi kevés a kapcsolata a gyakorlati tapasztalatokkal, az életünket átszövő és meghatározó 

közösségi politikai-gazdasági döntésekkel. Ugyanakkor a diszkurzív alapelv nagyon is 
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 Ezt történet többek között a 2011. március 11-i fukusimai katasztrófa esetében is, ahol az atomerőművet a 

Tokiói Elektromosenergia-szolgáltató Vállalat (TEPCO) működtette 
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alkalmazható az egyének szintjén, akik kénytelenek elszenvedni olykor a leegyszerűsítő 

idealizálást, hiszen e nélkül a kölcsönös megértés lehetetlenné válna.
43

 

Az érvelés kiemelkedik a mindennapi kommunikációs formákból, mivel a kölcsönös 

megértést elősegíteni hivatott cselekvések reflexív folytatásának tekinthető. Az érvelés 

keretében a résztvevők a vitatott érvényességi igényekre fókuszálnak, amelyeket 

megtámogatnak, vagy éppen kritizálnak. A diskurzus azt jelenti, hogy e kísérletek során 

megpróbálják feloldani a problematikusnak számító érvényességi igényeket azért, hogy 

racionális megegyezésre jussanak: a kommunikációban csakis az erősebb érvek számítanak, s 

a folyamatot mentesítik az önérdekek és a kényszerítés mögötti stratégia eszközeitől. 

Habermas elismeri, hogy a diskurzusok kissé valószínűtlen kommunikációs formák, de arra is 

figyelmeztet, hogy olyan nyelvi eszközök idealizálásából épülnek fel, amelyek a 

mindennapjainkba is beépültek. A diskurzus-elv elfogadása a gyakorlati diskurzusnak 

(practical discourse) a politikai deliberáció és döntéshozás középpontba állításával jár együtt. 

A gyakorlati diskurzus olyan érvelési eljárás, amely a normatív érvényességgel (helyességgel) 

foglalkozik. A diskurzus alapelve biztosítja számunka a pártatlan igazolás egyfajta 

szabványát, amelynek segítségével elbírálhatjuk a cselekvéseinket meghatározó normák 

érvényességét.
44

 Mason (Habermast interpretálva
45

) a gyakorlati diskurzus három fajtáját 

különbözteti meg a szerint, hogy éppen milyen típusú probléma van a kollektív diskurzus 

napirendjén.
46

 A pragmatikus diskurzus arra vonatkozik, amikor a párbeszédet a racionális 

választások uralják és az alapul szolgáló értékek és célok nem kérdőjeleződnek meg (ilyen 

például a biodiverzitás védelmére mozgósított szakpolitikai eszközrendszerről szóló vita). Az 

etikai diskurzus során már kritikusan viszonyulunk a közös értékstruktúránkhoz és értelmezési 

keretünkhöz, valamint kulturális tradícióinkhoz (ilyen lehet az állatok felé irányuló 

kötelezettségeinkről szóló vita). Végül a morális diskurzus az egymással versengő érdekek 

igazságos és pártatlan úton történő szabályozása kapcsán bontakozik ki (ilyen lehet például a 

veszélyes anyagok elhelyezése és annak elosztási következményei kapcsán kibontakozó 

társadalmi vita). Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy egy környezetpolitikai vita 

során természetesen mind a három diskurzus-típus megjelenhet, s az adott kontextus dönti el, 

hogy éppen melyik jelleg domborodik ki. Például egy megépítendő atomerőmű kapcsán az 

alapvető vita morális diskurzus, de annak egyes területei lehetnek etikaiak (pl. az atomerőmű 
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normál működésével kapcsolatos környezetterhelés) vagy éppen pragmatikusak (pl. az 

atomerőmű által termelt többletáram hatása a villamos energia piacára, az állam általi 

támogatás megítélése). 

Mason Habermas és John Rawls (1988) álláspontjára helyezkedik, akik a morális 

jogszerűségnek (igazságosságnak) a jóról vallott etikai elképzelések feletti politikai primátusa 

mellett érvelnek. A morális diskurzus a demokratikus döntéshozási eljárásokban kiemelt 

fontosságot tulajdonít a konfliktusok pártatlan kezelésének, amikor is az egyes felek érdekeit 

egyenlően vesszük figyelembe. A morális normák megokolása az érvelés során az érdekek 

generalizálásában és univerzálissá tételében ölt testet, a gyakorlatban történő alkalmazásuk 

során pedig azt vesszük figyelembe, hogy illenek-e az említett releváns érdekekhez.
47

 Első 

ránézésre úgy tűnhet, hogy a morális kérdések ilyetén (túl)hangsúlyozása – az ökológiai vagy 

társadalmi igazságosság nézőpontja felől közelítve a dolgot – alulértékeli a 

környezetközpontúság mögött meghúzódó nagyon fontos etikai tartalmat és még a környezeti 

filozófiával is szembehelyezkedik. A valóságban ugyanakkor nagyon is problémásak és 

elgondolkoztatóak a következő morális dilemmák: az egyedi környezeti értékek határozzák 

meg a környezet minőségét, az ember önmeghatározása a nem emberi természethez képest, a 

környezet tiszteletének és az iránt érkezett felelősségnek a spirituális és esztétikai 

hagyományai. Sőt, mindannyian átesünk olyan szituációkon, amelyek elemi módon 

határozzák meg az életünkről vallott gondolkodásunkat. Mindezek az etikai reflexiók és 

értékelések a környezetvédelemmel kapcsolatos politikai szereplőknek tett jelezések, s ezen 

keresztül fontos részei a környezetpolitikának. A morális kérdések hangsúlyozása abban a 

tekintetben is erős jelzésként funkcionál, hogy demonstrálja a társadalmi relevanciáját a 

környezetvédelmi ügyeknek, úgy, mint a környezeti igazságosság politikai projektjének, a 

társadalmi részvételen és méltányosságon alapuló intézmény-tervezésnek. Ezen túl pedig a 

környezetvédelem kozmopolita jellegét is hangsúlyozza. 

Mason úgy véli, hogy a demokrácia univerzális, zöld előfeltétele a környezetvédelem 

morális diskurzusával alapozható meg, ami a párbeszéd jóval szélesebb spektrumát öleli fel, 

mint azt elsőre gondolnánk. A diskurzus alapelve a környezeti demokrácia intézményi 

keretrendszerévé terebélyesedett azáltal, hogy meghatározza annak jogi normáit: azon 

normákat, amelyek irányítják a politikai döntéshozás gépezetét, valamint a bírói és 

közigazgatási eljárásokat. A demokrácia alapvető előfeltételei tehát a legitim jogalkotás 
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diszkurzív eljárásai: „a demokratikus alapelv kimondja, hogy csak azok a jogszabályok 

számítanak legitimnek, amelyek egy diszkurzív – jogilag szabályozott – jogalkotási eljárás 

során megfelelnek minden állampolgár hozzájárulásának.”
48

 A demokratikus legitimáció 

tehát azon a követelményen nyugszik, hogy a politikai deliberáció és a jogalkotás racionális, 

valamint azon, hogy egy döntéshozási eljárás pedig azzal igazolható, hogy az minden 

állampolgárt a politikai közösség szabad és egyenjogú tagjának tekinti. A demokratikus 

legitimáció tovaterjed a magánszektor intézményeiben is. A tőkeberuházások társadalmi és 

környezeti hatási azzal járnak, hogy a vállalati kormányzásnak szembe kell néznie a 

demokratikus elszámoltathatóság kategóriájával. A demokratikus legitimáció a magánszféra 

gazdasági döntései fényében azt az állampolgárok felől érkező jogos elvárást jelenti, hogy a 

tőkeberuházások ne ássák alá a közös környezetvédelmi érdekeket, valamint a társadalmi 

igazságosság minimumkövetelményeit. 

[A környezeti demokrácia magyarázó megközelítése] A diskurzusnak a 

környezetpolitikában betöltött szerepéről számos, igen fontos szakirodalom született már: 

Litfin (1994) az ózonréteg elvékonyodásáról, Hajer (1995) a savas esőkről értekezik, s a 

környezetvédelmi diskurzusokról a legátfogóbb munka Dryzeké (1997). Ezek a tanulmányok 

meggyőzően bizonyították azt, hogy versengő diskurzus-típusok milyen sokféleképpen 

tudnak beépülni az ökológiai politikába. A diskurzus magyarázó jellegű megközelítései 

szemléltetik azokat a módokat, ahogy a környezeti problémák nyelvi keretezései széleskörű 

gyakorlati eredményeket értek el. A környezeti diskurzusok átfogó elemzéseinek ki kell 

terjedniük e diskurzusok kommunikatív funkcióira (kifejezés, interakció, képviselet) és azok 

formátumaira. Már az is önmagában jelentős hozzájárulás a társadalomtudományi 

diskurzuselemzéshez, hogy ennek az elemzési technikának a jelentőségét egyre inkább 

elismerik: a diszkurzív formák – amelyek környezetpolitikai kutatás evidenciái – vizsgálata 

egyet jelent a környezetvédelmi történetek mögötti narratív konstrukciók, számottevő 

motivációk, a metaforák és egyéb retorikai technikák feltérképezésével. Mason a 

környezetvédelmi, s különösen a morális normák kommunikatív szerepére helyezi a hangsúlyt 

a diszkurzív alapelv magyarázó jellégének hangsúlyozásakor. A diskurzusoknak társadalmi 

integráló ereje van, s aktívan keretezik a politikai szereplők, érdekek és intézmények 

státuszát. A diskurzus jelöli ki a politikai szereplőket és tárgyakat, továbbá felvázolja a 

különféle cselekvési motívumokat. Hajer (1995, 52–58. pp) például olyan érvelési 
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küzdelemként írja le a környezetpolitikát, mint amelyben a szereplőket relációs kifejezések 

határozzák meg, politikailag korlátozottak és fel vannak hatalmazva az egyenlőtlen eszközök 

alkalmazására. Ezek az alany-pozíciók (egy tágabb politikai kontextusban) személyes 

célokkal és motivációkkal vannak kapcsolatban, s reprodukálódnak a diskurzus során. A 

gyakorlati diskurzus során a környezetvédelmi normák megerősíthetik vagy akár 

megkérdőjelezhetik azokat a társadalmi normákat és konvenciókat, amelyek az ökopolitika 

szereplőit pozícionálják. A magyarázó jelleg tehát azt hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi 

normák hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy önmagunkat demokratikus állampolgárokként 

fogjuk fel. 

A diskurzus továbbá formálja a politikai cselevés motivációit, beleértve a politikai 

aktoroknak a társadalmi és környezeti szükségleteikkel kapcsolatos elvárásait. Vagyis a 

diskurzus magát a politikai érdeket alakítja ki. A környezetvédelem, mint mások és a 

közösség érdeke, mindig is problémát jelentett azok számára, akik a politikai cselekvéseket 

pusztán önérdekkövetéssel próbálták megmagyarázni (pl. a racionális választás elmélete). 

Ezzel szemben a közösségi politikai cselekvésekben benne rejlő diszkurzív alapelv kiemelten 

hangsúlyozza a normatív és önzetlen motivációk fontosságát a környezetvédelmi 

aktivizmusban – ezért is tekinthető a környezeti demokrácia normatív demokráciatípusnak és 

–elméletnek. Mindez sokkal több, mint a politikai cselekvések valamilyen plusz 

motivációjának feltárása: a kommunikatív politikai cselekvés a környezetvédelmi érdekekkel 

való érvelés segítségével meghatározza az interakció kontextusát és egyúttal új politikai 

tereket is kialakít (pl. demonstrációkat, közösségi jövőképeket). 

Giddens (1984, 342-343. pp) azt vizsgálta meg, hogy egy aszimmetrikusan osztott 

társadalomban, hogy bontakozhatnak ki a diszkurzív eszközökkel artikulált érdekek. Az alsó 

társadalmi szegmensekben élők – tekintve az oktatási rendszerhez való rossz hozzáférésüket, 

a releváns információhoz való hozzájutásuk nehézségeit – igen gyakran szembesülnek 

korlátozásokkal már az önálló érdekeik megfogalmazása során is, nem beszélve azok 

képviseletéről. Ez a helyzet elvágja a leszakadó társadalmi csoportokat attól, hogy érdemben 

befolyásolják a hosszú távú (a középosztály által dominált) környezetpolitikai érdekeket. 

Mason alapján a diskurzus-alapelv magyarázó szerepéhez kapcsolódóan érdemes még egy 

utolsó tényezőt megjegyezni, amely a hatalom intézményesen létrehozott viszonyaihoz és a 

politikai érveléshez kapcsolódik. A politika terepén a nyelvi relációk sokkal jobban 

visszatükrözik és reprodukálják a hatalom dinamikus viszonyait, mint társadalmi cselekvés 

egyéb területein. Pierre Bourdieu (1990, 123-139 pp) fejlesztette ki a „szimbolikus hatalom” 

és „szimbolikus erőszak” koncepcióját annak leírására, hogy a különféle intézmények hogyan 
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hoznak létre tekintéllyel bizonyos kommunikatív cselekvéseket, fenntartva a dominancia 

meghatározott formáit. Az objektív hatalmi viszonyok egyre inkább szimbolikus 

interakciókként termelik újra önmagukat. A politikai hatalom koncentrálódása, a szimbolikus 

erőszak legitimációjával együtt (Bourdieu, 1990 136. p) – autoritatív rangsorolásokkal, 

különféle hierarchiákkal és adminisztratív előírásokkal – áthatja az állami szereplők hivatalos 

diskurzusait. Az, hogy a különféle ellenzéki környezetvédelmi diskurzusok mennyire tudnak 

áttörni nem csak attól függ, hogy mennyire tudják meggyőzni a társadalmi szereplőket a 

társadalmilag legitimált intézményi gyakorlatokat övező, környezeti és társadalmi 

szempontból is káros következményekről, hanem attól is, hogy mennyire tudják meggyőzni 

ezeket az érintett társadalmi és gazdasági intézményeket a környezetvédelem fontosságáról. 

Annak ellenére, hogy látszólag egyre inkább terjed a környezeti problémákkal kapcsolatos 

kommunikáció, még mindig nagyon gyakori, hogy nem születik döntés e kérdések 

demokratikus rendezéséről. 

Ahogyan arra korábban utaltam Mason koncepciója nem a különféle környezeti 

diskurzusok részletes nyelvi elemzésével, illetve e diskurzusokat irányító nyelvi szabályok 

felvázolásával foglalkozik, hanem sokkal inkább a környezeti demokrácia intézményesített és 

nem intézményi struktúráival. A diskurzus alapelv felé megnyilvánuló kutatói érdeklődés a 

környezetpolitika, mint szakpolitikai és politikai cselekvés szintjén értelmeződik.
49

 Masont a 

diskurzus alapelve annak érdemi demokrácia-befolyásoló oldaláról érdekli, vagyis azt 

vizsgálja, hogy hogyan határozza meg az egyenlő bánásmód alapelveit. Így válik a diskurzus 

alapelv a környezeti ügyekre vonatkozó demokratikus kommunikáció minőségére vonatkozó 

megfigyelések sajátos módszertani technikájává.
50

 S itt találkozik a deliberatív kommunikáció 

formái felé irányuló magyarázó érdek a diszkurzív demokrácia építésére vonatkozó normatív 

perspektívával. A diskurzus alapelv tehát az ökológiai érvelés eseteit veszi górcső alá a 

demokratikus reszponzivitás és méltányosság szerint. 

IV. A környezeti demokrácia elméleti pillérei
51

 

Mason szerint a szabad egyénekből álló szuverén nép liberális ideáját igencsak megcáfolta a 

történelmi tapasztalat, legkésőbb a modern liberális demokráciákban, ahol a pártok által 

dominált politika és kormányzás meglehetősen kiszolgáltatott a szervezett csoportérdekeknek 
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és az aszimmetrikus hatalmi viszonyoknak. Ezek alapján joggal vethető fel a kérdés, hogy a 

versenyző csoportok politikai arénájában hogyan és milyen alapon tudjuk megkülönböztetni a 

közérdeket a rész- vagy csoportérdekektől. S mindez hogyan hat a liberális politikai 

rendszerekre, amelyek híresek arról, hogy egyébként is figyelmen kívül hagyják a 

környezetvédelmi érdekeket. Mason szerint (1999, 46. p) a demokratizálódás progresszív 

fejlődése egyre inkább kitermeli az olyan területeket, ahol a polgárok gyakorolhatják azon 

jogaikat, hogy részt vegyenek a rájuk vonatkozó döntések meghozatalában (Bobbio, 1987 32. 

p). A környezetvédelem szempontjából ez azt jelenti, hogy a polgárokat nem rekesztjük ki a 

jelentős környezeti vagy társadalmi hatással járó döntéshozatali eljárásokból. Ökológiai 

szempontból a demokratizálódás mindaddig nem lehet teljes, amíg a modern kapitalista 

társadalmak két nagy erőközpontja (a kapitalista vállalatok és az adminisztratív apparátusok) 

felülről blokkolja demokratizálódást (Mason, 1999 47. p). A vállalati és adminisztratív 

döntéshozási eljárás igen gyakran negatív hatást fejtenek ki a környezetminőségre: a probléma 

Bobbio által jelezett nyitott döntéshozás hiánya. Mason kiélezve veti fel a kérdést: talán az 

lenne a legkellemesebb megoldás, hogy ha a képviselőinket kötött mandátummal látnánk el a 

környezet védelmét illetően? Ugyanakkor mivel szeretnénk elkerülni az ökoautoriter 

elképzeléseket
52

, ezért fel kell ismerni azt, hogy a probléma nem egyszerűsíthető le a 

környezeti érdekek nem kellő képviseletére, vagy az államközpontú politikai rendszerek 

környezeti átláthatatlanságára. A valódi kérdés az, hogy hogyan vesszük figyelembe az új 

környezeti szereplőket, az állampolgársággal nem rendelkezőktől kezdve (akiket 

környezetileg hátrányos érint egy bizonyos politikai rendszer intézkedés), a jövő 

generációkon át, a nem emberi fajok védelméig (Dobson, 1996). 

A környezeti érdekek általánossá tételéből fakadó kihívás a formális politikai szférából 

emelkedik ki, s a környezeti mozgalmak politikai mobilizációjához kapcsolódik. Úgy tűnik, 

hogy a környezetvédelmi érdekcsoportok – az ágazati lobbival vagy kampányszervezetekkel 

szemben – nélkülözik a stabil társadalmi-szervezeti alapot, vertikálisan a grassroot 

támogatóik felé, s horizontálisan is, a szervezett politikai és társadalmi érdekek irányába. 

Intézményi állandóság híján, e környezetvédelmi érdekcsoportok hosszú távú megerősödése a 

közvélemény környezettudatosságának általános szintjéhez kötött. Vagyis a közösségi 

ökológiai érdekek környezetvédelmi érdekcsoportok által való képviselete a közvélemény 

napirendjének folyamatos és elkötelezett befolyásolását követeli meg. Robert Paehlke 
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kritizálva a liberális demokráciák strukturális aszimmetriáit, azokat a következőképp tárja fel: 

„Az érdekcsoportokon alapuló liberalizmus valójában az inkrementalizmus politikájának 

valamint a szervezett érdekek közötti kompromisszumnak egyfajta megtestesülése. Ebben a 

rendszerben a kevésbé szervezettek vagy szervezetlenek teret veszítenek, különösen nehéz 

gazdasági időkben. Az idősek, a szegények, a munkanélküliek, a betegek érdekei nagy 

mértékben képviselet nélkül maradnak. Ahogyan a jövő generációk vagy más fajok érdekei.” 

(Paehlke, 1989 210. p).
53

 

A környezetvédelmi szempontok alulértékelése annak a jele, hogy a demokratikus 

döntéshozatali eljárás sokkal fogékonyabb a gazdasági (ön)érdekekre és hatalmas ágazati 

erőcsoportok érdekeire. Még ha el is fogadjuk azt, hogy egyszerre túlságosan sok 

környezetvédelmi szempont és érdek is küzd az elfogadtatásért, ettől még dilemmának számít 

– különösen most, amikor egyre több gazdasági érdekcsoport jön arra rá, hogy hogyan lehet 

önmaga és terméke „zöldre mosdatásával” előnyhöz jutni – az egymással versengő politikai 

igények érvényességének problematikája, továbbá az, hogy összhangban a diskurzus-

alapelvvel, milyen mértékben terjesszük ki a környezetvédelmi érdekek képviseletét. 

Az ökocentrikus környezetvédelem központi állítása az, hogy az ökológiai degradáció és 

az annak nyomán visszavonhatatlanul fellépő társadalmi problémák mindenkire hatással 

vannak, s ilyenformán mindannyiunk közös érdeke a környezetvédelemi problémákkal való 

foglalkozás (Dobson, 1990 23. p). Ulrich Beck nagyon hasonló következetésére jut, hiszen 

szerinte a globális környezetvédelmi kockázatok hatása mindenkire kiterjed. Egy egész 

világra kiterjedő „kockázattársadalomban” sem a szegények, sem a gazdagok nincsenek 

biztonságban az ipari termelés által kiváltotta veszélyektől: ezért állítja Beck azt, hogy a 

„szmog demokratikus” (Beck, 2003). Fontos észrevenni, hogy a modern társadalmi viszonyok 

között – s ezt Beck is elismeri – a környezeti kockázatok igen gyakran társadalmilag 

rétegzetten vagy osztály-specifikusan oszlanak meg (ez vezet ahhoz, hogy az egészséges 

környezet áruvá válik), de az ökológiai veszélyek egyetemessé válása végső soron azt jelenti, 

hogy a környezetvédelmi mozgalom nem kerülheti meg egyfajta közös jónak az artikulálást, 

méghozzá életkorra, nemre, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra tekintet nélkül. Mindezek 

alapján Mason a környezeti demokrácia diszkurzív elméletének négy meghatározó 

jellemvonását, illetve pillérét határozza meg (Mason, 1999 48. p). Az egyes pilléreket a 

következő pontok alatt mutatom be. 
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1. A hosszú távú és általánosítható érdekeken alapuló morális döntések előnyben részesítése 

Mason igen élésen veti fel: ha elfogadjuk azt, hogy egyének szükségleteihez igazodnak az 

érdekek, valamint azt is, hogy mindez a társadalmi cselekvések viszonylag tartós motívumát 

jelenti, akkor a társadalmi viszonyainknak a nem emberi világhoz való demokratikus 

koordinációja során joggal várhatjuk el azt, hogy magukra a környezetvédelmi érdekekre is 

tekintettel legyünk, amelyek elvégre a mi fizikai túlélésünknek és jóllétünknek a zálogai is.
54

 

Egy kormányzat demokratikus legitimációja részben azon az állampolgári elváráson 

nyugszik, hogy az adott kormányzat megfelelően fog képviselni és figyelembe venni minden 

releváns érdektörekvést.
55

 A környezetvédelem egyik legfontosabb vívmánya az ökológiai 

problémák iránti méltányos megközelítés elterjesztése, vagyis a kormányok megbízhatósága 

és reszponzivitása (lásd erre a liberális demokrácia kapcsán az Első rész II.5. pontja alatt 

írottakat) mára magában foglalja az adott adminisztráció környezetpolitikai teljesítményének 

megítélését is – Mason éppen arra kíván megoldási javaslatokat nyújtani a környezeti 

demokrácia koncepciójával, hogy mindezt hogyan lehet megerősíteni és még jobban 

kiterjeszteni.
56

 Ugyanakkor rögtön problémákba is ütközünk, hiszen a liberális demokráciák 

uralkodó érdekképviseleti mechanizmusai éppen azon megfontolások ellen dolgoznak, 

amelyek nem azonnali materiális érdekeket szolgálnak. Mason szerint ezért az egyik kihívás 

az, hogy hogyan definiáljuk újra a materiális jóllétet úgy, hogy az illeszkedjen az ökológiai 

megközelítésbe, továbbá az is, hogy hogyan lehet a gyakran csak látens módon meglévő 

(ugyanakkor mindenkit érintő) környezetvédelmi érdekeket előtérbe tolni – beleérve a még 

meg nem születettek érdekit is. Michel Jacobs (1997) a mellett érvel, hogy az „életminőség” 

jelenti azt a koncepciót, amelyen keresztül az emberek megérthetik azt, hogy hogyan teheti 

jobbá az életüket a környezetpolitika. Jacobs azt veti fel, hogy a gazdaság állapotára 

vonatkozó hagyományos mérések nem tükrözik, hogy a közjavak értéke egyre 

ellentmondásosabb. Az állami vagy társadalmi javak (mint a közösségi biztonság vagy a 

szegénység elleni programok) mind-mind a környezetminőség egy tágabb perspektíváját 

jelentik, s ezzel hozzájárulnak egy környezettudatosabb társadalom kialakításához. Jacobs 

hozzáteszi azt is, hogy még ha egyes közösségi javakról való gondoskodás nem is hoz 

bennünket jobb helyzetbe egyénként, kétségtelen, hogy erősítik a közösségi jóllétet társadalmi 

szinten. Az életminőséggel való társadalmi azonosulás – ami a környezetvédelem egyik 
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fontos üzenete – nem csak abban segít, hogy jobban felismerjük az általánosítható érdekeket, 

hanem abban is, hogy azokat logikailag összekapcsoljuk a közösségi deliberáció 

demokratikus folyamataiban: „… az életminőség koncepciója nem csak a jóllét tárgyainak (a 

magánjavak felől a közösségi javak felé való) kiterjesztését tűzi ki célul, hanem magának a 

jóllétnek az értelmezési keretét. Arra vezeti rá az embereket, hogy önmagukra ne csak 

magánérdekekkel bíró egyénként tekintsenek, hanem úgy, mint a társadalom egy tagjára, 

akinek közösségi érdekei is vannak” (Jacobs, 1997 59. p). Mason szerint az a politikai 

célkitűzés, hogy a domináns neoliberális normák ellenében az egyéneknek a közösségi, s ne a 

fogyasztói identitása erősödjön, megérdemli mindazok támogatását, akik egy igazságosabb 

társadalmat szeretnének. Ugyanakkor úgy véli, hogy nem feltétlenül szükséges elfogadni 

Jacobs azon következtetését, hogy az eddigiek alapján a környezetvédelmet mindképpen egy 

közösségi projektként kell megvalósítani, ugyanis ez Mason szerint csorbítaná a környezeti 

demokrácia kozmopolita kritikai potenciálját. 

John O’Neill (1993) egyetért Jacobs azon arisztotelészi előfeltételezésével, hogy a 

környezeti felelősséget azon társadalmak sajátítják el szocializációjuk során, amelyek 

prioritásként kezelik az emberi és nem emberi életet. Így a klasszikus athéni polisz polgárinak 

szerepvállalásáról azt feltételezhetjük, hogy annak során pártatlan és bölcs politikai 

döntéseket hoztak, s így a modern társadalmak még inkább részvételen alapuló döntéshozási 

struktúrái az állampolgárok közösségi érdekeinek tudatosítását ígérik. O’Neill nyilvánvalóvá 

teszi, hogy a politikai életnek ez a formája vonná maga után szükségképp az ökológiailag 

racionális döntéshozást: először is megerősítené és továbbfejlesztené az emberi és nem emberi 

élet megbecsülésének már meglévő formát, érzékenységet alakítana ki a környezetvédelmi 

hagyományok felé, s demonstrálná azt, hogy hol húzódik a jó élet materiális javakkal való 

azonosításának határa (O’Neill, 1993 180. p). Mindez jól megfigyelhető a túlélésért küzdő 

bennszülött kultúrák esetében, vagy néhol a fejlett ipari társadalmakban is, ahol az etikai és 

kulturális önértelmezésnek olyan formái uralkodnak, amelyek alternatívát jelenthetnek a 

környezetvédelmi érdekek piaci alapú értékelésével szemben. Egy ökológiai szempontból 

jövőorientált demokrácia tehát folyamatosan gazdagodik polgárai szélesedő politikai, oktatási 

és esztétikai tapasztalásaiból. 

Mason szerint (1999, 50. p) ezen a ponton juthatunk el ahhoz a fontos felismeréshez, hogy 

a generalizálható ökológiai érdekek tudatosodását és meghatározását a demokrácia részvételi 

formái nagyban elősegíthetik, hiszen az állampolgárok preferenciáit a jó élettel kapcsolatos 

etikai reflexiók megváltoztathatják. Mindez összhangban van a környezeti demokrácia 

Mason-féle koncepciójával. Mason azonban azt is hozzáteszi, hogy az önrendelkezés 
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demokratikus alapelve – korunk társadalmainak sokszínű etikai viszonyai között – nagyon 

sok tényezőn (különösen a közösségi hagyományokon és kultúrákon) keresztül határozza meg 

a politikai legitimációt. A környezeti demokrácia a hosszú távú és általánosítható érdekeken 

alapuló morális döntéseket preferálja: mindez a kultúrákon átívelő érdekek univerzálissá 

tétele által legitimált demokratikus döntésekre vonatkozik. Mason-t ennek kidolgozásában 

John Rawls azon tézisei (1988) befolyásolták, amelyek az igazságosságnak – ami 

méltányosságként felfogott igazságosság – adnak prioritást annak meghatározásában, hogy mi 

játszik szerepet a jó élet létrehozásában, melyek a jó élet határai és lehetséges elképzelései. Ez 

– amint Rawls is hangsúlyozza – nem azt jelenti, hogy az etikai kérdések ne lennének 

fontosak, vagy, hogy a demokrácia nem hivatkozhatna önnön, a megfelelő politikai 

viselkedést szabályozó erényeire. Ahol a morális igazságosság megelőzi az etikai jót, az a 

demokratikus intézmények közösségi igazolásának normatív elsődlegessége. Ha a 

demokratikus elvek globálisan elfogadottak kell, hogy legyenek, akkor az a legjobb, ha 

diszkurzív vagy procedurális módon nyernek kifejezést, ami így mentes marad a versengő 

kulturális hagyományoktól. 

Az alapvető demokratikus szabadságjogok magukban foglalják a biztonságos 

életkörülményekhez való jogot. Mindez nem zárja ki az ökológiai érdekek etikai 

figyelembevételét, mint amelyek különféle politikai közösségekben és kulturális tradíciókban 

általánossá tehetőek, hiszen mindez alapvetően fontos a környezetért érzett felelősség 

elmélyítésében. Azzal, hogy a környezeti demokrácia kibontakoztat egy sor generalizálható 

érdeket az emberiség számára, lényegében morális elsőbbségét hozza létre. Klaus Eder szerint 

a modern környezetvédelem a morális univerzalizmust terjeszti ki, méghozzá azzal, hogy arra 

a méltányosságra irányítja rá a figyelmet, amely hozzájárul a kollektív környezethez és a 

társadalmi javakhoz (Eder, 1996 162–165. pp). Az egészséges ökológiai feltételekhez 

hozzájáruló méltányosság azt jelenti, hogy a fenntarthatóság társadalmi igazságossági 

komponense helyrehozható, amint odafigyelünk a nemzedékek közötti és nemzedékeken 

belüli igazságosságra. Ha az ökológiai érdekeket elsősorban morális (moral), s nem csak 

etikai (ethics) kategóriaként kezeljük, akkor erősebb alapunk van arra, hogy a környezeti 

demokráciával ellentétes kulturális megoldásokat kritikával illessük, hiszen arról van szó, 

hogy mi az, ami egyformán jó mindenkinek, s nem pedig partikuláris csoportoknak vagy 

közösségeknek. Az így felfogott közös érdek magában foglalja a meglévő emberi jogainkat a 

biztonságos és egészséges környezetre, továbbá a más létezők figyelembe vételére vonatkozó 

beállítódást, valamint a demokratikus önkifejezés békés és globális megoldásait. 
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2. Állítsuk a környezeti demokráciát a politikai kommunikációs struktúrák és gyakorlatok 

középpontjába 

Ez a jellemvonás a környezeti demokrácia jellegzetes deliberatív megalapozására vonatkozik, 

ami az okszerű és pártatlan érvek kollektív döntéshozatalban játszott szerepére utal (Elster, 

1998 8. p). Bárhogyan is állapodjanak meg az állampolgárok a generalizálható érdekek 

érvényességéről, a demokrácia megköveteli a jogilag kikényszeríthető és közösségi szinten 

kötelező normákat. A kormányok cselekvésének túl kell mutatnia a morális motívumokon: a 

szakpolitikai döntések, s így a környezetpolitikai döntések is sajátos kulturális 

preferenciaválasztásokat (pl. a kulturális vagy a természeti örökség védelme) és 

hatalomvezérelt pozíciókat (pl. a biztonságos és egészséges munkakörnyezetről való vita egy 

munkaadóval) fejeznek ki. Ezekben az esetekben a kormányzat érvelhet azzal, hogy maga a 

közérdek motiválja, még ha az adott politikai cselekvés mozgatórugói nem is alkalmasak az 

általánosításra. Ráadásul a politikai döntések mögött stratégiai motivációk is meghúzódhatnak 

(pl. a lekötelezett politikai helyzetbe hoz bizonyos üzleti csoportokat). A politikai 

döntéshozáshoz eljutó értékek és érdekek komplex elegyét tekintve, az intézményi hatalom 

demokratikus szerveződései – annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák az állampolgári 

önrendelkezés alapnormáját – óriás hangsúlyt helyeznek a szabad és nyitott kommunikációra, 

valamint a demokrácia működtetéséhez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére 

(capacity building): „… a demokratikus eljárások lehetővé teszik, hogy az ügyek, a 

hozzájárulások, az információ és az érvelések szabadon áramoljanak; ez biztosítja a politikai 

akarat-formálás diszkurzív jellegét, s ezzel megalapozza azt a feltételezést, hogy a sajátos 

eljárások eredményei többé-kevésbé ésszerűek.” (Habermas, 1996 448. p). 

A racionális és nyilvános deliberáció szemben áll a liberális demokrácia modelljével, ahol 

a stabil kormányzati rendszer a befolyásgyakorlás korlátozott – választások és érdekcsoportok 

által biztosított – csatornáin nyugszik. A legtöbb ember nem foglalkozik a közügyekkel, de 

eközben az államot „elfoglalják” a választásokon és a lobbikon keresztül aggregált politikai 

preferenciák. Eközben a gazdasági szféra elszigetelődik minden demokratikus számonkérés 

elől. Mindkettő a civil véleményformálás és önrendelkezés gyenge normatív erejét 

eredményezi. Ezek ellen a diszkurzív elmélet egy részvételi, demokratikus önértelmezést 

javasol, amely azon az idealizált elképzelésen alapul, hogy a politikai normák csak akkor 

nyernek érvényességet, ha mindenki, akire hatással vannak, lehetőséget kapott alakításukra 

vagy pedig jó okkal fogadja el azok érvényességét. Habermas nyomán David Held (1995) 

kidolgozott egy „demokratikus gondolatkísérletet”, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a civil 

önrendelkezés realizálásának melyek a politikai részvételi és kommunikációs feltételei. Egy 
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ilyen ideális deliberatív helyzet arra ösztönöz, hogy számba vegyük a demokratikus 

párbeszédhez elengedhetetlen feltételeket, vagyis „azt a keretet, amely lehetővé teszi az 

egymással konfliktusban lévő értékek, érdekek és vélemények felfedezését, anélkül, hogy 

kényszert, erőt vagy erőszakot alkalmaznánk” (Held, 1995 167. p). Például a polgárok 

megszabadulnának az idő és az erőforrások szűkösségétől, egyenlő eséllyel jutnának 

információhoz, s képesek lennének átlátni azt, hogy érdekeik hogyan befolyásolnak másokat: 

ahogyan a diskurzus alapelve állítja, a megegyezés együttműködő keresésének a módja lehet 

az egyetlen legitim megoldás. Ugyanakkor Held nem osztja Habermas azon álláspontját, mely 

szerint az alternatív körülmények nyelvi interakciókat feltételeznek, ugyanis a létező politikai 

intézmények és gyakorlatok felé kifejtett „fenyegető kritikájukban” véli felfedezni értékeiket. 

Mindez összhangban van azzal, ahogyan Habermas a demokratikus legitimációról 

gondolkodik, amely az adott politikai intézmények igazolása minden érdektörekvés egyenlő 

figyelembe vétele fényében. 

Mason értelmezésében
57

 ez a kritikai elmélet adja a környezeti demokrácia konceptuális 

keretrendszerét: Mason elmélete kiterjeszti az „ideális interszubjektivitást” és a hozzá 

kapcsolt kölcsönös értelmezési keretet a környezeti szabályozáshoz szükséges politikai 

véleményformálásra és döntéshozatalra. Mason szerint a környezeti demokrácia és a 

demokrácia „mélyzöld” felfogása közötti különbség abban keresendő, hogy az előbbi 

nézetrendszerében a környezetvédelmet kormányzó politikai normák nem eleve 

maghatározottak egy természeti filozófia vagy a természetből kiolvasott evolúciós logika 

által, hanem éppenséggel a környezeti érdekekhez fűződő, ki nem kényszerített 

(befolyásmentes) társadalmi választások eredményei. Mason felvázol egy további eltérő 

motívumot is, ami a környezeti demokráciát megkülönbözeti a nyugati kulturális értékeket és 

politikai intézményeket kárhoztató zöld nézetektől, ez pedig nem más, mint az alkotmányos 

demokrácia (s persze a környezetközpontúság) morális szerepére vonatkozó univerzális 

ígéretben rejlő tanulási képesség. Habermas azon normatív kritikájának, mely a politikai és 

gazdasági rendszerek korlátlan és ellenőrizetlen növekedésére vonatkozik, a középpontjában 

az a meggyőződés áll, mely szerint az ilyen rendszerek feláldozzák az előbb emlegetett és a 

kommunikatív cselekvésben rejlő demokratikus tanulási képességet (Habermas, 1987 307-

313. pp). A deliberatív politikai eljárások arra hivatottak, hogy lehetőség szerint tovább 

fejlesszék ezeket a tanulási technikákat, először is a szabad politikai kommunikáció 
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eljárásainak és feltételeinek intézményesítésével, másodszor ezen intézményesített 

kommunikációs eljárások és a nem formális keretek között kiérlelt közvélekedések összjátéka 

segítségével. 

A társadalmi részvétel új intézményeinek és a gyakorlati deliberáció új arénáinak a 

megtervezése – a demokrácia diszkurzív elméletében – az állampolgárok által meghatározott 

az egyes speciális társadalmi kontextusokban, így ezen intézmények megtervezéséhez nincs 

tervrajz a birtokunkban. Ugyanakkor vannak általános irányvonalak és „diszkurzív tervezési 

megoldások”, amelyeket figyelembe lehet venni. A parlamenti jogalkotó hatalom esetében – 

amely döntéshozás klasszikus színtere, ideértve e döntések bírói értelmezését – a hangsúly 

pedig az érdekbecsatornázás bővített lehetőségein, valamint a döntéshozásba való társadalmi 

bevonás tartalmassá tételén van.
58

 A jogi döntéshozás számára Habermas tesz egy 

párhuzamos javaslatot, kidolgozva a jog diszkurzív elméletét, arra vonatkozóan, hogy mely 

bíróságokat kellene bevonni a normatív igazolás folyamatába – például úgy, hogy egy 

kibővített „jogi nyilvánosság” előtt kerülne sor nyilvános meghallgatásokra (Habermas, 1996 

440. p). A környezetpolitika területén Hajer egy hasonló javaslattal élt, mely szerint a 

szabályozási aktusokat sokkal inkább normatív érvekkel kellene ütköztetni, semmint az 

olykor meglehetősen technokrata esetek gyakorlatával. A diszkurzív jog összekötné a jogi 

érvelést a környezetvédelmi érdekekkel kapcsolatos tágabb társadalmi vitával (Hajer, 1995 

292-293. pp). 

A közigazgatási bizonyos demokratizálási tendenciái is ösztönözhetik a nyilvános 

deliberáció lehetőségeit. Ez különösen ott szükséges, ahol a közigazgatási, így a 

környezetvédelmi döntések szorosan összefüggenek a társadalmi értékekkel és a jövőre 

vonatkozó választások jelentős eredményivel. A közigazgatási döntések ilyesféle 

kommunikatív megközelítése alapvetően eltér a normatív döntést igénylő helyzetektől 

mentesített törvényhozás és az igazságszolgáltatás klasszikus liberális felfogásától, s ugyanez 

igaz a közigazgatásra, amelynek a liberális megközelítés szerint az a fő feladata, hogy 

eldöntse az eléje terjesztett eseteket. Több más politikatudós mellett, John Dryzek tárgyalta a 

diszkurzív tervezésben lévő intézményes potenciált, alátámasztva azt számos helyről vett 

példával. Ezek magunkban foglalják a diszkurzívan megtervezett nyilvános vizsgálatokat, 

törvényhozási tárgyalásokat és környezetvédelmi mediációt: valamennyit az jellemzi, hogy a 

közösségi értékek kifejezésére, a közösségi választásokkal kapcsolatos megindokolt 
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megállapodások létrehozására jöttek létre (Dryzek, 1990a és 1990b). Mason kifejezetten 

egyetért Dryzek-kel abban, hogy bár a gyakorlatban még korántsem tökéletesek, de az 

intézmények deliberatív megtervezésének módja a kommunikatív racionalizáció széles 

potenciálját rejti magában.
59

 

A demokrácia diszkurzív elmélete szerint a politikai döntéshozás kommunikatív 

racionalitása és így annak demokratikus legitimációja a formális politikai döntéshozók és a 

nyilvános viták, valamint a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek közötti összjátéktól függ. Ez 

a centrum-periféria modell jellegzetes normatív hozzájárulásokat kapcsol mindkét oldalhoz: a 

centrum a mindenkire kötelező döntések demokratikus úton való elfogadását ígéri, de csak 

olyan körülmények között jár legitim eredménnyel, ha tekintettel van a perifériára, azaz az 

élénk és autonóm nyilvános szférára (Habermas, 1996 354-358. pp). A politikai nyilvánosság 

szférája magában foglalja azokat a kommunikációs hálózatokat, amelyek a mindennapi 

interakciókban, a szervezeti cselekvésekben és a tömegmédiában gyökereznek, vagyis 

mindazon rendszereket, amelyek a formális politikai rendszert látják el információval. A 

diszkurzív alapelv teszi lehetővé számunka, hogy megmérjük ezt a visszacsatolást: „A 

politikai rendszer csakis akkor teljesíti az átfogó társadalmi problémák észlelésével és 

tematizálásával kapcsolatos szerepét, ha kifejleszti az azok közötti kommunikációt, akikre 

végétre is hatással van.” (Habermas, 1996 365. p). Mindez abban segít számunkra, hogy 

felkaroljuk azokat, akik holt térbe kerültek, mert a már létező társadalmi cselekvési háló 

lyukain kipotyognak. Továbbá abban is segít, hogy rávilágítson a civil társadalmon belüli 

politikai kommunikáció aszimmetrikus természetére: pl. a szakértelemhez való szelektív 

hozzáférésre, valamint az erős és független média hiányára. Az utóbbi években a környezeti 

problémák egyre inkább ott vannak a közélet napirendjén, nem kis mértékben a 

környezetvédelmi szervezetek fáradhatatlan tevékenykedése miatt, ugyanakkor ez a napirend 

nem mindig oly módon alakul, hogy kifejezze azok valódi helyzetét, akik a leginkább 

szenvednek a környezet pusztulásától. A környezeti demokrácia, a kommunikációs 

perspektíva segítségével, kialakítja a szükségletek befogadóbb értelmezésének és 

meghatározásának procedurális feltételeit.
60
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A szakirodalom számos képviseleti eszközt javasolt már mindennek elősegítésére: 

deliberatív interjúk és közvélemény kutatások, elektronikus városgyűlések, állampolgári 

zsűrik és képviseleti utalványok (Fishkin, 1991). Ugyanakkor mindezek a formális politikai 

intézmények támogatására apellálnak. Történelmileg azonban azok a kollektív erőfeszítések, 

amelyek új normák és szükséglet-értelmezések elterjesztése végett akarták szélesíteni a 

politikai diskurzust mindig is a társadalmi mozgalmak aktivizmusából táplálkoztak (Cohen-

Arato, 1993 523-532. pp), s ugyanez a helyzet a radikális környezetvédelemmel is. A civil 

társadalom marad tehát az a hely, ahonnan demokratizálni lehet a formális politikai 

intézményeket. 

3. Az ökológiailag racionális döntéshozatal előmozdítása 

Eleinte nem úgy tűnt, hogy a demokrácia diszkurzív elmélete az ökológiailag racionális 

döntéshozás támogatásának ígéretes kiindulópontja lenne. Az emberközpontúságot és a 

procedurális beállítódást igen nehéz összeegyeztetni a környezetvédelmi elképzelésekkel, a 

nem emberi értékekkel, illetve ökológiai célokkal. Mindezek alapján nem meglepő az 

diszkurzív tézisek felé irányuló ökocentrikus kritika ereje: Eckersley (1992 109-117. pp) a 

kommunikatív cselekvéselmélet alapjait kezdi ki és azzal érvel, hogy annak normatív 

megközelítése eleve kizárja „a nem emberi természet emancipációját”, továbbá azzal, hogy a 

természet teoretikus kezelése instrumentális. Mason úgy véli, hogy egyet is lehet érteni az 

utóbbiakkal, bár Habermas kitartott azon nézet mellett, hogy a természettudományos 

szaktudás szükséges a technikai uralom és kontroll tendenciáinak megértéséhez.
61

 Eckersley 

egy sor olyan példát hoz fel annak alátámasztására, hogy a nem intézményi motívumok 

hogyan tudják alátámasztani az ismereteket, amely egyszerre vezet termelékenységhez és 

ökológiailag fenntartható erőforrás-gazdálkodáshoz. A környezetelvűség részben reakciónak 

tekinthető a túlzottan instrumentális beavatkozások társadalmi és ökológiai csődjére 

(Eckersley, 1992 114. pp). A természettudományok belső logikája egyáltalán nem 

értékmentes, sőt nagyon is kulturális és politikai értékelés alá tartozik. A természeti 

környezetre vonatkozó elméleti ismeret, amely fontos forrása a politikai kommunikációnak, 

semmi esetre sem csak a kognitív-instrumentális magatartáson alapul. Mason elfogadja azt, 

hogy a környezetvédelmi érdekek etikai és morális igazolása szükségképpen emberi 

értékelésre és értékelési szempontra vonatkozik.
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 Sőt, a természetért viselt emberi 
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felelősségünk magától a természettől való különválásunkon nyugszik, s arra kötelez 

bennünket, hogy a morális megfontolásainkat magára a természetre is kiterjesszük, méghozzá 

minden kölcsönösség nélkül. 

Mason-nek a habermasi emberi interszubjektivitási tézisek kapcsán kifejtett filozófiai 

hűsége különbözik a kommunikatív racionalitás zöldre való, Dryzek (1990b, 1995) általi 

átdolgozásától. Dryzek szerint az ökológiai demokrácia – amint az ökológiai politikáról szóló 

pont alatt látni fogjuk – lehetővé teszi a természeti világgal való racionális kommunikációs 

kapcsolatot, azért mert a nem emberi entitások ökológiai jeleket (olyasféléket, mint az ember-

létet jelentő öntudatosság) bocsátanak ki – ilyen például a non-verbális kommunikáció a test 

nyelvezetében, az emlősök arcjelei, a szélesebb ökológiai folyamatokban érvényesülő 

biofizikai változások. Röviden, „a nem emberi világ tud kommunikálni és az emberi 

döntéshozási folyamatok is strukturálhatóak úgy, hogy többé-kevésbé meghalljuk ezt a 

kommunikációt” (Dryzek, 1997 200. p). Máshol pedig arról ír, hogy „a természeti világból 

érkező jelekre ugyanolyan figyelmet fordítunk, mint azokra, amelyek az emberektől érkeznek, 

és ugyanolyan gondosan értelmezzük őket”.
63

 A demokrácia liberális felfogásához képest a 

nyereség az, hogy az ökológiailag fogékony politikai kommunikáció nem csak az emberi 

preferenciák egyesítésén túlra terjed ki, hanem a hagyományos politikai határokon is átível. 

Dryzek koncepciója az általa korábban kifejtett (1987) alapelvből, az ökológiai racionalitásból 

merít, amely azt demonstrálta, hogy a fokozott ökológiai kommunikáció meg tudja erősíteni a 

politikai döntéshozás problémamegoldó intelligenciáját. A kommunikatív politikai eljárások 

demokratikus tanulási potenciálja így az ökológiai tanulási potenciállal konvergál. 

Mason azonban fenntartásokat fogalmaz meg az ökológiai demokrácia kommunikációs 

leszármaztatásával kapcsolatban: szerinte ez egy olyan természeti megközelítést jelent, amely 

alapvetően inkompatibilis a kommunikatív racionalitással.
64

 Az ökológiai jelzések mindig az 

emberi társadalmi aktivitás, főként a nyelv, segítségével kerülnek közvetítésre. A 

kommunikáció során közvetített jelentések tehát nem következhetnek önmagából a 

természetből, a szavak vonatkozhatnak az ökológiai tartalmakra; a kölcsönös megértés 

kommunikatív elvárása azt jelenti Mason szerint, hogy a nem emberi környezet csak úgy tud 

velünk érthetően kommunikálni, amennyiben mi kommunikálunk a természetről egymásnak. 

Mindez korántsem a természeti környezet valóságának megtagadását jelenti, hanem azt 

hangsúlyozza, hogy a természet egésze vagy bármely része híján van azoknak a 
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kommunikációs képességeknek, amelyek sikerrel avatnák a politikai választásokkal 

kapcsolatos viták részvevőjévé. 

Mason szerint Dryzek sokkal sikeresebb a másik irányzat – a diszkurzív demokrácia – 

fejlesztésében, illetve a politika kommunikatív racionalitásának és az ökológiai 

problémamegoldásnak az összekapcsolásában. Dryzek azt állítja, hogy ahogyan a döntések 

kommunikatív racionalitását elviekben erősítené a közösségi érdekek kölcsönös elismerése 

egy diszkurzív demokráciába, ugyanez játszódna le a döntések ökológiai racionalitása 

esetében. Először is, ha a szakpolitikai és pártpolitikai intézmények a diszkurzív logika 

mentén strukturálódnak, akkor a természeti rendszereknek az emberi életet támogató 

kapacitása jobban felismert és védett általános érdekként jön számításba. Másodszor, Dryzek 

amellett érvel, hogy a nyilvános kommunikáció nem kizáró folyamatai jobban elősegítik a 

komplex ökológiai problémák megoldását, amennyiben szétterítik a döntéshozás kognitív 

terheit a sokféle egyén kooperatív erőfeszítéseiben (Dryzek, 1990b 69-73. pp, 124-126. pp). 

Ez a leírás megtámogatja Dryzek-nek a decentralizált, részvételi demokráciára vonatkozó 

előírását, ahol a rendszeres deliberáció lehetővé teszi azt, hogy azonnali és jelentékeny súlya 

legyen a diszkurzív közösségekben (amely lehet lokális és nemzetközi is). Gundersen (1995, 

150-192. pp) empirikusan igazolta azt a tézist, hogy a nyilvános deliberáció erősíti az 

ökológiai racionalitást, mélyinterjúi szerint a probléma-orientált viták megerősítik a 

környezeti értékek iránti közösségi elköteleződést, ösztönzik a holisztikus és a hosszú távú 

gondolkodást, valamint tisztázzák a környezeti káros hatásokat. 

A környezeti demokrácia tehát biztosítja a kommunikatív politikai eljárások számára azt, 

hogy zöldítse önnön tartalmát. Andrew Light és Eric Higgs (1996) kimutatták mindezt az 

ökológiai egyensúly helyreállítása, illetve az ökoszisztéma egészségének megújulása 

vonatkozásaiban. A szerzőpáros úgy véli, hogy az ökológiai helyreállítás demokratikus 

potenciálja a közösségi helyreállító projektek, illetve az ember-természet kapcsolat 

hatókörében érhető tetten. A diskurzus alapelv fényében: az határozza meg a környezeti 

demokrácia mértékét, hogy az ökológiai helyreállítást milyen mértékben hatja át a deliberáció 

és a participáció; vagyis a teljesebb kommunikációs hozzájárulás egyet jelent a több 

demokratikus helyreállítással. Light és Higgs továbbá rávilágítanak arra is, hogy milyen 

előnyökkel jár, ha az ökológiai helyreállítási projekteket részvételi demokratikus tartalmakkal 

töltjük meg és megvitatjuk, hogy az adott projekt milyen társadalmi körülmények között kerül 

megvalósításra. Ez egyaránt lehetővé teszi a vállaltok által támogatott ökológiai helyreállítási 

projektek (amelyekből természetes módon profitál a magántőke) és a részvételi szempontokra 

érzéketlen állami helyreállítási munkálatok kritikáját. Csakis a hatékony társadalmi 
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részvételre és kommunikációra nyitott részvételi projektek lehetnek legitim hivatkozási 

alapjai a környezeti demokráciának. Vagyis Mason szerint a környezeti demokrácia nem más, 

mint a tárgyalások és az ökológiai érdekek szocializálása.
65

 

Mason koncepciója
66

 tehát elfogadja azt az érvet, amely szerint a kommunikatív politikai 

eljárások megtámogatják az ökológiailag racionális döntéshozást, azon keresztül, hogy az 

ökológiai fenntarthatóságot általánosítható érdekként határozzák meg. Dryzek alapján (1990b 

55. p) Mason úgy véli, hogy mindez azzal szélesíthető, hogy ha felismerjük az állami 

cselekvés demokratikus legitimitását a környezeti-társadalmi javakhoz való hozzáférés 

javításában és megújításában, méghozzá azon az alapon, amiért azok a diszkurzív demokrácia 

előfeltételeit képezik. Ugyanakkor Mason arra is utal, hogy ez az utóbbi érv nem feltételez 

logikai kapcsolatot a demokratikus döntéshozatallal; hiszen egy ökológiailag életképes 

társadalom legalább annyira előfeltétele egy autoriter, mint egy nem kényszerítő 

(demokratikus) politikai kommunikációnak. Mason egyetért Dobson-nal (1996a 136-139. pp), 

aki szerint ezt az előfeltételekkel kapcsolatos érvelést ki kell egészíteni az autonómia 

demokratikus alapelvére való utalással. A környezeti demokrácia következő jellemvonása 

éppen abban a nélkülözhetetlen kapcsolatban lelhető fel, amely a demokratikus 

döntéshozatalhoz szükséges (társadalmi és ökológiai) előfeltételek és az autonómia által 

biztosított szabadság között van. Mason ugyan elfogadja Dobson és a többi zöldpolitikai 

teoretikus érvét azzal kapcsolatban, hogy mindez a demokratikus szabadságok radikalizálását 

követeli meg, ugyanakkor e szerzőket az igazságosság elméletének természeti felfogásában 

már nem tudja követni. 

4. A meglévő liberális jogok kiterjesztése és radikalizálása 

David Held (1995 147. p) megfogalmazza a liberális demokrácia egyik kulcsfogalmának, az 

autonómia alapelvének a világos jelentését: „az embereket egyenlő jogok kellene, hogy 

megillessék, s ennek megfelelően, egyenlő kötelezettségek kellene, hogy terheljék a politikai 

keretrendszerben, amely létrehozza és korlátozza a számukra elérhető lehetőségeket; az 

embereknek továbbá szabadnak és egyenlőnek kellene lenniük életfeltételeik 

meghatározásában, egészen addig, amíg ezt a keretrendszer mások jogainak tagadására nem 

használják”. Az autonómia elve annak helyességére utal, hogy a közösségi döntéshozatal a 

résztvevők egyenlő esélyire alapított önmeghatározási szabadságon nyugszik. Mason szerint 
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az autonómia normatív jelentése abban az ideális helyzetben érhető tetten, amikor az emberek 

elfogadják annak szükségességét, hogy helyzetüket úgy alakítsák ki, hogy politikai 

közösségük egyformán szabad tagjai legyenek.
67

 Az autonómiának azonban empirikus 

megalapozása is van a liberális demokráciák politikai inkluzivitiásának folyamatos 

szélesedéséhez kötődő történelmi teljesítményekben (Held, 1995 159-161. pp). A jogokat az 

állam azért fogadta el vagy ismerte el, hogy megerősítse a politikai deliberáció és döntéshozás 

demokratikus keretrendszerét. Az ideális autonómia védjegye továbbá abban a fogalmi 

apparátusban keresendő, amely a kommunikatív és részvételi feltételek folyamatos elégtelen 

voltára világít rá azokon a társadalmi választásokhoz kötődő területeken, ahol egyébként 

tiszteletben kellene tartani az önállóságot. Ezen a ponton teszi fel Mason azt a kérdést, hogy a 

környezeti demokrácia elmélete hogyan alakítja át magát az autonómia alapelvét és annak 

megvalósulását a jogrendszerben? 

A liberális politikai filozófia a jogok megszorító jelentése mellett kardoskodik: a jogok 

tárgya az individuum, a tartalmuk pedig a szabadság negatív libertariánius felfogásában 

keresendő (Shapiro, 1986 275-279. pp). A magánautonómia e korlátozott területén a jogok az 

egyénhez kapcsolódnak és azzal az elvárással gyakorolják azokat, hogy gyakorlásuk ne 

zavarja a többi egyént, illetve az állami hatóságokat (pl. szólásszabadság vagy az egyesülési 

szabadság megsértése elleni fellépés). Ted Benton (1993) ennek a liberális-individualista 

nézetnek az ökoszocialista kritikáját adja, s pontosan rámutat a felfogásban rejlő társadalmi és 

ökológiai hiányosságokra. Először is ezek a jogok korántsem realizálhatóak a gazdasági 

hatalom élesen aszimmetrikus és antagonisztikus kapcsolatainak fennálló feltételei között. A 

jogok liberális-individualista felfogása a jóllétnek az emberközpontú és atomizált felfogását 

képviseli, s ilyenformán eltekint az élet társadalmi és ökológiai feltételeitől. Ami pedig 

megmarad, az egy morális szótár, amely láthatóan képtelen a környezeti problémák 

képviseletére. Eközben azok, akik a környezet minőségének fejlesztésében jogi és 

szabályozási előrelépésekkel értek el sikereket sok országban, mindezt a liberális jogok 

pozitív kiterjesztésére vezetik vissza, éppen úgy, ahogyan számos, a szociális biztonságra 

vonatkozó jog együtt járt a jóléti állam kialakításával. 

A környezeti demokrácia Mason szerint
68

 kikerüli a felvetett liberális inkonzisztenciákat 

azzal, hogy a jogokat és demokráciát egymásba kapcsolódó jelenségekként írja el. A 

demokrácia diszkurzív elmélete keretében a jogok egy bizonyos rendszere szükségszerű 
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előfeltétele a nyilvános kommunikáció nem kényszerítő és reflexív intézményesedésének. A 

jogok a polgárok közötti kölcsönös elismerés és egyenlő részvétel szintjeit hivatottak 

fenntartani, amely a racionális politikai deliberációhoz szükséges, a demokrácia pedig azt 

biztosítja, hogy ez a kölcsönös elismerés inkluzív legyen. Mindkettő elengedhetetlen feltétele 

a jogalkotás és politikaformálás demokratikus legitimációjának. Az autonómia azon magán és 

közösségi terekké válik, amelyeket az alapvető jogok védenek, megszabadulva ezzel az 

individualista értelmezésektől. A magánautonómia, túllépve a negatív szabadságok 

minimalista koncepcióján, azokra az individuális, valamint egyesülési szabadságokra, továbbá 

az ezekhez kapcsolódó jogvédelemre vonatkozik, amelyeket a jog garantál és maguk az 

állampolgárok a címzettek. A politikai autonómia – vagyis az a közéleti tér, ahol az 

állampolgárok a demokratikus döntéshozás szereplőiként határozzák meg magukat – azon 

alapvető jogok által van védve, amelyek vélemény- és akaratformálásban való egyenlő 

részvétel feltételeit biztosítják (Habermas, 1996 104. p, 120-123. pp; Ingram, 1994 93-117. 

pp). Habermas szerint a magán- és a politikai autonómia egymást kölcsönösen 

megtámogatják: a demokratikus önrendelkezés diszkurzív alapelve szerint a jogszabályok 

címzettjei maguk a demokratikus akaratformálásban részt vevő szereplők, méghozzá jogaikon 

keresztül. Mason szerint kulcsfontosságú, hogy az autonómia jelentése még tovább bővíthető 

annak bemutatásával, hogy e polgári és politikai jogok gyakorlása hogyan függ az élet 

egészséges társadalmi és ökológiai feltételeitől: beleértve „azokat az alapvető jogokat, 

amelyek azon alapvető életfeltételeinket biztosítják, amelyek a társadalmi, technológiai és 

ökológiai biztonságunkért felelősek” (Habermas, 1996 123. p). Habermas maga nem fejtette 

ki ezeket a társadalmi és ökológiai jogokat, Mason azonban arra tesz kíséreltet, hogy adjon 

néhány megalapozó megjegyzést a tekintetben, hogy mely környezeti jogok lehetnek 

kompatibilisek a környezeti demokrácia kommunikatív jelentésével. 

A környezeti jogok alapvető emberi jogok, amelyeket bár nem feltétlenül ismernek el 

pozitív jogi értelemben az államok, ugyanakkor kétségtelen, hogy olyan morális tekintéllyel 

bírnak, amely az emberiség közkincsévé avatja őket. A demokrácia diszkurzív elméletének 

normatív ereje e jogok kommunikatív eljárásokkal való igazolásában rejlik, s ezzel az 

autonómia elvét szélesíti ki minden emberre kiterjedő módon. A tiszta, egészséges és élhető 

környezethez való jog ténylegesen nemzetközi forrásokra vezethető vissza, ide értve az 

emberi jogi és ökológiai NGO-kat, az értelmiséget és persze a globális és regionális 

környezetvédelmi egyezményeket, valamint az ENSZ-t (gondoljunk az 1994-es, ún. Ksentini 
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Jelentésre
69

 az emberi jogokról és a környezetről, amelyet a szervezet Diszkriminációellenes 

és Kisebbségvédelmi Albizottsága készített el vagy éppen az ENSZ emberi jogi és környezeti 

különleges jelentéstevőjének, aki a disszertáció íráskor John Knox, anyagaira és 

jelentéseire
70

). Az emberi jogok és környezetvédelem kapcsán megfogalmazásra került az 

biztonsághoz, az egészséghez és az ökológiailag stabil környezethez való univerzális jog 

(Boyle, 1996). A környezetvédelemre vonatkozó nemzetközi emberi jogok kiterjesztése az 

univerzális érdekeken (úgy, mint az ökológiai létfenntartó rendszereken és a közös környezeti 

örökségen) alapul, s ehhez jön egy hatalmas igény a morális szempontok figyelembe vételére. 

Ezután pedig a döntő politikai lépés az kell, hogy legyen, hogy ezek a jogok a morális 

előírásokból nemzetközi kötelezettségekké válnak, akár úgy, hogy formális jogi elismerést 

nyernek vagy pedig kötelező szokásjogként érvényesülnek (amint az 1948-as Emberi Jogok 

Nemzetközi Egyezménye). Michael Anderson (1996 21-22. pp) azt vetette fel, hogy mindezek 

elviekben lehetőséget biztosítanak a környezetvédelemnek arra, hogy a bürokratikus 

döntéshozás rövid távú és szektoriális érdekeit átalakítsa, megtámogatva az egyre fejlődő 

procedurális jogok segítségével. Érdemes hozzátenni, hogy a környezeti jogok keretrendszere 

alkalmas lehetne arra, hogy a környezeti döntéshozást azzal koordinálja, hogy a helyi, nemzeti 

és nemzetközi szempontokat egyazon jogi keretrendszerbe hozza össze, miközben még az 

ökológiai aktivizmus nemzetközi tendenciáira is jótékony hatással lehet. Ugyanakkor 

Anderson is elismeri, hogy számos kérdést vet fel a fogalmak és a jogi eszközrendszer 

meghatározása, továbbá az is, hogy a környezet minőségét hogyan lehet kultúrákon átívelő 

módon értelmezni. Mason azon az állásponton van, hogy az az igen relativista érvelés, amely 

egyenlőségjelet tesz a környezeti jogok és a jó életre való speciális megközelítések közé – s 

így ezeket a jogokat beszorítják a nemzeti jogrendszerek szintjére – kiüresíti e jogok 

nemzetközi hatókörét és gyengíti azok normatív követeléseit, amelyek arra vonatkoznak, 

hogy mindenki érdekeit figyelembe vegyük és tiszteletben tartsuk.
71

 A relativista 

megközelítések továbbá szembemennek a környezeti érdekek diplomáciai úton való 

nemzetköziesítésével: az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciájától kezdve (1992) a 

Kiotói Konferenciáig (1997). Sokkal gyakorlatiasabb felvetéssel élt Boyle (1996 53-57. pp), 

aki szerint a megfelelő környezethez való jog létrehozása meglehetősen ellentmondásosan 

venné ki magát a gyorsan fejlődő nemzetközi környezetvédelmi jog körülményei között. 
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Mason szerint ez a kritika multilaterális jogi eszközök és intézmények felemelkedését 

visszhangozza, amelyek egy sokkal hatékonyabb szabályozási rezsim ígéretét hordozzák, mint 

a környezetminőséghez való jogra való hivatkozás. Mason koncepciója éppen arra mutat rá, 

hogy ez a két megközelítés (a nemzetközi környezetvédelmi jogi apparátus és a generális jog 

az egészséges környezethez) nem zárják ki egymást, s amellett érvel, hogy a transznacionális 

közjogi pereskedés csak az egyik születőben lévő csatorna, amelyen keresztül a 

környezetminőséghez kapcsolódó emberi jogokat érvényesíteni lehet. Mason úgy vélekedett 

1999-ben, hogy a közeljövőnek az a legnagyobb, a környezeti demokrácia előrehaladásához 

kapcsolódó ígérete, hogy ez a koncepció környezetvédelmi keretrendszerben fogja 

újraértelmezni az emberi jogi normákat
72

: például a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való 

jog átalakulhat azzá a joggá, hogy a polgárok ne károsodjanak megelőzhető környezeti 

kockázatok miatt (Saward, 1996); Boyle pedig a procedurális környezeti jogokra helyezi a 

hangsúlyt, amelyek közül a legfontosabbakat a Ksentini-jelentés is tárgyal: 

 a környezethez kapcsolódó információkhoz való jog, 

 az ismeretekhez és információkhoz való hozzáférés és továbbítás joga, 

 a tervezésben és a döntéshozási folyamatokban való részvételhez való jog, beleértve az 

előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálatot, 

 a környezetvédelmi céllal való, valamint a környezeti károsodástól szenvedők jogaiért 

történő fellépéshez kapcsolódó egyesüléshez való jog, 

 a közigazgatási és bírósági eljárások során a hatékony jogorvoslathoz és kártérítéshez 

való jog azok számára, akik környezetkárosodásból kifolyólag károsodtak. 

Ezek az alapelvek mára átfogó részvételi jogokká terebélyesedtek, s ez többek között a 

Riói Deklaráció 10. alapelvében
73

 is megjelent, s többnyire beépültek az emberi jogi és 

nemzetközi környezetvédelmi joganyagba. A környezeti demokrácia diszkurzív elmélete 

szempontjából, ezek az alapvető jogok a polgári önrendelkezés alapjait jelentő alapvető 

állampolgári és politikai jogok környezetvédelmi erejét hivatottak kifejezni, továbbá 
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megerősítik a demokratikus kormányzáshoz való jogosultságot, mint nemzetközi emberi 

jogot. Mindez kötelezettségeket ró az államokra, hogy biztosítsák a környezetvédelmi 

döntéshozásban való nyilvános társadalmi részvétel minimális szintjeit. A jogokat 

természetesen a már meglévő intézményrendszereken keresztül kell közvetíteni, ugyanakkor 

dinamikus karakterük azt is maga után vonja, hogy az egyre mélyülő kommunikatív 

demokrácia új kötelezettségeket hoz majd létre a demokratikus környezeti kormányzás 

bővülése során. 

Úgy tűnik, hogy a környezetvédelemnek az emberi jogokra fókuszáló felfogása 

kellemetlenül érinti azon zöld politikai gondolkodók természeti érzékenységét, akik nem 

szimpatizálnak az emberközpontú, liberális keretrendszerrel. Benton (1993) és Eckersley 

(1995, 1996) egyaránt tovább szélesíti az autonómia elvét. Benton számára az autonómia az 

igazságosságosság szükséglet-alapú felfogásává válik, amely azokra a közös környezeti, 

fejlődési és testi szükségletekre helyezi a hangsúlyt, amelyekben az emberek osztoznak az 

állatokkal. Eckersley még tovább megy és – saját ökocentrikus értékelméletének megfelelően 

– az ökológiailag átértelmezett autonómia koncepcióját ajánlja: ami „az emberi és nem emberi 

létezők azon szabadsága, hogy kibontakoztathassák önmagukat és a saját életüket önnön 

fajuknak megfelelően éljék” (Eckersley, 1995 180. p). Eckersley ugyan az emberi környezeti 

jogok támogatása mellett érvel (1996), de az ökocentrikus demokráciára vonatkozó – már 

említésre került – elmélete magába foglalja a házi- és fogságban tartott állatok pozitív morális 

jogait (az embereket ezzel tevőleges gondozási kötelezettséggel terhelve), továbbá a vadonélő 

állatok negatív jogait (ami a nem zavarásra kötelezi az embereket). Az érző és tudatos 

létezőkre vonatkozó emberi analógiákat leszámítva, maga Eckersley is elismeri, hogy a 

jogokon alapuló diskurzus nem fog kiterjedni a nem emberi természet maradék részire, hiszen 

mai viszonyainak között (tegyük hozzá: egyelőre) morálisan és gyakorlatilag kivitelezhetetlen 

(1995 193. p). Ugyanakkor mind Eckersley, mind Benton megvédi a természeti 

megközelítésnek az autonómia zöldítésre vonatkozó törekvéseit. 

A környezeti demokrácia nem a (fent vázolt) természeti megközelítésnek megfelelően 

terjeszti ki és radikalizálja a liberális jogokat. Az ökológiai politika hívei kiterjesztik az 

autonómiát a nem emberi létezőkre, amely megtöri a magán- és közautonómia közötti belső 

viszonyt, valamint ennek a demokratikus akaratformálás során való kifejezését, ugyanis a jogi 

kötelezettségek nem emberi címzettjei nem szereplői az e jogokat létrehozó, megalkotó 

eljárásoknak, s mivel az sem várható, hogy szereplők lesznek, így közvetett módon kell 

képviselni őket (csakúgy, mint a jövő generációkat). A nem emberi létezők nem tudnak 

értékeket követni, illetve részt venni a polgári önmeghatározás diszkurzív folyamatában. A 
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legtöbben tehát arra helyezik a hangsúlyt, hogy a nem emberi entitások pusztán a morális 

megfontolásaink tárgyai lehetnek, de semmiképpen sem az autonómia közös alanyai. Mason 

ezen a ponton joggal teszi fel a kérdést, hogy mindez nem csupán az ember vélt 

felsőbbrendűségéből, valamint abból fakad, hogy úgy véljük: joggal zsákmányolhatunk ki 

más fajokat?
74

 Mason úgy véli, hogy mindez csak akkor van így, ha a nem emberi természetet 

instrumentális módon értékeljük. 

Mason szerint nincs okunk azt hinni, hogy ha a nem emberi létezőket nem ismerjük el 

jogok hordozóiként, akkor abból automatikusan az következne, hogy a környezetvédelem 

ügye nem győzedelmeskedhet a politikai arénában, illetve hozzátehetjük azt is, hogy ha 

elismerjük, az önmagában nem garancia ezen új típusú jogok érvényesülésére. Mason szerint 

a fő érv az, hogy azok esetében fűződhetnek a jogokhoz erős morális kötelezettségvállalások, 

akik egyszerre címzettjei és részvevői, létrehozói az autonómiának. Mindez azt jelenti, hogy 

az ökológiai fenntarthatósághoz kapcsolódó legerősebb morális követelés az emberek 

egészséghez, biztonságos és megfelelő környezethez való joga, a környezetvédelmi részvételi 

jogosítványokkal kiegészítve. Ezeket a jogokat intézményes elismerésben kellene részesítenie 

a demokratikus kormányzatoknak, ugyanis alátámasztják a polgári és politikai szabadságokat: 

ez tehát a létező liberális jogi rezsim radikális kiterjesztése Mason felfogásában. Ez persze 

nem akadályoz meg bennünket abban, hogy a környezetvédelem egyéb etikai és gyakorlati 

okait összevonjuk a nem instrumentális környezeti értékekre alapozva. 

Akkor van az emberi jogokról szóló részvételi diskurzusnak radikális ereje, ha azok, 

akiknek alapvető szabadságjogai nem kapnak jogi elismerést adott politikai környezetükben, 

vagy pedig gazdasági vagy szociális elnyomástól szenvednek az által, hogy létező jogaikat 

megsértik, sohasem adják fel az önrendelkezés és az alapvető szabadságaik iránti 

követeléseiket. Továbbá – kapcsolódva a környezeti jogokhoz – arra kérjük fel őket, hogy 

önmagukra úgy tekintsenek, mint a saját életkörülményeik és a társadalmi-szociális 

szempontból kívánatos állapot közötti átjáróra. Mindez még a világ legerősebb liberális 

demokráciáira is érvényes, amennyiben azok az élet minden területén hatékonytalan 

környezeti és társadalmi intézményeket tartottak fenn a demokrácia megvalósítására; az 

emberi jogok radikális ereje azok „kiengesztelhetetlen” egyetemességében keresendő. 

A környezeti demokrácia fenti leírása a politikaelméleti pozíciókra és vitákra koncentrált. 

Mason megközelítése a környezeti demokrácia normatív oldalát domborította ki, amely 
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szerint az a szabadság és igazságosság univerzális elveinek megvalósításáért küzdő, 

elkötelezett és jövőorientált projekt. 

5. Összefoglalás: a környezeti demokrácia jelentése 

„A környezeti demokrácia célja a polgári önrendelkezés és persze az egyéni 

önmegvalósítás ökológiai és társadalmi feltételeinek kommunikációja. Az egyik jele 

annak, hogy ez a kapcsolat egyre centrálisabb elme demokratikus 

önértelmezésünknek éppen az, hogy nem vagyunk többé hajlandóak elfogadni azt a 

»demokratikus« politikai rendszert, amelyik szándékosan vagy véletlenül aláássa az 

alapvető szociális és környezeti jogokat, szabadságokat.”
75

 

 

Az itt felvázolt környezeti demokrácia koncepciója tehát (normatív értelemben) felfogható 

egy radiális demokrácia-projektként, amelynek célja a már meglévő liberális normák radikális 

(de semmiképpen sem a nem emberi létezőkre való) kiterjesztése. A másik (magyarázó) 

oldalról pedig nem több, mint a már létező, s gyakorlatban is érvényesülő zöld 

kommunikációs megoldások praktikusabb igazolása. A környezeti demokrácia mind a két 

értelemben a liberális demokrácia elméleti és gyakorlati valóságára épít, s nem kívánja azt 

radikálisan leváltani: sokkal inkább ki akarja bontakoztatni a liberális demokráciában rejlő 

kommunikációs potenciált, s ehhez használja fel a közvetlen, részvételi, diszkurzív elméletek 

megoldásait. Ezért hozza össze a demokrácia (Habermas-féle) diszkurzív elméletével: 

álláspontja szerint a demokrácia zöld előfeltétele a környezetvédelem morális diskurzusa. Ez 

azonban Mason szerint nem szimpla kommunikáció, ugyanis a diskurzus alapelve a 

környezeti demokrácia intézményi keretrendszerévé terebélyesedik és a deliberatív 

intézményi tervezés átalakítja a törvényhozást, az igazságszolgáltatást és a közigazgatást is. 

Mason elmélete a liberális demokrácia kritikáját is adja, hiszen ott igen gyakran esik 

gazdasági-politikai érdekcsoportok fogságába a mindenkori kormányzat. Ezt mindenképpen 

el kell kerülni a racionális és nyilvános deliberáció esetében. Ennek az lehet a legfontosabb és 

leghatékonyabb eszköze, hogy a politikai közösség tagjait nemzeti és nemzetek feletti szinten 

közös ügyek mentén kezdjük el szervezni, s ehhez a kiindulópontot az érintettek életminősége 

jelenti, amelyen keresztül az emberek megérthetik azt, hogy hogyan teheti jobbá az életüket a 

környezetpolitika és a környezetvédelem. Továbbá fontos diszkurzív szempont, hogy a 

politikai normák csak akkor nyernek érvényességet, ha mindenki, akire hatással vannak, 

lehetőséget kapott alakításukra vagy pedig jó okkal fogadja el azok érvényességét. Egészen 
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egyszerűen azt mondhatjuk, hogy az állampolgárokban fel kell kelteni a szűkebb és tágabb 

környezetük iránti érzékenységet és felelősséget. 

A környezeti demokrácia Mason által lefektetett megközelítése ugyan erősen kritizálja a 

liberális demokráciát, de nem kíván azon túllépni egyfajta ökológiai politika, ökológiai 

demokrácia irányába (ezért kezeli kritikával Dryzek vagy Eckersley elképzeléseit is). Abból 

egyébként meglehetősen sok feszültség is származik, hogy a környezeti demokrácia Mason-

féle megközelítése nem mond le a liberális antropocentrikus megközelítésről. Mason 

kifejezett fenntartásokat fogalmaz meg az ökológiai demokrácia kommunikációs 

leszármaztatásával kapcsolatban: szerinte az nem kompatibilis a kommunikatív 

racionalitással. Mason szerint a nem emberi környezet csak úgy tud velünk érthetően 

kommunikálni, amennyiben mi kommunikálunk a természetről egymásnak, vagyis a 

környezeti demokrácia egyik legfontosabb pillérét jelentő diszkurzivitás nem terjeszthető ki a 

nem emberi létezők felé. Mason tehát kifejezetten lezárja elméletét a „mélyzöld” irányokba: 

amellett érvelve, hogy környezetvédelmet kormányzó politikai normák nem eleve 

maghatározottak egy természeti filozófia vagy a természetből kiolvasott evolúciós logika 

által, hanem éppenséggel a környezeti érdekekhez fűződő, ki nem kényszerített 

(befolyásmentes) társadalmi választások eredményei. 

Ezen a ponton el is jutunk oda, hogy Mason erősen hisz az alkotmányos demokrácia (mint 

a liberális demokrácia egyik legfontosabb összetevőjének) tanulási képességében, sőt maga a 

környezeti demokrácia elmélete is felfogható egy diszkurzív és racionális tanulási folyamat 

eredményének, hiszen a deliberatív politikai eljárások arra hivatottak, hogy tovább fejlesszék 

a liberális demokrácia tanulási technikáit. Ugyanakkor azt is tényként kezeli, hogy a politikai 

innovációk a társadalmi mozgalmak, a civil participáció erejéből építkeznek. 

A környezeti demokrácia továbbá átalakítja a liberális demokrácia meglehetősen 

individualista jogfelfogását: ugyanis az állampolgári jogokat és a demokráciát egy 

összekapcsolódó egységként írja le. A jogok a polgárok közötti kölcsönös elismerés és 

egyenlő részvétel szintjeit hivatottak fenntartani, amely a racionális politikai deliberációhoz 

szükséges, a demokrácia pedig azt biztosítja, hogy ez a kölcsönös elismerés inkluzív legyen. 

Az alapvető emberi jogok kapcsán arra az álláspontra helyezkedik Mason, hogy 

önmagában nem sérül azzal a környezetvédelem ügye, ha a nem emberi létezőket nem 

ismerjük el jogok hordozóiként (ez kapcsolódik ahhoz, hogy Mason szerint más fajokkal nem 

lehet a kommunikatív racionalitás alapján érintkezni, s a nem emberi világ ökológiai érdeki 

csak az emberi kommunikáció rendszerében tud megfogalmazódni). Mason úgy érvel, hogy 

azok esetében fűződhetnek a jogokhoz erős morális kötelezettségvállalások, akik egyszerre 
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címzettjei és részvevői, létrehozói az autonómiának – márpedig ez nem valósulhat meg a nem 

emberi létezők esetében. 

Mindez azt jelenti, hogy Mason szerint az ökológiai fenntarthatósághoz kapcsolódó 

legerősebb morális követelés az emberek egészséghez, biztonságos és megfelelő környezethez 

való joga, a környezetvédelmi részvételi (procedurális) jogosítványokkal kiegészítve. Ezeket a 

jogokat intézményes elismerésben kellene részesítenie a demokratikus kormányzatoknak, 

ugyanis alátámasztják a polgári és politikai szabadságokat: ez tehát a liberális jogi rezsim 

radikális kiterjesztése. 

Vagyis Mason fő állítása a környezeti demokrácia kapcsán az, hogy az egészséges, élhető 

környezethez való anyagi és eljárási jogok rögzítése nemzeti és nemzetek feletti szinten a 

környezeti demokrácia egyik legfontosabb előfeltétele. Persze e konkrét jogosítványok, 

politikai-közösségi érdekek megfogalmazása, kidolgozása és – ami még fontosabb – 

érvényesítése egy diszkurzív-deliberatív keretrendszerben, erős állampolgári részvétellel 

történik, de attól még a létező liberális demokrácia intézményrendszerén alapul. 

A következő részben kimutatom azt, hogy Mason 1999-ben megfogalmazott 

koncepciójának ez az eleme, vagyis a környezethez kötődő anyagi és eljárási jogok 

kodifikálása többé-kevésbé megvalósult Magyarországon (s persze a világ több pontján is). A 

magyar környezeti demokrácia intézményrendszerének bemutatása után a Második fejezetben 

pedig arra keresem a választ, hogy hogyan vizsgázik a gyakorlatban a környezeti demokrácia 

Mason-féle környezeti alapjogokra, eljárási jogosítványokra és az azokhoz kapcsolódó 

diszkurzivitásra koncentráló felfogása. 

V. A környezeti demokrácia és az ökológiai politika 

A környezeti demokráciát igyekeztem elhelyezni a különféle demokráciaelméletek és 

demokráciatípusok között. Érdemes folytatni az előzőekben részben már elkezdett 

fejtegetéseket, amelyek a környezeti demokráciát elhatárolják a kortárs zöld politikai 

gondolkodás másik kulcsfogalmától és –irányzatától, az ökológiai politikától. A 

következőkben az ökológia eredetének felvázolása után az ökológiai politikát egy új, a 

klasszikus ideológiáktól eltérő, ugyanakkor rájuk támaszkodó önálló ideológiaként mutatom 

be. Ezt követően felvázolom a környezeti demokrácia és az ökopolitika viszonyát.
76
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1. Az ökológia eredete 

Ahogyan Andrew Vincent (2009) kifejti, maga az „ökologizmus” kifejezés számtalan 

problémát vet fel, hiszen kezdettől fogva nem elsősorban egy ideológiai nézetrendszert, 

hanem egy szaktudományos közeget próbál meg leírni, így fennáll a veszély, hogy „nem 

képes kellőképpen közvetíteni azokat a gyakran mélyen személyes és politikai jelentéseket, 

melyeket a mozgalom tagjai számára képvisel”
77

. Az ökológia tudománya, amely az 

élettereket, az élőlények és a környezetük kapcsolatrendszereit vizsgálja, régebbi időkre 

nyúlik vissza, mint annak ideológiává transzformált változata. Az 1860-as évek végén 

alakította ki és használta ilyen értelemben Ernst Häckel, aki az oikosz (háztartás, élőhely) és a 

logosz (okoskodás valamiről, tan, tudomány) szavakból rakta össze a kifejezést. Az Általános 

morfológia című művében (1966) az organizmusok és azok környezetének kapcsolatának 

tudományaként írta le az ökológiát. Kezdettől fogva a tudományköziség, az 

interdiszciplinaritás hatotta át az ökológiát, amelynek erős gyakorlati megfontolások és 

empirizmus jellemzett. Ez a tudományos máz alakult át, bővült és itatódott át normatív (etikai, 

politikai, közgazdasági) tételekkel és lett belőle napjainkra egy önálló, a többi ideológia 

számára meghatározó kihívást jelentő ideológia. Ugyanakkor az ökológiai mozgalom 

születésének többfajta eredettörténete van, Vincent három lehetséges forgatókönyvet vázol 

fel. 

Az ökológia eredetéről vallott egyik legáltalánosabb nézet szerint az emberiség kezdetére, 

legalábbis a(z) (új)kőkorszakig, vezethető vissza annak születése. Az ősi, természeti népek 

magától értetődően környezettudatosak voltak, s tisztelve a természetet, pusztán azt 

sajátították el, amire ténylegesen szükségük volt. A modern kor emberének, feltéve, ha meg 

akarja oldani az ökológiai válságot, akkor ezt az ősi, romlatlan ösztönöket kell újra 

felfedeznie. Vincent szerint mindez homályos és pontatlan, bár elismeri, hogy minden 

ideológiában van igény az ilyesféle tradicionális eredetmítoszra, de úgy véli, hogy a zöldek 

túllőnének a célon mindennek a kritikátlan elfogadásával. Nem beszélve arról, hogy az ősi 

emberre is jellemző volt az „irtásos-égetéses” mentalitás, csakúgy, mint azokra, akik 

manapság pusztítják az esőerdőket: „[h]a azonban az újkőkorszak embere feltalálta volna a 

pattintott láncfűrészt, valószínűleg nem nagyon fékezte volna magát.”
78

 

A második eredettörténetre az ökológiai mozgalmat az 1960-as és 1970-es évekre vezeti 

vissza, amikor elkezdett kibontakozni az ökológiai tudatosság. Ez az ökológia valóban 
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mozgalmi jellegű – hatásaiban és nosztalgiájában máig érő – korszaka. Ez az az időszak, 

amikor a nagy ökológiai opusok (Rachel Carson Néma tavasz, Paul R. Ehrlich Népesedési 

bomba, Garrett Hardin A közlegelők tragédiája) és meghatározó környezetvédelmi jelentések 

(A növekedés határai, Egyetlen Föld, Közös jövőnk) megszületnek. Az olajválság hatására az 

emberiség egyre inkább a természeti erőforrások kimerülésére kezd el koncentrálni. Ekkor 

érik el első politikai sikereiket a Nyugat-Európai (főként a német) zöld pártok. 

Végül a harmadik megközelítés szerint az ökológiai eszmei gyökerei a XIX. századra 

vezethetők vissza, vagyis az ökologizmus egyfajta kritika eszmeáramlat a felvilágosodás 

hagyományaival szemben. Tagadja azt, hogy az embernek központi szerepe lenne a világban, 

valamint azt is, hogy a természet önérték nélküli és pusztán az emberi haszonszerzés, 

kizsákmányolás forrása lenne. Vagyis az ember nem lehet a természet ura, nem irányíthatja 

azt. A későbbiek során mindebből olyan irányzatok alakultak ki – némileg ellentmondva 

ezeknek a romantikus hagyományréteknek –, melyek megpróbálták összebékíteni az erősen 

tudomány-centrikus és materialista szemléletmódot a vallási, morális felfogásokkal. Ez 

elvezetett a természet egyfajta spiritualizálódásához. Ennek az irányzatnak fontos képviselője 

volt a korában említett Ernst Häckel, aki szerint Isten teljesen immanens létezője a természeti 

világnak, amely egyébként egy egységes és egyensúlyban lévő élő szervezet, melynek az 

emberek is részesei. Ettől a „szuperorganizmustól” kell megtanulnunk a társadalmunk helyes 

megszervezésének rendjét és a természettel való kapcsolatrendszerünket. Vincent szerint 

„Häckeltől kezdve az ökológiának erkölcsi és vallásos jelentősége van az emberiség 

számára.”
79

 Az ökologizmus XIX. századi gyökereinek és azok továbbalakításának 

„kolosszális következményei voltak a XX. századra: kitágította szellemi beállítottságunkat a 

vidék, a naturizmus, a néphagyomány, a népzene, a teljes értékű ételek, a zöldségtermesztés, a 

keleti vallások, a természetvédelmi területek, az egészség és a homeopátiás gyógyszerek stb. 

irányába.”
80

 

Vincent megjegyzi, hogy mindez rávilágít arra, hogy az ökológiai megközelítést a 

kezdetek óta áthatja egyfajta konzervativizmus és keverednek benne nacionalista elemek is. S 

pusztán csak esetleges fejlemény, hogy lényegében a szocialista-anarchista közönség alkotja 

az ökológiai mozgalom gerincét az 1970-es évek óta. 
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2. Az ökopolitika mint ideológia 

Az ökopolitika az egyik legösszetettebb ideológia, hiszen egyszerre jellemző rá a klasszikus 

ideológiák politikai nézetjellege (idea) és tudományos megalapozottsága (logosz), azonban – 

éppen a tárgyalt sokszínű származás miatt – erre ráépült két további, az ökopolitika egészét 

meghatározó jellemvonás: a mozgalmi-közösségi jelleg és az erős morális, etikai 

megalapozottság. Természetesen ezek a jellemvonások többnyire külön-külön (olykor néhány 

közülük együtt is) jellemzik a klasszikus ideológiákat is, de az ökopolitikában ezek a pillérek 

egy olyan egységes rendszerré olvadtak össze, amelyben mind a négy pillérnek az ökopolitika 

esszenciáját meghatározó szerepe van. Kétségtelen tény, hogy az ökopolitikával foglalkozók 

előszeretettel választják le az egyes pilléreket és abszolutizálják azt („az ökológiai politika 

elsősorban zöldmozgalmat jelenti”, „az ökopolitika a természetes és épített környezet morális 

figyelembevételére szerveződik meg”), ugyanakkor a különféle ökopolitikai magyarázó elvek 

között sokkal inkább centripetális erők érvényesülnek, amelyek egyik pillért sem engedik 

kirekeszteni. Vagyis az ökopolitikai e négy megközelítése együttmozog, valamikor gyengébb 

szálakkal ugyan, de mindig kapcsolatban vannak, s ami az ökopolitika előnye a többi 

ideológiához képest az az, hogy ezek a mozaikdarabok újra és újra (eltérő konstellációkban, 

de) össze tudnak kapcsolódni. Az ökopolitika tehát a legsokszínűbb és legváltozatosabb 

ideológiák egyike, hiszen „ahogy sokféle szocializmus és sokféle liberalizmus, úgy sokféle 

ökologizmus is létezik”.
81

 A következőkben Vincent és Martinez-Alier
82

 csoportosítását alapul 

véve (szem előtt tartva ezt a négyes pillérszerkezetet) röviden felvázolom az ökopolitikai 

irányzatait. 

Vincent úgy véli
83

, hogy egyfajta dichotómia figyelhető meg az ökológia filozófiája 

(ökofilozófia) és az ökológia politikai gyakorlata (ökopolitika) között. Ez megmutatkozik az 

elmélet és a gyakorlat közötti távolságban, tovább abban, hogy a két terület teoretikusai 

olykor elbeszélnek egymás mellett, illetve nem vesznek egymásról tudomást. Ennek ellenére 

Vincent szerint nagyjából hasonló árnyalatok figyelhetők meg az ökofilozófiában, mint az 

ökopolitikában. A rendszer tulajdonképpen egy olyan spektrumként írható le, melynek a két 

végén található két, egymással alapvetően ellentétes megközelítés (enyhe antropocentrizmus 

és mélyökológia), köztük pedig a két szélső ponthoz közel álló, ám egymástól sem túlságosan 

távol helyezkedik el két átmeneti irányzat (morális kiterjesztő és visszafogott holista). 
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Az enyhe antropocentrikus irányzat szerint az ember az egyedüli értékes és értékelésre 

képes létező. A természet értéke instrumentális jellegű lehet, vagyis minden természeti létező 

csupán az emberért van: minden csak az emberek számára nyújtott hasznosság 

viszonyrendszerében lehet értékes. A természet adhat esztétikai örömöt, szolgálhatja az 

emberek fizikai túlélést, sőt ezek miatt meg is kell védeni a természetet, de mindez nem 

jelenti azt, hogy az emberen kívül lenne más olyan létező, melynek élete önértéket képvisel. 

Politikai szempontból számtalan környezetvédelmi – egyébként sokszor igen sikeres – 

csoport, szervezet tartozik ide, amelyek képesek emberi léptékkel, egy antropocentrikus 

keretbe ágyazottan értékeltetni a környezetvédelmi kihívásokat, a klímaváltozás hatásait. Ez a 

politika alapvetően a meglévő intézményei kereteket kívánja felhasználni és új tartalommal 

megtölteni, de azokat mindenképpen meg kívánja őrizni. 

Ezzel áll szemben a mélyökológia, amely szerint az egész ökoszférát önmagában vett 

értékként (olyan dologként, amely önmagában értékes, vagyis nem más valamihez 

kapcsolódva, azon keresztül, tehát instrumentálisan válik értékessé
84

) kell felfogni, s mint 

ilyet, nem lehet eszközként kezelni és egyszerűen felhasználni az ember boldogulásához. 

Ökofilozófiai oldalról Aldo Leopold munkásságát kell megemlíteni, aki a Sand County 

Almanac című írásával alapozta meg a mélyökológia gondolatrendszerét, de megemlíthetjük 

James Lovelock Gaia-hipotézisét
85

 is, amely szerint a Föld egyetlen, önszabályozó 

szuperélőlényként is felfogható. Ez az irányzat közel áll a vallásos és spirituális 

gondolatrendszerekhez. Az ehhez a nézethez tarozó mozgalmak (pl. bioregionalizmus, 

ökofeminizmus vagy a mélyökológián belül is szélsőségesnek tartott Earth First mozgalom)
86

 

az egész világot, s benne a világ érzékelését meghatározó paradigmáinkat kívánják átalakítani. 

Teljes értékváltást szeretnének elérni, egy olyan világot, amelyben alapvetően másként 

gondolkodunk a természetről. 

A köztes nézetek egyik szélsőséget sem fogadják el a maguk teljességében, s ezek az 

irányzatok adják az ökopolitika meghatározó derékhadát. A morális kiterjesztő nézetek 

például az állatok jogaiért harcolnak, méghozzá azon az alapon, hogy az érző életformák 

ugyanolyan értékkel bírnak (a nem érzők – így a növények, élettelen környezet – 

természetesen nem). A visszafogott holista megközelítés kiterjeszti az értékkel kapcsolatos 

diskurzust az érzőképességen túlra, s a mélyökológiához hasonlóan a természet, az egész 
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bioszféra önértékéről beszél (azonban az élettelen környezet még mindig nem tartozik ide). 

Ezek a szerzők (pl. Holmes Rolston III), azonban élesen elhatárolják magukat a 

mélyökológiai gondolkodástól. 

Enyhe emberközpontú 

(antropocentrikus) 

Morális 

kiterjesztő 

Visszafogott 

holista 
Mélyökológia 

Ontológiai szétválasztások 

Instrumentális értékek 

Determinista 

Mechanisztikus tudomány 

Az ember az elsődleges érték 

Reformista 

Helyesli az iparosítást 

Az érző lények 

bírnak értékkel 

A természet 

egésze értékkel 

bír 

Ontológiai monizmus 

Belső érték, önérték a természet 

Voluntarista 

Rendszertudomány 

A bioszféra vagy ökoszféra 

mint érték 

Radikális 

A fenntartható jövőt védi 

4. táblázat Az ökopolitika irányzatai 

Amint láthatjuk, ezek az irányzatok igen széles palettát ölelnek fel, de ahogyan jeleztem, 

nagyon jól megragadható az a szellemi-eszmei (és persze részben gyakorlati) motívum, amely 

összekapcsolja őket. Ezt az ökopolitika „zöld kovászának” is mondhatjuk, s Vincent nyomán 

a következőkben ragadhatjuk meg: „A legtöbben valamilyen formában kiemelik a fajok és 

környezetük közti rendszerszerű, kölcsönös függőséget… általában a teljes ökoszisztémában 

gondolkodnak, és jóval kíméletesebben és pozitívabban állnak a természethez, mint a többi 

ideológia. Továbbá legalább minimális kétely ébred bennük, hogy felsőbbrendű-e az 

emberiség ezen a bolygón. Közös az általános aggodalom is, hogy az ipari civilizáción 

keresztül mit teszünk a bolygónkkal.”
87

 

Egy másik megközelítés (Martinez-Alier) szerint
88

 a környezetvédelmi mozgalmaknak 

három jelentős irányzata van: a „vadonkultusz”, az „ökohatékonyságon” alapuló 

megközelítés; valamint a környezeti igazságosság vagy „szegények környezetvédelme”. 

Ezek közül a vadonkultusz időrendi szempontból, valamint tudatosságát és szervezettségét 

tekintve is az első: vallja az érintetlen természet, az erdők, a vad folyók szeretetét. Martinez-

Alier szerint „nem támadja a gazdasági növekedést mint olyat; elfogadja, hogy alulmaradt az 

indusztrializált világ nagy részével szemben; ugyanakkor… »partizánharcot« folytat annak 

érdekében, hogy a hajdani természetes területek maradványait megvédje a piaci hatásoktól. 

Mindez a táj szépségének szeretetéből, mélyen gyökerező értékekből és nem anyagi 

érdekekből fakad”
89

 Vincent fogalmai szerint a vadon kultuszának hívei elfogadják világunk 

és korunk antropocentizmusát, de abba bele-belecsempészik a mélyökológiai, a természet 
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önértéken alapuló tisztelete szerinti logikát – a „sekélyesebb” megközelítés felől a 

biocentrikus irányok felé mozdulnak. A vadonkultusz mozgalmai már a XIX. században is 

megjelentek az USA-ban, ide sorolható pl. a Sierra Club
90

, de manapság is igen erős a hatása 

(pl. az International Union for Conservation of Nature – IUCN
91

 vagy a World Wide Fund for 

Nature – WWF
92

 tevékenysége révén). A környezeti szerveződések ezen irányzata meríthet a 

vallásból (főleg a kevésbé antropocentrikus keleti vallásokból), a panteista gondolatokból, 

felruházhatja a természetet szakrális jellemzőkkel. 

Martinez-Alier tipológiája szerint a vadonkultusz „mellett régóta jelen van egy másik 

irányzat, amely a gazdasági növekedést hatásait nemcsak az eredeti szempontok mentén 

vizsgálja, hanem az ipari, mezőgazdasági és nagyvárosi gazdaság tükrében is.”
93

 Ennek az 

irányzatnak, melyet a szerző az ökohatékonyság evangéliumának nevez, a spektrumában az 

egész gazdaság áll, elfogadja a gazdasági növekedést, de nem abszolutizálja azt. Kulcstételei: 

fenntartható fejlődés, gazdasági modernizáció, az erőforrások ésszerű és hatékony 

felhasználása. Ugyanakkor kisebb súlyt fektet – a vadonkultusszal ellentétben – a természet 

elpusztításából fakadó katasztrófákra, illetve magára a természet önértékére. Martinez-Alier 

szemléletes megfogalmazása szerint: „A kihaló madarak, békák, vagy pillangók az egykori 

szénbányászok kalapján ülő kanárikhoz hasonlóan afféle »bioindikátorokként« jelezik, hogy 

valami nincs rendjén, de önmaguknak nincs elvitathatatlan létjogosultságuk.”
94

 Az irányzat 

szerint a gazdasági növekedés és a fejlődés ugyan eleinte – akár drasztikusan – károsítja a 

környezetet, de később ezek a hatások mérséklődnek, vagyis tulajdonképpen „kinőjük” a 

környezetszennyezést. Ez a logika köszön vissza a liberális környezetvédelem 

paradigmájában és annak globális intézményrendszerében (ez az irányzat előszeretettel operál 

környezetvédelmi adókkal, kibocsátási engedélyek piacával, energia-megtakarításokkal 

kapcsolatos támogatással). Vagyis a mostani meghatározó – meglehetősen „technokrata” 

gondolkodású – európai és amerikai környezetvédelmi tendenciák az ökohatékonysággal 

írhatóak le. Ebben a rendszeren az ökológus, a környezetvédő egyfajta menedzser (vagyis 

inkább fordítva: a rendszert menedzselő szakemberek rendelkeznek környezetvédelmi 

elköteleződéssel), aki „eltakarítja az iparosítás nyomán létrejött ökológiai erózió nyomait”.
95
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Mára ez a két irányzat egymást kiegészítővé, egymás mellett élővé vált, de a világ 

környezetpolitikai tendenciáit egyértelműben az ökohatékonyság uralja. Ugyanakkor 

Martinez-Alier a következő, igencsak valós és fenyegető veszélyre hívja fel a figyelmet: „ha a 

környezetvédelem logikája pusztán közgazdasági logikává alakul át, a környezetvédelem még 

nagyobb veszélyben lesz, mint korábban… a természet megóvása fokozatosan elveszíti 

deontológiai alapjait, mivel a közgazdászok haszonelvű szemlélete átveszi a környezetvédelmi 

mozgalmak irányítását.”
96

 

Ezt a két áramlatot manapság rendre kihívások érik a környezeti igazságosság vagy más 

néven a szegények környezetvédelme felől. Ez az irányzat rámutat arra, hogy a gazdasági 

növekedés a környezetre gyakorolt káros hatásokat is növeli, s ezek a hatások aránytalanul 

oszlanak meg egyrészt országok között (megterhelve a globális Dél országait), másrészt 

különféle társadalmi csoportok között (itt pedig országoktól függetlenül mindig a szegények 

kerülnek egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe). Vagyis a globális viszonyrendszerben a 

fejletlenebb és szegény országok legszegényebb polgárait érinti legrosszabbul a környezeti 

katasztrófák és környezetkárosítások. Martinez-Alier úgy véli, hogy a szegények 

környezetvédelmének „fő ereje nem a természet iránti tisztelet, hanem a környezethez fűződő 

anyagi érdek, mely a megélhetés forrása és feltétele; nem annyira más fajok jogaiért vagy a 

jövő generációkért való aggodalom, mint inkább a ma szegényeivel való törődés… Etikája az 

emberek közötti modern társadalmi igazságosság követelményéből származik.”
97

 Az USA-ban 

az 1960-as évektől létrejövő környezeti igazságossági mozgalmak – az erős polgárjogi 

mozgalmi hagyományok eredőjeként – a környezeti károk és hatások tekintetében 

megnyilvánuló diszkriminációt egyfajta rasszizmusnak (ökorasszizmus) tekintették. A 

környezeti igazságosság mozgalmai eredetileg csak a saját országuk problémáival 

foglalkoztak, s amikor elkezdték felismerni a globális kihívásokat, akkor került előtérbe a 

szegények emberi környezetük szempontjából tarthatatlan helyzete. Ahogyan egyre 

csökkenek és drágulnak a környezeti erőforrások (nem megújuló energiaforrások vagy éppen 

a víz és a termőföld), úgy élesednek ki egyre inkább ezek az elkerülhetetlen ökológiai 

elosztási konfliktusok. Hozzá kell tenni, hogy ezek a konfliktusok összekapcsolódnak a 

szegénység mintázataival, továbbá a kisebbségekhez kapcsolódó dilemmákkal, hiszen igen 

gyakran a kisebbségek kerülnek – általános kiszolgáltatottságuknál fogva – környezeti 

szempontból (is) a gyengébb fél pozíciójába. 
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3. A környezeti demokrácia és az ökopolitika viszonya 

Mindezt azért volt fontos bemutatni, mert bár a környezeti demokrácia és az ökopolitika a 

kortárs zöldpolitikai gondolkodás két, egymással szoros kapcsolatban lévő, fő áramlata, de a 

sok hasonlóság ellenére jelentős különbségek mutatkoznak közöttük: egyrészt a környezeti 

demokrácia (amint láthattuk) alapvetően egy normatív-empirikus megalapozású 

demokráciatípus (és ehhez kapcsolódó elmélet), az ökopolitika pedig ideológia; másrészt a 

környezeti demokrácia vegyíti magában az antropocentrikus és a környezetjogi 

megközelítéseket, az ökopolitika pedig lehet antropocentrikus, ugyanakkor van olyan 

irányzata (a mélyökológiai ág), amely erősen ökocentrikus. El kell tehát határolni a környezeti 

demokráciát az ökopolitikától, s meg kell vonni azokat a határokat, amelyek a környezeti 

demokrácia karakterjegyeit jelentik: ez demokráciaelméleti és a politikai programok oldaláról 

abban ragadható meg, hogy a környezeti demokrácia – bár a liberális demokrácia kritikáját 

adja, de – erősen támaszkodik azokra a demokráciatípusokra, amelyek az ökopolitika 

szemszögéből elutasítandók és meghaladásra érdemesek. A környezeti demokrácia jogi 

szempontból (amint a következő részben látni fogjuk) pedig sokkal inkább a liberális 

alkotmányosság továbbgondolását jelenti, semmit a jogrendszer egészének zöld 

„átprogramozását”. Minderre a disszertáció következtetései kapcsán térek még vissza. 

VI. A környezeti demokrácia aktorai: környezeti és ökológiai állampolgárság 

1. Az állampolgárság klasszikus felfogásai: jogok és kötelezettségek 

Demokráciáról nem beszélhetünk állampolgárok nélkül, akik végső soron (bár erre a 

különféle demokráciatípusok eltérő megoldásokat kínálnak) a politikai hatalom gyakorlói. A 

környezeti demokráciáról adott leírásához mindenképp hozzátartozik a környezeti 

demokrácia, valamint az ökopolitika állampolgárságképének rövid összefoglalása. 

Ugyanakkor azt már most érdemes megjegyezni, hogy az állampolgárság klasszikus liberális 

megközelítése elsősorban az állampolgári jogokon alapul, s ehhez a (neo)konzervatív irányzat 

tette hozzá az állampolgári kötelezettségeket, mint amelyek teljesítése a jogokból való 

részesedés előfeltételét jelenti. Ugyanakkor mindegyik, immár klasszikusnak mondható 

felfogás a magán- és a közszféra – olykor igencsak merev – szétválasztásából indul ki, 

amelynek lényege az, hogy az állampolgár elsősorban a közszférában érintkezik az állammal, 

hiszen itt követel magának és közösséginek jogokat és itt teljesíti az állampolgári 

kötelességeit. 
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Az állampolgárságnak a közszférával való azonosítás egyébként igencsak régóta központi 

eleme a (politikai) filozófiai gondolkodásnak, hiszen – amint Pocock kifejti (1995 32. p) – 

Arisztotelész „megállapítása, miszerint az ember »zoón politikon«, »a köz- és magánszféra 

vagy a polisz és az oikosz szigorú elválasztásától függ«… Ez még nem minden: Arisztotelész 

a közszférát ráadásul értékesebbnek ítéli a magánszféránál.” (idézi Dobson, 2009a 498. p). 

2. A környezeti és ökológiai állampolgárság 

A környezeti demokrácia koncepciójában újradefiniálásra kerül az állampolgárság gondolata 

és ez különféle formulákban összegződik a szakirodalomban:
98

 ökológiai állampolgárság 

(Dobson, 2000 és 2003; Christoff, 1996); környezeti állampolgárság (Doboson-Bell, 2006); 

fenntartható állampolgárság (Hay, 2002); zöld állampolgárság (Hartley, 2001). 

Marshall különbséget tesz az állampolgárság három formája között:
99

 civil (amely a szólás 

és az egyesülés szabadságához kötődik); politikai (amely az aktív és passzív választójogot 

jelenti); szociális (amely a jóléti állam jogosítványaihoz kapcsolódik). Ezeken kívül az 

állampolgárság két típusát érdemes megemlíteni: a liberálist és a republikánust. Ezek a 

formák és típusok korszakunkra felülvizsgálatra szorulnak, s éppen ezért Dobson (2004) egy 

negyedik formát (a környezeti állampolgárság), valamint egy harmadik típust (poszt-

kozmopolita) is kialakít, amelyek végül is az állampolgárság két aspektusához, a környezeti és 

az ökológiai állampolgársághoz vezetnek. 

Dobson (2004) tehát differenciál ökológiai és környezeti állampolgárság között. A 

környezeti állampolgárság Parola szerint (2013 60. p) leírható a liberális és republikánus típus 

nyelvezetével, fogalmaival – tehát nem lép túl azok keretrendszerén. Az ökológiai 

állampolgárságról nem mondható mindez, hiszen az poszt-kozmopolita típusnak tekinthető. 

Ilyenformán az ökológiai állampolgárság nem tekinti folyamatosnak és államalapúnak a 

politikai teret, tehát van egy erős, államokon túlmutató jellege. Ezt támasztja alá az ökológiai 

lábnyom
100

 koncepciója is, amelyet előszeretettel használ az ökológiai állampolgárság. Az 

állampolgárság ökológiai felfogása szerint az állampolgár privát élettere legalább annyira 

hozzátartozik az állampolgársághoz, mint a közéleti tér. Az ökológiai állampolgárság ezer 

szállal kötődik az ökológiai kötelezettségként felfogott polgári erényekhez. 
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A környezeti állampolgárság részben összhangban van az állampolgárság klasszikus 

megközelítésével, ezért gyakran jogra alapozott (right-based) megközelítésnek nevezik, 

szemben a kötelesség-orientált nézetekkel. A jogokat középpontba állító irány a jog több, 

egymásra rakódó rétegét különbözteti meg: individuális, csoportos és közösségi jogokat. 

Ennek alapján az egyén kikényszerítheti a környezeti problémák megoldását. Ezek a 

jogosítványok anyagi jogi jogosultságokat (pl. egészséges környezethez való jog) és eljárási 

jogosítványokat (pl. információhoz való hozzáférés) is magukban foglalnak. Ugyanakkor a 

környezeti demokrácia koncepciója túl is lép az állampolgárság liberális modelljén, hiszen a 

környezethez fűződő jogok gyakorlását a környezetvédelem fontos garanciarendszereként 

fogja fel, másrészt pedig nem osztozik abban felfogásban, hogy a kötelezettségek teljesítése 

az állampolgári jogok biztosításának bármilyen előfeltétele. 

Az ökopolitikához kapcsolódó ökológiai állampolgárság kötelesség-alapú megközelítése 

arra bátorítja az embereket, hogy vegyenek részt minél több, felelősségvállalást jelentő 

környezetvédelmi akcióban. A környezetvédelmi kötelezettségek rendszere nem pusztán a 

környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést jelenti, hanem sokkal inkább egy olyan 

tudatos életmódot, amely a legkevesebb hatással van a környezetre. Az ökopolitikai 

állampolgárság azonban nem csatlakozik a (neo)konzervatív megközelítéshez annyiban, hogy 

az állampolgárt megillető jogok előfeltételeit a kötelezettségek teljesítésében látná. Ezek a 

kötelezettségek ugyanakkor az állampolgári lét kiteljesítésének elengedhetetlen elemévé 

válnak. 

3. Közös metszetek: az állampolgárság újraértelmezése, civil társadalom, magán- és közszféra 

A korábbiakban utaltam arra, hogy a környezeti demokrácia és az ökológiai politika sok 

tekintetben szemben áll egymással, ugyanakkor vannak közöttük hasonlóságok és közös 

metszetek: az egyik ilyen a modern állampolgárság újra-konceptualizálása, ugyanis a jogokra 

és a kötelezettségekre alapozott megközelítések kiegészítik egymást, hiszen csak együtt 

tudják a fenntartható társadalmat megalapozni, amely a környezeti demokrácia egyik alapvető 

pillére (Dobson, 2003 82. p, idézi Parola, 2013 61. p). 

A környezeti demokrácia és az ökopolitika aktorai kapcsán azt is érdemes megjegyezni, 

hogy azok nem szűkíthetőek le pusztán az individuális állampolgárokra, s ezt a felfogást meg 

is erősíti mind a környezeti, mind az ökológiai állampolgárság gondolata, hiszen mind a kettő 

esetében kulcsfontosságú tényező az, hogy az állampolgárok (jogaik gyakorlása és 

kötelezettségeik teljesítése során) a civil közösségeikre, a társadalmi szervezetekre 

támaszkodhatnak. Vagyis mind a két állampolgársági koncepció közösségelvű, s a civil 
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szférának meghatározó jelentőséget tulajdonít. Roche ezt a következőképp fogalmazza meg 

(idéz Dobson, 2009a 499. p): „Az ökológiai állampolgárság az Új Jobboldalhoz hasonlóan 

»erősen támogatja a ’civil társadalom’ modern politikája és társadalmi élete fontosságának 

helyreállítását (ahol a civil társadalom a kapitalizmustól eltekintve az önkéntesség, illetve a 

család és a közösség szerepét jelenti)«”. 

A két koncepció – noha elértő hangsúllyal, hiszen a környezeti demokrácia részben azért 

erősen követi az állampolgárság klasszikus koncepcióit – osztozik abban is, hogy a 

magánszférába tartozó cselekedeteknek politikai relevanciái és így politikai következményei 

vannak. Az ökológiai állampolgárságban válik a magánszféra, a háztartás az állampolgári 

cselekvés fő területévé (Dobson, 2009a 499. p). Kymlicka és Norman fogalmazzák azt meg 

(1994 360. p), hogy „az állam nem képes megvédeni a környezetet, ha az állampolgárok nem 

hajlandóak az otthonaikban csökkenteni a fogyasztást, újrafelhasználni és újrahasznosítani”. 

Abban azért mind a két megközelítés osztozik, hogy valamilyen módon rehabilitálni kell a 

magánszféra politikai szerepét, de csak az ökopolitikai állampolgárság szünteti meg a köz-

magán klasszikus felosztást. Ezen a ponton teszi fel Dobson a kérdést (amely jelentősen 

túlmutat e disszertáció keretein): „Tehát az ökológiai állampolgárság az állampolgárság új 

meghatározásához vezet – a köz- és magánszféra megkülönbözetésének módosításával –, vagy 

ez már nem is állampolgárság, mivel szakít az állampolgárság fogalmának arisztotelészi 

meghatározásával?” (Dobson, 2009a 500. p). Ezekből a dilemmákból már az ökológiai 

politika – itt részletesen nem tárgyalható – megoldásai következnek: az ökológiai 

állampolgárság végrehajtható tehát a közszférával egybefolyt magánszférában; továbbá az, 

hogy az ökológiai állampolgárság áthelyezi a hangsúlyt az állam és polgár közötti vertikális 

viszonyokról, a(z állam)polgárok közötti horizontális viszonyokra. „Ennek megfelelően a 

nemzetállamhoz tartozás jelentősége elhalványodik, és a rousseau-i elgondolást, hogy at 

egyén-állam kapcsolat a legfontosabb, elvetik. Az ökológiai állampolgárság ezért annak az 

átfogóbb felismerésnek a része, hogy a nemzeti állampolgárságot nem-nemzeti 

jellegzetességekkel szükséges kiegészíteni.” (Dobson, 2009a 503. p). 
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MÁSODIK RÉSZ: KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA INTÉZMÉNYESÜLÉSE, SZINTJEI ÉS 

ALKOTMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSEI 

„Nem túlzás azt állítani, hogy a környezetvédelem a demokrácia gyakorlásának 

kulcsterülete lett, de azt sem, hogy a demokratikus játékszabályok épp ezen a 

területen a legkidolgozottabbak (működésük értékelése már más kérdés).”
101

 

I. Az intézményesedett környezeti demokrácia pillérei 

Az eddigiek is jól mutatják, hogy a környezeti demokrácia összegzi magában mindazokat a 

tendenciákat, amelyek az utóbbi évtizedekben jelen vannak a közéletben, a társadalomban: 

együtt jelenik meg itt az ökológiai és társadalmi problémák miatti aggodalom, a jövő 

generációk érdekeinek figyelembe vétele, továbbá a politikából és a liberális demokrácia 

intézményeiből való kiábrándulás, az állampolgárok cselekvési igénye, részvétele a 

demokratikus döntéshozatali rendszerben (ideértve ennek szervezett formáját, a 

környezetvédelmi civil szervezetek tevékenységét). A környezeti demokrácia tehát egyfajta 

„kor-tünetként” felszínre hozza, integrálja azokat a legfontosabb problémákat, kihívásokat, 

amelyek napirenden vannak a fejlett és fejlődő országokban egyaránt. 

Amint azt a nemzetközi és a magyar kontextus alapján látni fogjuk, a környezeti 

demokrácia (ha nem is minden tekintetben a Mason-féle megközelítést követve, de) 

intézményesülése
102

 megindult: mind a nemzetközi környezetvédelmi rezsim bővülésével 

(ami elsősorban a környezeti demokrácia eszköz- vagy procedurális jogosítványait rögzíti)
103

, 

mind pedig az egészséges környezethez való jognak és egyéb környezetvédelmi 

rendelkezéseknek a nemzeti alkotmányokba való integrálásával (ez pedig elsősorban a 

környezeti demokráciához fűződő anyagi jogokat jelenti). Ugyanakkor fontos azt is látni, 

hogy a nemzetközi (környezetjogi és környezetpolitikai) és igen gyakran a nemzeti 

kontextusban a környezeti demokrácia kérdésköre elsősorban négy eszközjogosítvánnyal kezd 

azonosulni: 

 Hozzáférés a környezeti információkhoz; 

 Ennek alapján részvétel a (politikai és közigazgatási) döntéshozatalban; 

                                                 

101
 Fodor, 2006 62. p 

102
 Intézményesülés alatt ebben a kontextusban elsősorban a környezeti demokrácia konkrét környezeti 

jogosítványokká való transzformálódását értem, hiszen így válik (legalábbis elviekben) a polgárok számára 

megragadhatóvá, illetve bírósági úton kikényszeríthetővé. Az intézményesedés ugyanakkor ezen környezeti 

anyagi vagy eljárási jogosítványok érvényesítésére hivatott állami intézményrendszer kialakítását, a már 

meglévő intézmények átalakítását is jelenti. 
103

 A folyamathoz lásd részletesen: Pánovics, 2010 és Bela-Boda-Pató, 2008. 
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 Ezekhez kapcsolódóan az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása; 

 Állami garanciaként az utóbbiak peremfeltételeinek megteremtése (azaz a részvételre 

képesítés). 

A környezeti demokrácia intézményesedése tehát egy velünk élő folyamat, s ennek alapján 

mára a környezeti demokráciát (intézményi szempontból) három szinten értelmezhetjük: 

 A szupranacionális vagy nemzetközi környezetjog tartalmazza azokat a nemzetközi 

(illetve pán-európai) jogi normákat, amelyek gyakran (ha nem is direkt módon) 

jogalkotási kötelezettséget rónak az egyes államokra, mint az adott nemzetközi 

szervezet tagjára.  

 Az alkotmányokban megjelenő környezetjogi normákat (alkotmányos környezetjog) a 

nemzeti környezetjog legfelső rétegének kell tekintetni, amely országonként eltérő 

tendenciákat mutat (gyakori az, hogy az egyes államok alaptörvényeiben foglalt 

környezeti rendelkezések más országokban „csupán” törvényi alakot öltenek). 

 A környezeti demokrácia intézményesedésének harmadik szintjét a törvényi és 

rendeleti környezetjog adja, amely magában foglalja az egyes területekre vonatkozó 

anyagi és eljárási szabályokat. 

A következőkben először is bemutatom a környezeti demokrácia nemzetközi és 

alkotmányjogi intézményesedésének legfontosabb vívmányait, eredményeit. Ezután pedig a 

koncepció hazai intézményesedési folyamatát vizsgálom meg, különös tekintettel a magyar 

Alaptörvényre. Az alább bemutatott folyamat tehát felfogható a liberális demokrácia egyfajta 

„zöldüléseként” is, ugyanakkor (s ez majd a környezeti demokrácia magyar fejleményeinek 

értékelésekor lesz majd egészen világos) azt érdemes már most leszögezni, hogy egy 

nemzetközi vagy éppen alkotmányos intézményrendszer létrejötte (ahogyan azt fejezet elején 

idézett, Fodor Lászlótól származó gondolat is mutatja) még korántsem jelenti a környezeti 

demokrácia diszkurzív valósággá válását, valamint azt, hogy akár a nemzetközi közösség, 

akár egy nemzetállam környezetpolitikai rendszere minden környezeti kihívást, veszélyt 

kezelni tudna (vagy éppen akarna).
104

 Sőt – amint ezt a disszertációkövetkeztetései között 

jelzem majd – a környezeti demokrácia intézményesülése nem jelenti azt sem, hogy a liberális 

demokrácia környezetvédelmi teljesítménye (Antal, 2013e) vagy potenciálja megfelelő lenne. 

                                                 

104
 Pánovics, 2010 59. p 
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II. A környezeti demokrácia szintjei: globális, szuprancionális, lokális 

1. Az Aarhusi Egyezmény 

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB)
105

 alatt formálódott ki az a jelentős 

nemzetközi környezetpolitikai és környezetjogi rezsimrendszer, amely megalapozta a 

környezeti demokrácia nemzetközi szintjét. Az ENSZ EGB környezetvédelmi tevékenységét 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) 1975-ös helsinki záróokmánya 

indította el, amelynek alapján az ENSZ EGB a nemzetközi környezetpolitikai együttműködés 

egyik fontos centruma lett. A helsinki folyamat eredményeképpen egyre aktívabb ENSZ EGB 

környezetpolitikai jelentőségét Pánovics Attila így jellemzi: „Az EGB munkaprogramja 

részeként működő környezetvédelmi alprogram mára alapvetően négyféle tevékenységi formát 

takar. Egyrészt a Környezetpolitikai Bizottság jelenti a legfontosabb fórumot a tagállamok 

közti információ- és tapasztalatcserére. Másodsorban vannak olyan regionális és 

interszektorális eljárások, amelyekkel az EGB kiemelten is foglalkozik; ide tartozik az 

»Európa Környezetéért« folyamat, a »Környezet, Közlekedés és Egészség« elnevezésű 

páneurópai program, valamint a fenntartható fejlődésre oktatás programja. Harmadrészt az 

EGB 1996 óta vizsgálja az egyes országok környezeti teljesítményét.”
106

 S végül a negyedik (a 

környezeti demokrácia szempontjából legfontosabb) terület a környezetvédelmi tárgyú 

nemzetközi szerződések elfogadása. A legjelentősebbek
107

:  

 Nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, Genfben, 

1979. november 13-án aláírt egyezményt; 

 Az országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. 

február 26-án aláírt egyezményt (Espoo-i Egyezmény)
108

; 

 A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló, 

Helsinkiben, 1992. március 12-én aláírt egyezményt
109

; 

 Az ipari balesetek országhatáron átterjedő hatásairól szóló, szintén Helsinkiben, 1992. 

március 12-én aláírt egyezményt
110

; 

                                                 

105
 Az ENSZ EGB környezetvédelmi tevékenységének összefoglalására lásd: Pánovics, 60-64. pp 

106
 Pánovics, 2010 62-63. pp 

107
 Pánovics, 2010 63. p 

108
 Magyarországon kihirdette a 148/1999. (X.13.) Korm. rendelet. 

109
 Magyarországon kihirdette a 130/2000. (VII.11.) Korm. rendelet. 

110
 Magyarországon kihirdette a 128/2001. (VII.13.) Korm. rendelet. 
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 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről, és az igazságszolgáltatáshoz való jog 

biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én aláírt egyezményt (Aarhusi 

Egyezmény). 2003-ban bővült ki az Egyezmény rezsimje a szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló részekkel.
111

 

A környezeti demokrácia nemzetközi alapja egyértelműen az Aarhusi Egyezmény
112

. 

Hazánk az egyezmény aláírói között volt
113

, s 2001-ben ratifikáltuk a dokumentumot
114

. Az 

Aarhusi Egyezmény a következő célkitűzéseket
115

 határozza meg: „A jelen és jövő 

generációkban élő minden egyén azon jogának védelme érdekében, hogy egészségének és 

jólétének megfelelő környezetben éljen, ezen Egyezményben Részes valamennyi Fél garantálja 

a nyilvánosság számára a jogot az információk hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való 

részvételhez és az igazságszolgáltatás igénybevételéhez a környezetvédelmi ügyekben a jelen 

Egyezmény rendelkezései szerint.” Vagyis az Aarhusi Egyezmény – miközben a környezeti 

emberi jogokra hivatkozik – lerakja a környezeti demokrácia nemzetközi, procedurális 

alapjait.
116

 Pánovics Attila szerint: „… közvetlen kapcsolat jön létre a társadalmi részvétel 

különféle – az Egyezményben rendszerbe foglalt, procedurális jellegű – formái, valamint a 

környezet védelmét (is) szolgáló emberi jogok között. Érdemes azonban megfigyelni, hogy 

ennél többet maga az Egyezmény nem mond az egyének egészségéhez és jólétének megfelelő 

környezethez való jogról.”
117

 

Az Aarhusi Egyezmény a következő (főként eljárási) jogosítványokkal foglalkozik: 

Hozzáférés a környezeti információhoz (4. Cikk) 

 A környezeti információk összegyűjtése és terjesztése (5. Cikk); 

 A nyilvánosság részvétele egyes tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban (6. 

Cikk); 

                                                 

111
 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történ ő 

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott 

Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben 2003. 

május 21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi LIII. törvény. 
112

 Elérhető: http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 
113

 Az Egyezmény születésének körülményeit részletesen bemutatja: Pánovics, 2010 66-68. pp. 
114

 A 2001. évi LXXXI. törvény hirdette ki. 
115

 Lásd bővebben: Fülöp, 2008. 
116

 Bár maga az Aarhusi Egyezmény nem határozza meg az egészséges emberi környezethez való univerzális 

alapjogot, de ennek szellemiség ott lebeg a szöveg egészében. Pánovics Attila megjegyzi: „Az Egyezmény 

elfogadásához vezető tárgyalások során a környezetvédő NGO-k mellett több ország is szorgalmazta a 

környezethez való jog, mint emberi jog irányából történő megközelítést; ez tükröződik az 1. Cikk 

kompromisszumos szövegében.” (Pánovics, 2010 69. p). 
117

 Pánovics, 2010 69. p 

http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm
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 A nyilvánosság részvétele a környezettel kapcsolatos tervekre, programokra és 

irányelvekre vonatkozó eljárásokban (7. Cikk); 

 A nyilvánosság részvétele a végrehajtó jellegű szabályok és/vagy az általánosan 

kötelező érvényű szabályozó eszközök kidolgozásában (8. Cikk); 

 Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz (9. Cikk). 

Az Egyezménynek a fenti procedurális jogoknak a részes tagállamok
118

 polgárainak való 

biztosításán túl fogalmi tisztázó szerepe is van, hiszen többek között meghatározza a vitatott 

jelentéstartalmú környezeti információ
119

 és érintett nyilvánosság
120

 fogalmait (utóbbi 

személy kör az, akit a környezeti döntések befolyásolnak, vagy valószínűleg befolyásolnak, 

illetve azokhoz érdekük fűződik). Az Egyezmény azért jelentős a környezeti demokrácia 

szempontjából, mert nem államok egymás közötti viszonyaira vonatkozik, hanem az állam és 

az állampolgárok egymás közötti jogait és kötelezettségeit fekteti le a környezeti ügyek 

vonatkozásában. Másrészt azért is óriási jelentőségű, mert a végrehajtás biztosítása ugyan az 

állam feladata, de ennek gyakorlati érvényesítését az is biztosítja, hogy mind egyének, mind 

közösségek panasszal fordulhatnak az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottságához 

(Compliance Committee).
121

 Fontos vívmánya az Egyezmények, hogy a környezeti 

demokrácia egyes pilléreinek gyakorlása során az egyénekkel egyenlő jogokat kaptak a civil 

szerveződések is. 

2. Az Európai Unió és a környezeti demokrácia 

Az Európai Unió egyrészt egy hosszabb folyamat
122

 eredményeképpen csatlakozott az 

Aarhusi Egyezményhez, másrészt – lényegében az ENSZ EGB-ben lezajló folyamatokkal 

párhuzamosan – folyamatosan alakította ki a környezeti demokráciára vonatkozó saját 

szabályrendszerét, ez a két folyamat utóbb lényegében feloldódott egymásban. 

Az Európai Unióban a környezeti demokrácia alapdokumentuma – az Aarhusi 

Egyezményhez való csatlakozás előtt – a környezeti információkhoz való hozzáférés 

szabadságáról szóló tanácsi irányelv (90/313/EGK)
123

 volt, amelyre maga az Aarhusi 

Egyezmény is nagyban támaszkodott. 

                                                 

118
 Az Egyezményben jelenleg 47 részes fél van, ezek közül 46 ország és részes fél továbbá az Európai Unió 

2005. február 17-től. Forrás: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/map.html  
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 2. Cikk 3. pont. 
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 Elérhető: http://www.unece.org/env/pp/cc.html  
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 Lásd részletesen: Pánovics, 2010 93-95. pp. 
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1998. június 25-én az Európai Közösség nevében aláírásra került az Aarhusi Egyezmény. 

A Közösség az aláírással elkötelezte magát amellett, hogy az Aarhusi Egyezmény 

szabályrendszeréhez igazítja belső jogrendjét. Az Európai Unió Tanácsa a 2005/370/EK 

számú határozatban
124

 2005. február 17-én döntött arról, hogy az Egyezmény a Közösség 

nevében jóváhagyásra kerül.  

Mivel az Egyezmény sokkal szélesebben határozta meg a környezeti információ fogalmát, 

mint a 90/313/EGK, ezért a kérdés újraszabályozása vált szükségesség az aarhusi rezsim felé 

közeledéssel. Végül az 1990-ben született irányelvet 2003-ban váltott fel a jelenleg hatályos 

irányelv, az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz 

való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
125

. A 

2003-as irányelv a következő célkitűzésből indult ki: „A környezeti információkhoz történő 

szélesebb körű hozzáférés és az ilyen információk terjesztése hozzájárul a környezeti 

kérdésekkel kapcsolatos nagyobb tudatossághoz, a szabad véleménycseréhez, a 

nyilvánosságnak a környezeti ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban való hatékonyabb 

részvételéhez, és végezetül a jobb környezethez.” Az EU „Aarhus-csomagjának” továbbá 

részét képezi a nyilvánosságnak a környezetpolitikai tervekben, programokban való 

részvételét szabályozó 2003/35/EK irányelv
126

, valamint az Aarhusi Egyezménynek a 

közösségi intézményekre történő alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK rendelet
127

. 

3. Lokális megközelítés: környezetvédelmi szabályok az alkotmányokban 

David R. Boyd (2014) szerint már az egészséges környezethez való jog több mint 110 

országban
128

 élvez alkotmányos védelmet.
129

 Az alkotmányos környezetjog kibontakozó 
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 A Tanács 2005. február 17-i határozata a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 

szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről. Forrás: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:124:0001:0003:EN:PDF  
125

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0004:HU:PDF 
126

 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 

programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 

igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról. 

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0035  
127

 Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK Rendelete a környezeti ügyekben az információhoz való 

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
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erre: https://www.constituteproject.org/search?lang=en&key=env  
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rezsimjét tekinthetjük a környezeti demokrácia újabb intézményesedési mechanizmusának. 

Az alkotmányok természetes és épített környezettel, valamint a környezetvédelemmel 

foglalkozó rendelkezései tipizálhatóak és rendszert alkotnak.
130

 A leggyakoribb alkotmányos 

rendelkezés-típusok a környezetvédelem megjelenése szempontjából azok, amelyekben a 

környezetvédelem, mint állami cél vagy feladat jelenik meg (ebben az esetben nem fűződik 

hozzá bírói kikényszerítés lehetősége
131

), továbbá azok, amelyek deklarálják a környezethez 

való jogot (ebben az esetben állampolgári jogról van szó, amely bíróság előtt is érvényesíthet 

mindenkivel, sőt magával az állammal szemben is), illetve azok, amelyek a 

környezetvédelemhez, mint állampolgári kötelességhez közelítenek. Ezen formákon 

túlmenően a következő fő rendelkezéstípusok fordulnak elő: környezethez való jog kifejezett 

korlátozása (nem alanyi jog, mert például törvény vagy az állam biztosítja); a 

környezetvédelem deklaráltan más alkotmányos jogok korlátozásának alapja; 

környezetvédelem a tulajdon nevesített korlátja; a jövő generációkért érzett felelősség 

deklarálása; egyes természeti erőforrások, értékek kiemelése (általában nemzeti 

vagyonként).
132

 A környezeti demokrácia szempontjából nagyon jelentős, hogy az önállósult 

rész-jogosítványok (információhoz, részvételhez vagy a környezet védelméhez való jog) is 

helyet kaphatnak az alaptörvényekben.
133

 Felmerül a kérdés: mi az oka és a haszna az 

alkotmányok környezetvédelmi tárgyú rendelkezéseinek? 

A környezeti problémák mindenütt jelen vannak és válogatás nélkül mindenkit sújthatnak, 

ezen túl pedig nyilvánvaló veszélyt jelentenek az államokra, illetve új típusú államközi 

felszültségekhez vezetnek. Tim Hayward szerint (2005 18. p) éppen a környezeti problémák 

komolysága, kiterjedtsége és komplexitása a legjelentősebb oka annak, hogy alkotmányos 

szinten kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Mindez azonnali, hatékony és szervezett 

politikai intézkedések sorozatát követeli, amelyek az adott népesség tartós biztonságát 

szolgálják. Ehhez pedig elengedhetetlen az alkotmányos konszenzus. Hayward úgy véli, hogy 

a környezetvédelem alkotmányos szabályai több szempontból is elő tudják ezeket segíteni.
134

 

Először az alkotmányba foglalás rögzíti azt, hogy a társadalom kifejezetten fontosnak tartja a 

                                                                                                                                                         

pontosan alkotmányos környezetjog alatt. Jefford (2013) például azt mutatja ki, hogy az általa megvizsgált 198 

alkotmányból 125 tartalmaz legalább egy környezeti jogot. 
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környezetvédelmet. Az alkotmány kiemelt jelentőségénél és erejénél (a többi jogszabály 

alapját jelenti és legitimitásukat biztosítja, illetve nehezebb módosítani) fogva alkalmas lehet 

arra, hogy egy egységes álláspont alapja legyen a környezeti válság kezelése tekintetében. Az 

alkotmányos környezetvédelmi szabályok ezen túl irányt szabnak a környezetvédelemhez 

kapcsolódó intézkedéseknek az igazságszolgáltatáson belül is. A különféle bírósági 

gyakorlatokban eltérően fejlődik a környezetvédelmi jog, ami – a környezeti jelenségek 

komplex, sokrétű és kiszámíthatatlan jellegére tekintettel – ugyan természetes és 

megkerülhetetlen, ugyanakkor az is fontos, hogy a különféle jogterületek valamelyest 

egységesedjenek. Hayward úgy véli, hogy mivel a környezetvédelmi jog nem egy szigorúan 

meghatározott jogterület, hanem a büntetőjog, a tulajdonjog, a szerződési jog, valamint a 

vízjog határterületén helyezkedik el, ezért a környezetvédelmi célok és értékek alkotmányba 

emelése azzal az előnnyel is járna, hogy egy törvényi-normatív keretet adna a 

környezetvédelmi politikának.
135

 Ehhez jön az a szempont, hogy az alkotmányok 

környezetvédelmi rendelkezései hozzájárulnak a környezetvédelem intézményeinek államok 

közötti koordinációjához. Mivel a környezetszennyezés határokon átnyúló probléma, ezért 

annak kezelésére is ilyen eszközökre van szükség, utóbbiakat pedig csak olyan harmonizált 

jogrendszerek tudnak kiérlelni, amelyek stabil és erősen legitimált alapokon nyugszanak. 

Hayward felhívja a figyelmet az alkotmányjog és a nemzetközi jog területein egyre 

jelentősebb tendencia a kölcsönös függőség mind a jogrendszerek, mind az államok 

vonatkozásában. Az előnyök között érdemes megemlíteni, hogy ha a környezeti 

alapkérdéseket alkotmányosan rendezzük, akkor egyúttal kiszabadítjuk azt a szűk 

törvényhozási többség kezei közül: vagyis a politikai többség pillanatnyi megváltozása nem 

törheti meg a környezetvédelemre vonatkozó korábbi konszenzusokat. Hayward szerint 

utóbbi különösen fontos a liberális demokráciákban, ahol a környezetvédelem rövidtávon 

meglehetősen költséges és adott esetben népszerűtlen is lehet, s alkotmányos konszenzus 

nélkül félő, hogy a kormányzatok kitáncolnának a problémák megoldására rendelt eszközök 

mögül.
136

 Végül – de nem utolsó sorban – az alkotmányos eszközrendszerek megerősíthetik 

az állampolgárok környezetvédelmi elköteleződéseit. Az alkotmányos szabályok 

hozzájárulhatnak a demokrácia megerősítéséhez, többek között az állampolgárok valódi 

bevonásával a környezeti döntéshozatali eljárásokba: hiszen gyakorolhatják az információhoz 

és a részvételhez való jogukat, továbbá kialakíthatják azt a társadalmi környezetet, ami 
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motivál a részvételi jogok gyakorlására. Ezek az előnyök azonban csak akkor biztosíthatóak, 

ha az emberek pontosan tudják azt, hogy ezek a jogosítványokat maga az alkotmányból 

erednek. 

Ha mindezek alapján az alkotmányos környezetjogot a környezeti demokrácia egyik fontos 

megjelenéseként azonosítottuk, akkor joggal vethető fel a kérdés: mit várhatunk gyakorlatilag 

a környezeti jogok alkotmányba foglalásától? Hogyan lehet valódi hatása az alkotmányos 

deklarációknak a jogrendszerre és azon keresztül a környezetre? David R. Boyd szerint az 

alkotmányos rendelkezések számos módon befolyásolhatják a környezetpolitikai 

döntéshozatalt, elősegítve a környezeti demokrácia törvényi és alsóbb jogszabályi szinteken 

való kibontakozását.
137

 Vagyis fejlesztik az információhoz való hozzáférést és a társadalmi 

részvételt, továbbá elősegítik az adott alkotmánynak megfelelő jogszabályok elfogadását, s 

ami ennél is fontosabb Boyd szerint jótékonyan befolyásolják a törvényhozási, végrehajtási és 

igazságszolgáltatási döntéseket.
138

 Boyd kutatási azt mutatják, hogy – bár igen bonyolult az 

adott alkotmány környezetpolitikai hatásait lemérni, de azon államok, amelyek 

alkotmányaikban explicit módon foglalkoznak az alkotmányos környezeti jogokkal többnyire 

(88 %-ban)
139

 egyúttal törvényi szinten is részletezik az egészséges környezethez való jogot. 

Azon országokhoz képest, ahol az egészséges környezethez való jog része a környezetvédelmi 

jognak, kevesebb (a Boyd által vizsgált, 110 ország 25 százaléka) olyan állam van, ahol az 

alkotmányba csak implicite belefoglalt alkotmányos környezeti jogokat a bíróságok bontják 

ki, s még náluk is kevesebb olyan ország van, amelyek alkotmánya egyáltalán nem 

foglalkozik a környezetvédelemmel (a vizsgált országok 15 százaléka). 

Visszatérve a törvényhozásra: Boyd szerint a környezeti jogok alkotmányba foglalása új 

lendületet adhat a már létező környezetvédelmi joganyag felülvizsgálatához és 

módosításához, továbbá új jogalkotási eljárásokhoz. Ezek a jogalkotási eljárások mind-mind 

szükségesek ahhoz, hogy a kormányzatok eleget tegyenek az alkotmányokba foglalt 

környezetvédelmi joganyagnak. A végrehajtási, adminisztratív döntések esetében az 

alkotmányos környezetjog küldetése az, hogy minden eddiginél jobban zöldítse a 

bürokratikus intézményeket és a környezethez való jogosítványokat a többi alapjoghoz képest 
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 Boyd szerint különösen a következő országok esetében van jelentős hatással az alkotmányos környezetjog az 
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versenyhelyzetbe hozza. Boyd szerint
140

 az alkotmányos környezetjogok táguló horizontja azt 

eredményezi, hogy a bíróságok egyre gyakrabban vesznek részt a környezetpolitika 

alakításában: ez a folyamat már most beindult és több száz bírósági eset példázza azt, hogy az 

igazságszolgáltatás komoly hatást tud gyakorolni a kormányzat politikájára.
141

 

Az eddigieket empirikus vizsgálatokkal igazolta Chris Jeffords és Lanse Minkler (2014), 

akik kimutatták azt, hogy az alkotmányos környezeti jogok pozitív hatással vannak a 

környezeti teljesítményre.
142

 A szerzőpáros szerint igenis számítanak az alkotmányos 

környezetjogok, mert befolyásolják a politikai döntéshozókat, amely elősegíti az adott 

országra vonatkozó, szenzitív szabályok elfogadását. 

III. A környezeti demokrácia lehetséges alkotmányos megközelítései: a jogi és a politikai 

alkotmányosság felfogása 

A környezeti demokrácia magyarországi intézményesedését és gyakorlatát megvizsgálva, az 

lesz az egyik legfontosabb kiindulópontom, hogy a környezeti demokrácia hazai 

intézményesedése és kiteljesedése a jogi alkotmányosság közjogi paradigmájának uralkodó 

időszakára (kb. 1990 és 2010 közötti időszak) tehető Magyarországon. Ehhez képest a 2010 

utáni megváltozott alkotmányos berendezkedés (amely több ponton rokonítható a politikai 

alkotmányossággal, azonban teljesen mégsem azonosítható vele) jelentősen átalakította mind 

a környezetpolitikai, környezetjogi intézményrendszert, mind pedig a környezeti demokrácia 

érvényesülési lehetőségeit. Ahhoz, hogy igazolni tudjam ezt a tézist, röviden összefoglalom a 

jogi és politikai alkotmányosság főbb jellemzőit. 

A következőkben elsősorban Richard Bellamy (2007) elméletére támaszkodva vázolom a 

jogi és a politikai alkotmány/alkotmányosság elméleti alapjait, különös tekintettel arra, hogy a 

jogi alkotmányosság „főszabályát” hogyan kritizálja és kezdi ki a politika alkotmányosság 

koncepciója. Ugyanis – ahogyan Pócza (2012) is kifejti – „[a] nyugat-európai és az uniós 

politika… legfőbb jellemzője… a politikai kérdések eljogiasítása, bírósági/jogi úton történő 

megoldása, és az inkluzivitás növelése a döntéshozatali folyamatokban (ezáltal a hatalmon 
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megvalósítására fordítani (Beatriz Silvia Mendoza and Others v. National Government and Others in regards to 

damages suffered (Damages stemming from contamination of the Matanza-Riachuelo River), 2008, M. 1569, 8 
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kívül maradtak érdekeinek figyelembe vétele)”. Vagyis, mind a mai napig Nyugat- és részben 

Kelet-Európában is a jogi alkotmányosság a legfőbb és meghatározó paradigma, amelyet 

időről-időre kikezd a politikai alkotmányosság gondolata – amint ez Magyarországon is 

megtörtént. Ezekből a küzdelmekből egyelőre a jogi alkotmányosság került ki győztesen, 

éppen ezért óriási vitákat váltanak ki a politikai alkotmányosságból következő intézkedések 

(többek között a környezetvédelem és a környezeti demokrácia területén is), hiszen „[a]z 

emberi jogi gondolkodás extrém dominanciájával és a többségi elv érvényesítésének 

egyértelmű korlátozásával jellemezhető európai politika élesen szemben áll az egyetlen párt 

alkotta parlamenti többség teljes szuverenitásán alapuló elvvel.”
143

 

1. Jogi alkotmányosság 

A jogi alkotmányosság tehát – főként a hazai kontextusban – az alkotmányos gondolkodás 

„normál” felfogását (paradigmáját) jelenti, tulajdonképpen – e felfogást direkt vagy indirekt 

módon vallók számára – magát „az” alkotmányosságot. 

A jogi alkotmányosság hívei (legal constitutionalists) számára a jogi és politikai 

rendszereket megkonstruáló írott alkotmányok a normál törvényhozás felett állnak, 

ellenállnak a változásoknak, biztosítják a kikényszeríthető jogokat és az egyenlő tiszteletet 

minden állampolgár számára. Ehhez kapcsolódóan, szerintük a bírói felülvizsgálat a 

fundamentuma a demokráciának. Bellamy úgy véli az alkotmányosság jogi megközelítése két 

pilléren nyugszik. Egyrészt azon, hogy tényleges konszenzus teremthető az emberi jogok és 

azok alaptörvénybe foglalását illetően. Másrészt azon, hogy a bírósági eljárás sokkal 

megbízhatóbb az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések artikulálását és védelmét illetően, 

mint a demokratikus eljárások (jelesül a parlamenti többség eljárása).
144

 Bellamy Policial 

Constitutionalism című könyvében alaposan kikezdi ezeket a tételeket, különösen a bírói 

felülvizsgálattal kapcsolatos megközelítést. Érvelése az európai és brit alkotmányosság 

főáramának kritikáját adja. Bellamy szerint ez az alkotmányosság-felfogás vitatható normatív 

és empirikus előfeltevéseken nyugszik: „[n]em látunk a jogok alkotmányos keretrendszerére 

vonatkozó olyan megállapodást, amely valahogyan a mindennapi politikai folyamatok alapját 

és korlátait jelentené”.
145

 Bellamy tovább is megy, szerinte a legfejlettebb alkotmányos 

demokráciákban a jogi alkotmányosság teoretikusainak a demokráciáról, valamint az 
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igazságszolgáltatásról vallott tézisei (főként az a tény, hogy túl sok mindenben számítanak a 

bíróságokra), és a törvények bírói felülvizsgálatának dilemmájára
146

 kínált megoldásaik 

legjobb esetben is tévútra visznek, rosszabb esetben pedig éppen azon alkotmányos 

intézmények demokratikus alapjait rombolják le, amit meg akarnak őrizni. Ez utóbbi Bellamy 

szerint ahhoz vezet, hogy a jogi alkotmányosság aláássa a demokrácia politikai 

alkotmányosság szerinti felfogását, de ezzel veszélyezteti a jog és a bíróságok legitimációját, 

teljesítményét.
147

 Bellamy erősen kritizálja azt a tételt, mely szerint az alkotmányos jogok 

bírói felülvizsgálat útján biztosíthatóak, továbbá azt a felfogást is, hogy mindez tartalmi vagy 

éppen eljárási szempontból támogatná a demokráciát, hiszen pl. egy alkotmánybírósági eljárás 

nem jelent mást, mint azt, hogy egy szűk grémium – egyébként is vitatható – erkölcsi 

felfogása lerontja a szuverén törvényhozó akaratát azzal, hogy ha megsemmisíti az általa 

alkotott jogszabályt. Gondoljunk a magyar Alkotmánybírságnak az egészséges környezethez 

való jogból levezetett értelmezési univerzumára, különös tekintettel a védelmi szinttől való 

visszalépés – jogalkotást és kormányzatot egyaránt kötelező – tilalmára. 

Kritika alá veszi továbbá a bírói felülvizsgálat melletti (counter-majoritarian) érveket, 

mégpedig úgy, hogy kimutatja, hogy a többség érdekeinek figyelembe vételét illetően kisebb 

a különbség a bíróságok és a törvényhozások között, mint ahogy azt egyébként gondolnánk. 

A bírói felülvizsgálat korántsem biztosítja a kisebbségek biztonságát, ami azt illeti, a 

gyakorlatban a politikai döntések és a jogalkotás sokkal jobban ellátja ezt a funkciót, mint a 

meghatározó bírói döntések – állítja Bellamy. A joguralom (rule of law) – amely elv 

egyébként a bíróságok középpontba állítását hivatott legitimálni – kapcsán pedig felállít egy 

érvrendszert. A szerző amellett érvel, hogy a jog nem függhet egy kisajátított (bírói) eljárás 

kimenetelétől, amely egyébként is determinálva van politikailag. „Mind a politikában, mind 

pedig a jogban a közérdek és a jogegyenlőség közötti kapcsolat inkább a különböző érdekek 

és nézetek közötti kiegyensúlyozásból származik, semmint a politikán vagy a jogon kívüli 

általános vagy univerzális szempontok jelentette tehertételből.”
148

 A szerző visszautasítja 

azokat az érveket, amelyek szerint a bírói felülvizsgálat megvalósítja a demokráciát, megvédi 

a demokratikus értékeket, biztosítja a demokrácia előfeltevéseit, valamint, hogy az egy 

                                                 

146
 Ez a counter-majoritarian difficulty, amely lényegében a bírói felülvizsgálat legitimitásának dilemmáját 

jelenti, vagyis azt, hogy amikor nem választott (tehát nem legitimált) bírák a bírói felülvizsgálat keretében 

megsemmisítik a választott törvényhozás, illetve a végrehajtás aktusait. A bírák tehát a „többségi akarat” és az 

ezt kifejező, megjelenítő képviseleti intézmények ellenében járnak el. Lásd erre: 
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kivételes demokratikus eljárás kimenetele. Sem elméleti, sem pedig gyakorlati szempontból 

nem kivitelezhető az a liberális célkitűzés, hogy a bírói felülvizsgálat biztosítsa mindenki 

számára az egyenlő bánásmódot és figyelmet. 

A jogi alkotmányosság tehát „Bellamy szerint két feltételezéssel él: egyrészt hiszi, hogy egy 

olyan társadalom, amely elkötelezett az azonos bánásmód és tisztelet demokratikus 

eszméjének, képes megtalálni egy racionális konszenzust a politikai közösség céljait illetően. 

Ezen célok pedig leginkább az alapvető emberi jogok katalógusában ragadhatók meg és 

ennek alkalmazására korlátozódnak. Másrészről azt is feltételezi, hogy az igazságszolgáltatás 

és a jog eszközei, valamint a bírósági eljárások megbízhatóbban tudják meghatározni és 

konkretizálni az emberi jogok egyes elemeit, mint a törvényhozások”
149

 – foglalja össze Pócza 

Bellamy téziseit. 

2. Politikai alkotmányosság 

Mindezekkel szemben a politikai alkotmányosság (political constitutionalism) – amelyet 

Bellamy legitimnek és egyúttal hatékonyabbnak is tekint a jogi alkotmányosságnál – megadja 

a lehetőséget az állampolgároknak a versengő pártok közötti nyílt választással és a 

döntéshozás során a többségi elv érvényesítésével arra, hogy egyenlő módon szólhassanak 

bele a jogalkotásba és az alkotmányos keretek alakításába. Bellamy tehát a demokrácia 

egyfajta procedurális védelmét kínálja fel, ahol a demokratikus eljárás kereteit (pl. a 

parlament megválasztásának és működésének alapvető szabályait) maga az alkotmány 

határozza meg, biztosítva ezzel a tisztességes eljárást. A szerző megvédi a politikai 

alkotmányosság felfogását a jogi alkotmányosságnak a többség zsarnokságára vonatkozó 

félelmeitől. Bellamy úgy véli, hogy a politikai szféra határok közé szorításával, vagy éppen az 

„apolitikus politikával” jellemezhető jogi felfogás stratégiája egy sajátos rendszert alakít ki. 

Ugyanis a jogi alkotmányosság hajlamos arra, hogy bizonyos alkotmányos alapelveket 

(alapjogokat) egyszerűen a politikán kívülre/felülre helyezzen és a politikai rendszer 

korlátjaként, tulajdonképpen egyfajta előfeltételeként tekintsen rájuk (tulajdonképpen ezt tette 

a magyar Alkotmánybíróság is).
150

 Ezt nevezi Bellamy a politika depolitizálásának, amely két 

alapvető stratégiában testesül meg: az első abban érdekelt, hogy megtalálja azokat a határokat, 

amellyel korlátok közé szorítható a politikai szféra, méghozzá úgy, hogy meghatározza azokat 

az értékeket és az élet azon területeit, amelyek túl vannak a politika birodalmán. A második 
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alakítja ki tulajdonképpen az „apolitikus politikát”, méghozzá azért, hogy ennek keretében 

tudjon megtárgyalni és dominálni bizonyos témaköröket (pl. az élethez való jog alapvető 

értékként való tételezésével, továbbá azzal, hogy nemzetközi szerződések zárják ki a 

halálbüntetést; az annak bevezetéséről való vita hiábavaló). Bellamy szerint egyik sem 

működőképes, sőt valójában mind a kettő potenciális forrása az önkényességnek és kialakíthat 

egy hatalmi dominanciát, mindez tehát az elnyomás irányába tett első lépés. A szabadságot 

tehát a beavatkozás és a hatalmi dominancia egyaránt veszélyezteti, hiszen azzal, hogy a 

hatalom összeütközik másokkal, illetve felülírja azok meggyőződését és érdekeit az 

önkényesség még reálisabb forgatókönyvvé válik
151

 – ezt a problémát Bellamy szerint a jogi 

alkotmányosság hívei kellőképpen elhanyagolják. 

Végül is ez elvezethet a bírói dominanciához, amelynek az lesz a következménye, hogy az 

alkotmány elveszíti azt a jellegét, hogy mindenki számára biztosítja az egyenlő részvétel 

lehetőségét. Nem pusztán azért, mert a bírói dominanciával az alkotmánynak nem lesz 

megbízható értelmezési kerete, hanem azért is, mert hiányozni fog az alkotmány 

értelmezéséhez a megbízható és egyben legitimált szakértő (ezért célszerű, hogy az 

alkotmányozó, illetve a politika maga iránymutatásokat az alkotmány értelmezésére).
152

 

Vagyis ha azt akarjuk, hogy mindenkinek egyenlő joga legyen a rá vonatkozó ügyek 

eldöntésére, mindenképpen szükséges, hogy ne legyen különbség az állampolgárok és a 

döntéshozók státusza között – mindez csak egy „normál demokratikus eljárás” keretében 

lehetséges. Vagyis a bírák által monopolizált alkotmányértelmezés és jogalkalmazás súlyos 

demokratikus deficittel terhelt, s végső soron elvonja a döntés lehetőségét (vagyis a hatalmat) 

az állampolgároktól: a jog(i intézményrendszer) fog döntést hozni a politika(i folyamatok) 

helyett. 

Mindebből az következik, hogy Bellamy hitet tesz a képviseleti alapon nyugvó politizálás 

mellett, hiszen ez biztosítja a lehetőséget „keresztmetszeti” (akár politikai táborokon átívelő) 

koalíciók kialakítására, továbbá ez teszi fogékonnyá a politikai szereplőket az állampolgárok, 

valamint a kisebbségek érdekeit szem előtt tartó kompromisszumok iránt: „Ahelyett, hogy 

nyers mechanizmusokkal a többség lábbal taposná a kisebbségek jogait, a demokratikus 

megoldások olyan kompromisszumok kialakítására ösztönöznek, amelyek érzékenyek a 

társadalomi csoportok széles körének problémái iránt.”
153

 Mindezzel tehát Bellamy 
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védelmébe veszi az egyenlő szavazati jogon alapuló többségi elvet. Bár elismeri a képviseleti 

politizálás hiányosságait, ugyanakkor azt is vallja, hogy ez a rendszer még mindig jobban tud 

önmaga reformjával foglalkozni, mint ha a dolgot alkotmányos eljárásokra bíznánk. Bellamy 

szerint a versengő pártrendszer, a többségi elven nyugvó parlamentáris demokrácia jelentősen 

felülmúlja a bíróságokat az egyenlő részvétel, a képviseletben és befolyásolásban 

tapasztalható méltányosság, az elszámoltathatóság és a vitathatóság területein – mindez a 

folyamat procedurális erényeiből fakad.
154

 Nem kell tehát elfogadni azt a tételt, hogy az 

emberi jogok és a joguralom biztosításához politikán túli eljárásokra van szükség: ehelyett a 

minderre alkalmas procedurális felfogást ajánlja megszívlelésre. A politikai alkotmányosság 

hívei tehát elfogadják (és nem akarják mindenféle eljogiasított tabuval kiküszöbölni) a 

politikai közösségen belüli természetes véleménykülönbségeket, éppen azért tartják 

illúziónak, hogy a politikai közösség mögötti konszenzus fundamentumát az emberi jogokra 

(mint megkérdőjelezhetetlen, politika feletti realitásokra) alapozzuk. Bellamy szerint érvelése 

megvédi a demokráciát a bírói felülvizsgálattól. Ezt azonban nem azon az alapon teszi, hogy a 

demokrácia sokkal fontosabb az alkotmányosságnál, a jogoknál és a joguralomnál, hanem 

éppen azért, mert maga a demokrácia testesíti meg és tartja fenn ezeket az értékeket. „Nem 

mondhatjuk azt, hogy napjaink demokráciája tökéletes és a bírói felülvizsgálat pedig 

szükségképpen tökéletlen, csupán annyit állíthatunk, hogy a demokrácia tökéletlenségét a 

bíróság nem képes helyrehozni.”
155

 

A következőkben megkísérlem értékelni a magyar rendszerváltás utáni környezeti 

demokráciát, s ebben az itt bemutatott jogi és politikai alkotmányosság koncepciója nagy 

segítségemre lesz: a 2010-es kormányváltás után, a környezetvédelemben és a 

környezetpolitikában, illetve a környezeti demokrácia területén lezajlott változásokat csakis 

úgy lehet megérteni, ha e jelenséget összekötjük az alkotmányosság paradigmájának 

megváltozásával. Disszertációm egyik tézise tehát – amely mellett a következőkben 

fejezetben érvelek – az, hogy a politikai alkotmányosság paradigmája (még ha nem is 

intézményesült úgy, ahogyan 1990 után a jogi alkotmányosság) alapvető hatást gyakorolt a 

környezeti demokráciára és számos pontos korlátozta a környezeti demokráciának a jogi 

alkotmányosság védőernyője alatt kiérlelt megoldását. 
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IV. A környezeti demokrácia kibontakozása és intézményesülése Magyarországon
156

 

A környezeti demokrácia nemzetközi és alkotmányos intézményesülésének rövid áttekintése 

után, ebben a részben a magyarországi tapasztalatokat foglalom össze: először is a környezeti 

demokrácia rendszerváltáskor lerakott alkotmányos alapjaival és annak alkotmánybírósági 

továbbgondolásával foglalkozom, majd megvizsgálom azt, hogy hogyan alakította az 1989-es 

alapokat a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény. Ezt követően (egyszerre tárgyalva az 1989-

es és 2012-es Alkotmány alatt kibontakozó szabályokat) a környezeti demokrácia alkotmány 

alatti intézményesülésével foglalkozom, s végül pedig amellett érvelek, hogy a rendszerváltás 

utáni kialakított (környezeti) demokrácia elsősorban a jogi alkotmányosság paradigmájával 

írható le. Jelen rész közvetlen célja az, hogy annak eredményeit felhasználva a disszertáció 

Második fejezetében mérleget tudjak vonni a környezeti demokrácia hazánkban való 

érvényesüléséről. 

1. A környezeti demokrácia alkotmányos alapja és annak alkotmánybírósági továbbfejlesztése 

„Egy, a környezet értékét elismerő alkotmány formális értelemben úgy járul hozzá a 

»környezetbarát jogrend« kialakulásához, hogy hivatkozási alapot nyújt, illetve 

kötelezettséget teremt a környezeti követelmények meghatározásához, tartalmilag 

pedig úgy, hogy megköveteli a környezeti szempontok figyelembevételét és beépítését 

az olyan emberi magatartások, társadalmi viszonyok szabályozásába, amelyek a 

környezet igénybevételét, használatát jelentik.”
157

 

 

A magyar Alkotmányba először az 1972-es alkotmánymódosítás
158

 eredményeképpen került 

be a környezetvédelem: az alkotmányozó (már ekkor is) az emberi élet, a testi épség és 

egészségi komplexumához kötötte a környezet védelmét, amikor kimondta, hogy ezeket a 

jogokat a Magyar Népköztársaság (többek között) az emberi környezet védelmével valósítja 

meg. Vagyis a környezet védelme ekkor valójában egy eszközjogosítványként került az 

Alkotmányba. 

A 2011. december 31-ig hatályos (a kommunista alkotmányhoz nagyban hasonlító) 

rendelkezések 1989-ben kerültek az Alkotmányba
159

. A rendszerváltástól kezdve az 

Alkotmány két helyen is foglalkozott a környezetvédelemmel. Egyrészt az általános 
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rendelkezések között (I. fejezet) deklarálta, hogy a Magyar Köztársaság „elismeri és 

érvényesíti” mindenki jogát az egészséges környezethez (18. §).
160

 Másrészt az alapvető 

jogokat és kötelezettségeket szabályozó XII. fejezet – ahogyan az 1972-es szabályozás – az 

egészséghez való jog biztosításának eszközeként tekintett a környezetvédelemre. Vagyis az 

egészséges környezethez való jog az 1989-es szöveg szerint nem minősült alanyi alapjognak. 

Éppen ezért fontos megjegyezni, hogy a környezeti demokrácia alkotmányos alapjainak 

kibontakoztatásában az Alkotmánybíróság járt élen, s lépésről lépésre dolgozta ki a környezeti 

demokrácia vívmányait (amint majd látni fogjuk: e mögött sem a politikai, sem pedig a 

szakmai konszenzus nem volt teljes). 

Érdemes megjegyezni, hogy az 1989-es alkotmányba foglalt környezetvédelmi 

rendelkezések továbbfejlesztésében az Alkotmánybíróság jelentősen támaszkodott az első 

alkotmánybírósági elnök, Sólyom László által kidolgozott (később pedig visszavont) 

„láthatatlan Alkotmány” koncepciójára.
161

 Az ellentmondásos elmélet
162

 szerint az 

alkotmánybírák az Alkotmány szövege mögött felfedezik a „független állandóságot” és ezt a 

határozataikban deklarálják is, s ehhez a jog-összehasonlítás és a jogirodalomra való 

támaszkodás módszereit használják.
163

 Mindez (s ezt éppen az egészséges környezethez való 

jog értelmezése, sőt az is mondhatnánk, a taláros bírák általi „rekodifikálása” mutatja igazán) 

olyan jelentős hatalommal ruházta fel az Alkotmánybíróságot, hogy több esetben a 

törvényhozást és a kormányzatot is kontrolláló politikai szereplővé léptette elő. A láthatatlan 

Alkotmány koncepciója szerint az Alkotmánynak van egy olyan jelentésszintje, amely nem 

bontakozatható ki az írott szövegből, ahhoz jogértelmezés szükséges, utóbbit pedig 

(mindenkire kötelező jelleggel) az Alkotmánybíróság végezte el, méghozzá az alábbi 

irányokba. 

[Alapjogi jelleg] Az Alkotmány 18. §-ában rögzített környezethez való jogot az 

Alkotmánybíróság értelmezése [többek között 996/G/1990. AB határozat és a 28/1994 (V. 
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20.) AB határozat] több irányba is továbbfejlesztette. Egyrészt az Alkotmánybíróság szerint 

(az Alkotmányon belül való elhelyezkedéstől függetlenül
164

) az alapjogok körébe tartozik, s 

mint ilyen, a legerősebb védelemben részesülő alkotmányos értékek egyike. Ugyanakkor „ki 

is lóg” a többi alapjog rendszeréből: „A környezethez való jog jelenlegi formájában nem 

alanyi alapjog, de nem is pusztán alkotmányos feladat vagy államcél, hanem úgynevezett 

harmadik generációs alkotmányos jog, amelynek jellege még vitatott…”
165

. Az Alkotmány 

tehát a környezethez való jog esetében „jogról” szól, amelyen azonban nem lehet alanyi jog, a 

jogvédelem szintjét és eszközeit csak a jogalkotó határozhatja meg. Ha a környezethez való 

jog alanyi jog lenne, azzal tulajdonképpen a(z államon kívüli) jogalanyok kezébe kerülve (az 

állam számára) teljesíthetetlen elvárokhoz vezetne. Vagyis a magyar Alkotmány által 

nevesített környezethez való jog, az Alkotmánybíróság (praktikus) értelmezésében nem lehet 

(még) alanyi alapjog, de nem is (csak) alkotmányos feladat, vagy államcél, hanem 

alkotmányos alapjog. Fodor László úgy érvel, hogy az Alkotmánybíróság érvelése mögött az 

húzódik meg, hogy ha az egészséges környezethez való jog alanyi jog lenne, akkor a 

jogalanyok kezébe kerülve teljesíthetetlen elvárásokhoz vezetne, s felvillantja azt is, hogy 

vannak olyan elképzelések, amelyek szerint a környezet a közjavakhoz tartozik, ezért alanyi 

jogokat ahhoz kapcsolni nem lehet.
166

 Álláspontom szerint „teljesíthetetlen elvárások” 

felmerülése a környezetvédelem területén fogalmilag kizárt, hiszen az állam kötelezettséget 

vállalt, hogy a mindenkit megillető egészséges környezethez való jog védelmére, s e jog 

érvényesülését korántsem lehet „skálázni”: vagyis vagy érvényesül, vagy pedig nem. Ha 

ehhez hozzávesszük azt is, hogy az egészséges környezethez való jog magából az élethez való 

jogból vezethető le, akkor egy komoly érv szól amellett, hogy ezen a területen bizony nem 

beszélhetünk teljesíthetetlen követelésekről. 

[Önállósult, önmagában vett intézményvédelem] Az a tény, hogy nem alanyi alapjogról 

van szó azt jelenti, hogy a környezethez való jog „önállósult és önmagában vett 

intézményvédelem, azaz olyan sajátos alapjog, amelynek az objektív, intézményvédelmi oldala 

túlnyomó és meghatározó”
167

. Az alanyi jogok védelme helyett az állam kötelezettsége e 

körben szervezeti garanciák nyújtása. A 28/1994. (V. 20.) AB-határozat szerint az egészséges 

                                                 

164
 Érdemes arra utalni, hogy a szakirodalomban van olyan álláspont (Majtényi, 200), amely szerint önmagában 

abból a tényből, hogy az 1989-es Alkotmánynak nem az alapjogi fejezete tartalmazta az egészeges környezethez 

való jogot, még nem feltétlenül következik az, hogy pusztán államcélt jelent. Erre utal Fodor is, aki megemlíti, 

hogy az Alkotmánybíróság szintén alapjognak tekinti a tulajdonjogot, amely ugyancsak az Alkotmánynak az 

ország társadalmi és gazdasági alapjait tárgyaló szóló fejezetében volt található (Fodor, 2006 45. p). 
165

 28/1994 (V. 20.) AB határozat 
166

 Fodor, 2006 45. p 
167

 96/2008. (VII. 3.) AB határozat 
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környezethez való jog területén az állam kötelezettsége az élet természeti alapjainak védelme 

és a véges való javakkal való gazdálkodás intézményeinek kiépítése.
168

 Az Alkotmánybíróság 

szerint az egészséges környezethez való jog tehát az élethez való jog objektív 

intézményvédelmi oldalának a része
169

: s ezzel mintegy az állam pótolja a hiányzó alanyi jogi 

oldalt, ad az alanyi jogi védelemhez hasonló szintet. 

Ahogyan utaltam rá, az Alkotmánybíróság jogfejlesztő tevékenysége a szakirodalomban 

nem volt mentes a kritikától. Majtényi Balázs éppen az önállósult, önmagában vett 

intézményvédelmet tekinti az egyik leginkább problematikusnak: „… a jogalkotó az állam 

környezetvédelemre vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli az alapjogok 

szintjére, így azt nem alapjogi szinten alanyi jogvédelem, hanem törvényi és szervezeti 

garanciák nyújtásával kell ellátni” (Majtényi, 2008 22. p). Csakhogy Majtényi (s ez mutatja 

leginkább az Alkotmánybíróság környezeti demokráciafejlesztő tevékenységének 

ellentmondásosságát) nem azt kifogásolja, hogy a testület túl sokat „lát bele” az egészséges 

környezethez való jogba, hanem éppen ellenkezőleg, túl keveset: hiszen, ha ez a jog csak 

intézményvédelmi oldallal rendelkezik, akkor az azt a veszélyt hordozza, hogy az egyéneknek 

nem biztosított az a jog, hogy ennek alapján bírósághoz forduljanak.
170

  

[Védelmi szinttől való visszalépés tilalma] Mindebből a testület eljutott a „védelmi 

szinttől való visszalépés tilalmának” gondolatához, amely szerint „az egészséges környezethez 

való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a 

természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más 

alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen” [28/1994. (V. 20.) AB-

határozat]. Ez azóta a magyar és a nemzetközi szakirodalomban, illetve a médiában is fontos 

hivatkozási ponttá vált (tehát eleven módon hatott a környezeti demokráciára), s előszeretettel 

idézik akkor, amikor a mindenkori kormányzat éppen a környezetre káros szabályozást kíván 

elfogadni.
171

 Mindebből (és az egészséges környezethez való jog alanyi alapjogi jellegéből) az 

                                                 

168
 Ezt a megfogalmazást a testület a német alkotmánybíróságtól veszi át, ami újabb problematika a láthatatlan 

Alkotmány „jogteremtő” viszonyrendszerében, ugyanis a német alkotmány nem államcélként, hanem alanyi 

alapjogként határozta meg (Majtényi, 2008 20. p). 
169

 Sőt, ha az Alkotmányban nem lett volna benne az egészséges környezethez való jog, akkor az az élethez való 

jogból is levezethető lett volna az Alkotmánybíróság szerint (Fodor, 2006 49 p). Az ezzel ellentétes állapotot 

Fodor fejti ki (2008 50-56. pp). 
170

 Ugyanakkor az is igaz – s ezt Majtényi is elismeri (2008 22. p) –, hogy az Alkotmánybíróság csak a közvetlen 

alapjogi védelem alanyi oldalát zárja ki, s ettől még lehetnek az egészeges környezethez való jognak alapjogi 

szint alatti alanyi jogon érvényesíthető elemei (pl. a környezeti demokrácia Alkotmány alatti szinten rögzített 

eszközjogosítványai). 
171

 A környezeti demokrácia meggyengítése és ennek az Alaptörvénnyel való kapcsolata nyomán én is utalni 

fogok majd a védelmi szinttől való visszalépés tilalmára a Második fejezetben. Az önálló jövő nemzedékek 
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következik, hogy az alapjogok korlátozásánál alkalmazott (szükségességi-arányossági) 

követelményeket kell alkalmazni a környezetvédelemben a jogalkotási és adminisztratív 

garanciális rendelkezések hátrányos megváltoztatása esetén. 

[Kötelezetti oldal] A következő fejlesztési irány a környezethez való jog kötelezetti 

oldalához kapcsolódik. Általános álláspont szerint a környezethez való jog kötelezetti oldalán 

nem csupán az elvont „állam” áll, hanem elsősorban a jogalkotó szervek, sőt a többi hatalmi 

ág is, így a végrehajtás, valamint az igazságszolgáltatás, végső soron pedig minden jogalany. 

A már említett 999/G/1990. AB határozat még utalt arra, hogy a környezethez való jog 

terjedelmét nem csak a jogalkotónak, de a bírói judikatúrának is meg kell húzni a maga 

területén. A későbbi környezetvédelmi határozatok azonban csak utalásszerűen
172

 

foglalkoznak a montesquieu-i hármassal. Fontos leszögezni, hogy a testület nem tért ki arra (a 

környezeti demokrácia szempontjából óriási jelentőségű kérdésre), hogy az Alkotmány 18. §-

ból levezethető lett volna-e a társadalom minden szereplőjének, így minden állampolgárnak és 

azok minden szervezetének (globális) környezetvédelmi kötelezettsége.
173

 Ugyanakkor az 

alkotmánybírósági logikából az következik, hogy ha a jogalkotó eleget tesz a 

kötelezettségének, akkor a környezetvédelmi kötelezettségek (ha nem is alkotmányos, de) 

jogszabályi kötelezettségként jutnak el az állampolgárokhoz (ezzel lényegében nem tesz mást 

az Alkotmánybíróság, mint ösztönzi a környezeti demokrácia Alkotmány alatti szintjeinek 

kiépítését). 

Fodor veti fel a dilemmát, hogy az 1989-es Alkotmány nyilvánvalóan antropocentrikus 

megközelítését (vagyis, hogy az egészséges környezethez való jog csak az emberhez 

kötődhet), az Alkotmánybíróság azzal oldja fel, hogy a jogot kiterjesztve értelmezi és az élet 

természeti alapjainak védelmét érti alatta. Ebbe természetesen belefér a természettel és a 

jelen, illetve jövő generációkkal szembeni jogi kötelezettségek megállapítása. Ugyanakkor 

érdekes kérdés, hogy a természet érdekeit ki és hogyan fogalmazhatja meg: Fodor (s mint 

láthattuk a környezeti demokrácia Mason-féle koncepciója) szerint az ökocentrikus 

                                                                                                                                                         

országgyűlési biztosának megszüntetése kapcsán pedig részletesen itt foglalkoztam az elvvel: Antal, 2013d és 

2014a. 
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 Mindenképp előremutató, hogy az Alkotmánybíróság azért azt leszögezi, hogy a jogszabályi védelmi szint a 

végrehajtás nyomán sem csökkenhet. 
173

 Ez azért is fontos lehet, mert több posztszocialista ország (így Belorusszia, Bulgária, Lengyelország, 

Románia, Szlovákia) alkotmánya az állampolgárok kötelezettségeként deklarálja a környezetvédelmet. Fodor 

szerint ezt a dogmatikának is ki kellene mondania, hiszen az általános környezetvédelmi kötelezettséget (mint 

aktív környezetvédelmet) nem pótolja a környezethez való joggal szemben álló jogok környezeti érdekekre 

tekintettel való korlátozása, az ún. passzív környezetvédelem (2006 47. p).  
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megközelítést az antropocentrikus megközelítés szükségképpen befolyásolja, e két 

irányzatnak egyszerre kell meghatároznia az alkotmány filozófiáját.
174

 

2. Az Alaptörvény környezetvédelmi filozófiája 

Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy az alkotmányozási fordulatok és tévutak
175

 ellenére 

az elfogadott Alaptörvény rendelkezik egy markáns környezetpolitikai arcéllel, ha tetszik, van 

környezetvédelmi filozófiája – még ha nem is mindenben következetes. Ez a filozófia két 

rétegből tevődik össze: egyrészt benne van az 2011-ben még hatályos Alkotmány előbb 

bemutatott környezetvédelmi alapgondolata (a környezethez való jog, illetve a 

környezetvédelem hozzákapcsolása a testi és lelki egészséghez), másrészt pedig hatott rá az 

alkotmányozók és szakmai közösség hozzáadott értéke. Mindez tehát azt eredményezte, hogy 

az Alaptörvény 9 jól lokalizálható témakör mentén érinti a környezeti kérdéseket, melyek 

három gyújtópont köré összpontosulnak: a természetes és épített környezet értékei; a 

fenntarthatóság differenciált megközelítése; a jövő generációk érdekei. Felhívnám továbbá a 

figyelmet arra is, hogy az Alaptörvény a környezetpolitikai megfontolásokat (főként a 

fenntarthatóság oldaláról) rendre hozzáköti a közpénzügyek témaköréhez. Ugyanakkor nincs 

benne, illetve pusztán csak nyomokban lehető fel az Alkotmánybíróság előbb bemutatott 

környezetvédelmi filozófiája: ez az igen fontos apparátus az Alaptörvényen kívül rekedhet, ha 

szigorúan értelmezzük az Alaptörvénynek azt a rendelkezését, hogy az annak hatálybalépése 

előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik.
176

 

A következőkben tematikusan bemutatom az Alaptörvény környezetvédelmi filozófiájának 

tartópilléreit és részletesen elemzem a legjelentősebb újdonságokat. 

 

Környezetpolitikailag 

releváns témakör 
Hol található az Alaptörvényben? A rendelkezés 

I. A természetes és épített 

környezet értékei, védelme 

Nemzeti hitvallás 

„Vállaljuk, hogy örökségünket… a Kárpát-medence 

természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és 

megóvjuk.” 

Alapvetés 

P) cikk „A természeti erőforrások, különösen a 
termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai 

sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, 

valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét 
képezik…” 

A közpénzek 

38. cikk „(1) A nemzeti vagyon kezelésének és 

védelmének célja… a természeti erőforrások 

megóvása…” 
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 Fodor, 2006 58. p 
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 Lásd erre részletesen: Antal, 2011a. 
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 Záró és vegyes rendelkezések 5. pontja. 
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Környezetpolitikailag 

releváns témakör 
Hol található az Alaptörvényben? A rendelkezés 

II. Fenntarthatóság 

1. Gazdasági, fiskális 

fenntarthatóság 

Alapvetés 

N) cikk „(1) Magyarország a kiegyensúlyozott, 

átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás 

elvét érvényesíti.” 

Szabadság és 

felelősség 

XVII. cikk „(1) A munkavállalók és a munkaadók – a 
munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság 

fenntarthatóságára és más közösségi célokra is 

figyelemmel – együttműködnek egymással.” 

A közpénzek 

36. cikk, 37. cikk 

38. cikk „(1) Az állam és a helyi önkormányzatok 

tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon 
kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, 

a közös szükségletek kielégítése és a természeti 

erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek 
szükségleteinek figyelembevétele.” 

2. Környezeti 

fenntarthatóság (benne: 

jövő nemzedékek és 

környezetvédelmi 

kötelezettség) 

Alapvetés 

P) cikk „A természeti erőforrások, különösen a 

termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai 

sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, 
valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét 

képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 

nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége.” 

3. Fenntartható fejlődés Alapvetés 

Q) cikk „(1) Magyarország a béke és a biztonság 

megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség 
fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre 

törekszik a világ valamennyi népével és országával.” 

III. Jövő generációk 

Nemzeti 

hitvallás 

„Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, 
szellemi és természeti erőforrásaink gondos 

használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek 

életfeltételeit.” 

Alapvetés P) cikk (lásd a Környezeti fenntarthatóság témakörét) 

A közpénzek 

38. cikk (lásd A nemzeti vagyon és kezelése témakört) 

„(1) A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének 

célja… a jövő nemzedékek szükségleteinek 
figyelembevétele.” 

IV. Az alapvető jogok biztosának helyettese 
Az alapvető 

jogok biztosa 

30. cikk „(3) A helyettesek a jövő nemzedékek 

érdekeinek, valamint a Magyarországon élő 

nemzetiségek jogainak védelmét látják el.” 

V. Környezethez való jog 
Szabadság és 

felelősség 

XXI. cikk „(1) Magyarország elismeri és érvényesíti 

mindenki jogát az egészséges környezethez.” 

VI. Környezetvédelem és egészség (benne: GMO-tilalom, 

egészséges élelmiszer és ivóvíz) 

Szabadság és 

felelősség 

XX. cikk „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki 

egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog 
érvényesülését Magyarország genetikailag módosított 

élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges 

élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés 
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi 

ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres 

testedzés támogatásával, valamint a környezet 
védelmének biztosításával segíti elő.” 

VII. A szennyező fizet elve 
Szabadság és 

felelősség 

XXI. cikk „(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt 

– törvényben meghatározottak szerint – helyreállítani 

vagy a helyreállítás költségét viselni.” 

VIII. A szennyező hulladék behozatalának tilalma 
Szabadság és 

felelősség 

XXI. cikk „(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország 

területére szennyező hulladékot behozni.” 

IX. Környezetvédelmi kötelezettség Alapvetés 
P) cikk „A természeti erőforrások… védelme, 
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való 

megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” 

5. táblázat Az Alaptörvény környezetvédelmi tárgyú rendelkezései 

[A természetes és épített környezet értékei, védelme] Az Alaptörvényt keresztül-kasul 

átfonják a természetesen és épített környezet értékei: a Nemzeti hitvallásból kiindulva, az 

Alapvetésen át, A közpénzek fejezetig mindenhol megtalálhatók a környezeti értékekre való 

utalások. Ezen a ponton fel kell vetni egy fontos értelmezési dilemmát: hogyan kell értékelni 

a Nemzeti hitvallásban megfogalmazott tartalmakat (esetünkben a Kárpát-medence természet 
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adta és ember alkotta értékeinek vállalását, illetve az utódaink iránti felelősséget és az 

utánunk jövő nemzedékek életfeltételeinek védelmezését). Pusztán deklaratív, szimbolikus 

motívumokat látunk benne, vagy pedig olyan normatartalmat, amely jogkövetkezménnyel is 

jár. A helyzet látszólag igen egyszerű, hiszen az Alaptörvény (és persze az alkotmányjog) 

megadja a választ: „R) cikk (3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt 

Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.” 

Vagyis a preambulum egyfajta kötelező értelmezési segédletként funkcionál. Jakab András 

ugyanakkor hozzáteszi (éppen a Nemzeti hitvallás nehezen értelmezhető, kissé dagályos 

fordulatainak apropóján): „Ez a fajta értelmezési kötelezettség is határok közt mozog, 

nevezetesen össze kell egyeztetni a nemzetközi… és az EU-jog által szabott követelményekkel. 

Ezek azonban… olyan részletes kereteket szabnak, hogy a preambulum értelmezési szerepe 

elhanyagolhatóvá válik.”
177

 Jakab eljut odáig, hogy a preambulum szellemisége 

jogkövetkezménnyel nem járhat. Jakab nyilván a Nemzeti hitvallás kétséges, közjogi 

szempontból egészen egyszerűen hibás rendelkezéseit próbálta meg ezzel a formulával 

megfelelő értelmezési keretbe terelni – ez egyébként egy lehetséges útja az Alaptörvény 

felmerülő hibáinak gyakorlat által való orvoslására. Ugyanakkor, ha általános szabályként 

jelentjük ki, hogy a preambulum szellemisége jogkövetkezménnyel nem jár, akkor így a 

Nemzeti hitvallásba „ragadhatnak” azok az értékes részek (esetünkben a környezetpolitikai 

tartalmak), amelyek az Alaptörvényt valóban élővé tehetik. 

A környezeti értékek azonban jóval konkrétabban is megjelennek az Alaptörvény 

főszövegében. Az egyik legfontosabb újdonság – amint arra utaltam már – a környezeti 

értékek összekapcsolása a nemzeti vagyonnal: az Alaptörvény kijelenti, hogy a nemzeti 

vagyon kezelésének és védelmének célja többek között a természeti erőforrások megóvása. 

Bár ez a rendelkezés önmagában igen kevéssé alkalmazható, de mindenképp irányadó lesz az 

állam kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének körét, valamint a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátait 

és feltételeit szabályozó sarkalatos törvény(ek) szempontjából. 

[Fenntarthatóság és a jövő nemzedékek] Az Alaptörvény másik fontos paradigmája a 

fenntarthatóság elve, amely egyszerre jelenti a gazdasági-fiskális és környezeti 

fenntarthatóságot (így a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás egyik alapelvét) és magát a 

fenntartható fejlődést. Az Alaptörvény másik újdonsága a jövő nemzedékek szempontjainak 
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figyelembe vétele, s így nemzedékek közötti igazságosság elvének közvetett érvényesítése. A 

jövő nemzedékek érdekei egyrészt a fenntarthatósági elvekkel (lásd környezeti 

fenntarthatóság) együtt jelennek meg, másrészt pedig önálló életet is élnek a preambulumban 

és üdvözlendő módon a közpénzügyi fejezetben: a nemzeti vagyon kezelésének és 

védelmének másik célja a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Ezek az 

Alaptörvény környezetvédelmi filozófiájának leginnovatívabb részei, ugyanakkor egyben 

egyfajta „fekete lóként” is felfoghatóak. A konzervatív környezetpolitika művelői szerint
178

 

nem érdemes olyan fogalmakkal operálni, mint fenntartható fejlődés vagy jövő generációk. 

Egyrészt jogilag nehézkesek, nem pontosan definiálhatóak, s éppen ezért nem társulhat 

hozzájuk hatékony védelem, s környezetgazdasági szempontból sem könnyen megragadhatók. 

Ez a fogalmi bizonytalanság Bartus Gábor szerint oda vezet, hogy „[b]orítékolható, hogy 

amennyiben a »fenntartható fejlődés« vagy »a jövő generációk védelme« alapjogként, 

államcélként vagy más érdemi módon az Alkotmányba kerül, az ezzel a rendelkezéssel érvelő 

beadványok elbírálhatósága érdekében az Alkotmánybíróság ismét kénytelen lesz a 

láthatatlan alkotmányt bővíteni, s sokak elgondolásával garantáltan nem egyező módon 

annak saját értelmezést adni.”
179

 Magam nem osztom ezt a megközelítést, mégpedig több 

okból sem – álljon itt három: (1) az Alkotmány legalább annyira politikai „műfaj”, mint jogi, 

s éppen ezért mindig is az értelmezési csatározások homlokterében lesz; (2) ebben az 

értelmezési „háborúban” szükség van igazodási pontra, amelyet éppen az Alkotmánybíróság 

szakmai tekintélye, állandó gyakorlata jelent; (3) végül a tudomány jelen állása szerint ezek a 

fogalmak megfelelő pontossággal megragadhatóak (nem kevésbé mint például maga a 

szabadság, vagy a szociális biztonság fogalmai). Összességében a fenntartható fejlődés és a 

jövő generációk érdekei az új Alaptörvény egyik legizgalmasabb területei lehetnek, ahol 

valóban lesz szerepe az alkotmánybírósági értelmezésnek, amely sokkal inkább az 

Alaptörvény javára válhat, semmint annak kárára. 

[Az alapvető jogok biztosának helyettese] Az alkotmányozás egyik kudarca az önálló 

jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a megszüntetése. A jövő generációk védelmére 

rendelet (környezetvédelmi) ombudsmani feladatokat ezentúl az alapvető jogok biztosának 

egyik helyettese fogja ellátni.
180
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[Környezethez való jog; környezetvédelem és egészség] E két jog az 1989-es Alkotmány 

„öröksége”. Éppen ezért sok változáson nem estek keresztül (az egészséghez való jog esetén 

kikerült ugyan a „lehető legmagasabb szintű” kitétel), ugyanakkor nagy harc eredménye volt a 

környezethez való jog fenntartása, sőt végre méltó helyére, az alapjogokról és 

kötelezettségekről szóló fejezetbe került. Valódi újdonságot hozott viszont az egészséghez 

való jog eszközrendszerének bővítése: így a genetikailag módosított élőlényektől mentes 

mezőgazdaság, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása. Az 

Alaptörvénybe foglalt GMO-tilalom pedig egyértelmű politikai üzenet a hazai mezőgazdasági 

piacot már régóta szorongató GMO-lobbinak. 

[A szennyező fizet elve és a szennyező hulladék behozatalának tilalma] Bár a 

környezethez való alapjog státusza nem változott, de az ezt magában foglaló XXI. cikk 

kiegészült egy fontos környezetpolitikai alapelvvel (a szennyező fizet elve) és egy konkrét 

tilalommal (elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni). 

A szennyező fizet elvét az Alaptörvény alatti jogszabályok töltik meg valódi tartalommal, de 

ennek ellenére a környezeti demokrácia alkotmányos alapjainak erősítését jelzi az elv 

Alaptörvénybe emelése. Az elhelyezési célzatú hulladékbehozás tilalma – Jakab András 

szerint
181

 – közvetlenül alkalmazható norma, ugyanakkor együtt kell értelmezni az EU-jognak 

az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseivel. Mindez Jakab szerint azt eredményezi, 

hogy az „… EU-s részletszabályok olyannyira »kilyuggatják«, hogy a jogalkalmazás 

gyakorlatilag nem azt a rendelkezést, hanem csak a vonatkozó részletszabályokat fogja 

alkalmazni”.
182

 Egyetértve ezen értelmezéssel, fontos hangsúlyozni: tipikusan olyan 

rendelkezéssel állunk szemben, amely egyfajta bokréta szerepét tölti be az Alaptörvény 

kalapján. 

[Környezetvédelmi kötelezettség] Az Alaptörvény valódi újdonsága az általános, vagyis 

mindenkire (államra és magánszemélyekre egyaránt) kiterjedő környezetvédelmi 

kötelezettség deklarálása. Ez az a pont, ahol az alkotmányozó figyelembe vette a 

környezetjoggal foglalkozó szakma tanácsát.
183

 Az Alkotmánybíróság gyakorlatából 

(996/G/1990. AB-határozat) nyilvánvaló, hogy a környezetvédelmi kötelezettség az állam 

minden egyes szervét terheli (jogalkotás, igazságszolgáltatás, közigazgatás), továbbá az is 

kikövetkeztethető, hogy a kötelezettség nem csupán a magyar, de a hazánkban tartózkodó 
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külföldi állampolgárokat is terheli. A kötelezettség pontos tartalmát azonban – ahogyan a 

fenntarthatóság és a jövő nemzedékek elveinél láttuk – a jogalkotó és a(z) 

(alkotmány)bírósági jogértelmezés fogja majd kialakítani. 

3. A környezeti demokrácia a jogrendszer további elemeiben 

A környezeti demokrácia alapjait – amint láttuk – a nemzetközi dokumentumok, valamint az 

Alkotmány rakta le (az Alaptörvény továbbfejlesztette és részben vissza is bontotta), s maga a 

jogrendszer egésze, továbbá a jogszabályok végrehajtása konkretizálja, tölti meg 

végrehajtható tartalommal. Fontos és megkerülhetetlen tehát az alkotmányos 

környezetvédelem, de érdemes arra is figyelemmel lenni, hogy a magyar bíróságok és 

közigazgatási hatóságok a legritkább esetekben hivatkoztak és hivatkoznak közvetlenül 

magára az Alkotmányra/Alaptörvényre, az egészséges környezethez való jog (s persze azon 

keresztül maga a környezeti demokrácia) csakis az azt érvényesítő törvények és egyéb 

jogszabályok alkalmazásával nyerhet teret.
184

 Éppen ezért érdemes területenként (a teljesség 

igénye nélkül) áttekinteni, hogy a környezeti demokrácia szempontjából mely jogszabályok 

érdemelnek különös figyelmet
185

: 

 

Terület Jogszabály Jelentősége  

Az aarhusi joganyag 

átültetése 

a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 

Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény 

A környezeti demokrácia 
részjogosítványai általánosan kötelező 

szabályok. 

A közvetlen demokrácia 

eszköztára 

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 

2013. évi CCXXXVIII. törvény 

A közvetett demokráciát alapvetően 
befolyásoló népszavazási intézmények 

szabályai. 

Polgári jog a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Az információhoz hozzáférés egyik 
legfontosabb korlátjának az üzleti 

titoknak a szabályozása (2:47. §). 

Információszabadság 

az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
Az információhoz való hozzáférés 

(adatigénylések, közzétételi listák) 
alapvető szabályai, különös tekintettel a 

bírósági garanciákra. 
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. 

törvény 

Egyesülésre és gyülekezésre 

vonatkozó szabályok 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 

A környezeti demokrácia egyik 

legfontosabb alapjára, a civil 
szervezetekre (azok megalakulására, 

működésére, gazdálkodására), valamint a 

gyülekezésre vonatkozó szabályok. 
a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 

Jogalkotásban való 

társadalmi részvétel 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
A döntéshozásban való részvételt 

megalapozó jogszabályok. 
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 

szóló 2010. évi CXXXI. törvény 
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Terület Jogszabály Jelentősége  

A jövő nemzedékek 

ombudsmanja 
az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 

Az alapvető jogok biztosának a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 

helyettese vonatkozó szabályok (1-3. §§). 

Közvagyon 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény A vonatkozó jogszabályok alapján 

nyilvánvaló, hogy mely gazdasági 
társaságokkal szemben gyakorolható a 

közérdekű adatokhoz való hozzáférés 

joga. 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

Környezetjog 

a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 

Lényegében a környezetvédelem teljes 

jogága felfogható a környezeti 

demokrácia konkretizálásaként, s az itt 
említett jogszabályok az információhoz 

való hozzáférés és a környezetvédelmi 

civil szervezetek szerepe, valamint a 
társadalmi egyeztetés miatt érdemelnek 

kiemelést: a nyilvánosság részvétele a 

környezetvédelemben (környezetvédelmi 
törvény 97. §), a környezetvédelmi civil 

szervezetek jogai (környezetvédelmi 

törvény 98-100. §§). 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 14/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet 

a nyilvánosság környezeti információkhoz való 

hozzáférésének rendjéről szól 311/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 

Hatósági eljárás 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

Ezek az eljárási szabályok teremtik meg 
annak a lehetőségét, hogy az 

állampolgárok és a civil szervezetek részt 
tudjanak venni a közigazgatási 

eljárásokban: tárgyalás és 

közmeghallgatás (62-63. §§), ügyféli 
jogok (15. §). 

Büntetőjog a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi C. törvény 

A büntetőjog végső garanciarendszere 

egyrészt érvényesül a környezetvédelmi 

bűncselekményeknél (XXIII. fejezet a 
környezet és a természet elleni 

bűncselekményekről), másrészt pedig az 

információhoz való hozzáférés 
jogszerűtlen megakadályozása 

(Közérdekű adattal visszaélés, 220. §) 

esetén is. 

6. táblázat A környezeti demokrácia Alaptörvény alatti pillérei 

A környezeti demokrácia legjelentősebb (a II. pont alatt bemutatott) szabályai az Aarhusi 

Egyezmény törvénybe foglalásával és persze az európai joganyagon keresztül 

Magyarországon is közvetlen hatállyal rendelkeznek. Az előzőekben láthattuk a környezeti 

demokrácia hazai, alkotmány alatti pilléreit, s a következőkben ezek közül válogatva 

bemutatok néhány, a környezeti demokrácia megvalósulása szempontjából alapvetően fontos 

tendenciát. 

[Környezetjog] A környezetvédelmi törvény szerint (97. §) a természetes személyek, jogi 

személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek a jogszabályban meghatározott módon 

jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos nem hatósági eljárásban. Sőt azt is 

deklarálja, hogy mindenkinek joga a hatóság és a környezethasználó felé jelzéssel élni 

környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén. A törvény 

szerint a részvétel személyesen vagy képviselő útján, egyesületek révén, valamint a települési 

önkormányzatok útján gyakorolható. 
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A környezetvédelmi törvény rögzíti a környezetvédelmi egyesületek jogait is, amelyek 

közöl a legfontosabb az ügyféli jogállás deklarálása. Ugyanis környezetvédelmi érdekek 

képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a 

hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban 

a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg [98. § (1) bek.]. Ezen túl a 

környezetvédelmi egyesület számára a tagság érdekeit képviselete során azt biztosítja a 

törvény, hogy  

 közreműködjön a működési vagy tevékenységi területét érintő területfejlesztési, 

területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában; 

 véleményezze a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok 

tervezeteit (ha a szervezet élni kíván ezzel, akkor a jogszabályt előkészítő 

minisztériumnál, települési önkormányzatnál véleményezési igényt kell 

bejelenteni);
186

 

 véleményezze a működési vagy tevékenységi területét érintő, környezeti vizsgálatra 

kötelezett terv, illetve program tervezetét és környezeti értékelését. 

A környezetvédelmi egyesületek környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy 

környezetkárosítás esetén a környezet védelme érdekében jogosultak fellépni, és állami 

szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérni, 

sőt a törvény egyfajta közérdekű perlés lehetőségét is megnyitja a környezethasználó ellen. 

[Információszabadság] A környezeti demokrácia egyik kulcsterülete az információhoz 

való hozzáférés és ennek bírósági garanciarendszere. Mindez alkotmányos garanciában is 

részesül, hiszen Alaptörvény szerint Magyarországon mindenkinek joga van a szabad 

véleménynyilvánításra [IX. cikk (1) bek.], továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat 

megismerje, illetőleg terjessze [VI. cikk (2) bek.]. Az információszabadság törvény 

meghatározza a közérdekű adat fogalmát (3. § 5. pont).
187

 Itt érdemes megjegyezni, hogy a 
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 A minisztereknek a környezetvédelmi törvény szerint az a kötelessége, hogy évente – december 31-ig – a 

következő évre tervezett környezettel kapcsolatos jogszabályaik cím szerinti jegyzékét megküldjék a 

környezetvédelméért felelős miniszternek, aki azt közzéteszi a tárcája hivatalos lapjában. A települési 

önkormányzatok az általuk kiadni szándékozott ilyen jogszabályokról a helyben szokásos módon adnak 

tájékoztatást. 
187

 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 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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nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet egyrészt meghatározza a környezeti információ fogalmát (2. §), másrészt 

létrehoz egy speciális eljárásrendet az ahhoz való hozzáférésre. 

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében 

lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot
188

 – a törvényben meghatározott 

kivételekkel – erre irányuló igény
189

 alapján bárki megismerhesse. 

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg (27. §), ha az minősített 

adat. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az 

adatfajták meghatározásával – törvény honvédelmi érdekből; nemzetbiztonsági érdekből; 

bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; környezet- vagy természetvédelmi 

érdekből; központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; külügyi kapcsolatokra, 

nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel; bírósági vagy közigazgatási 

hatósági eljárásra tekintettel; a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozhatja. 

Érdemes megjegyezni, hogy információszabadságról szóló törvény biztosítani igyekszik a 

közpénzekkel való átlátható gazdálkodást [27. § (3)], s ezért közérdekből nyilvános adatként 

nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az 

európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az 

állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az 

azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog 

megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
190

 

A törvény ismeri a döntés megalapozását szolgáló adat [27. § (5)] fogalmát, amely a 

közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás 

során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat és keletkezésétől 

számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – az adat megismeréséhez és a 

                                                 

188
 Ezek a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, 

vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes 

adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. 
189

 Nem beszélve arról, hogy az elektronikus információszabadságról szóló törvényben meghatározott 

közhatalmi, közfeladatot ellátó szervek elve kötelesek a törvény mellékletében meghatározott adatokat (általános 

közzétételi lista) elve elektronikus úton közzétenni. 
190

 Ugyanakkor a nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a 

védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat 

megismerésének lehetőségét. 
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megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – az azt kezelő szerv 

vezetője engedélyezheti. 

Röviden érdemes bemutatni a közérdekű adatokra igénylésére vonatkozó eljárást (28-31. 

§§). A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 

nyújthat be, nem egyértelmű adatigénylés esetén az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény 

pontosítására. Garanciális és az információs aszimmetriát csökkenteni hivatott szabály hogy 

adatigényléseket az adatkezelő az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, jelentős terjedelmű vagy nagy szánú adatra 

vonatkozó adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről 

az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatkezelő a másolat készítéséért – a felmerült 

költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt 

az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
191

 Ha a közérdekű adatot tartalmazó 

dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem 

ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

Természetesen (amint a környezeti demokrácia értékelése kapcsán látni fogjuk) az 

adatigénylések a legritkább esetben mennek gördülékenyen, ugyanis az adatkezelő meg is 

tagadhatja az adatigénylés teljesítését. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak 

indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való 

tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési 

címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az információszabadságról 

szóló törvénynek a megtagadáshoz kapcsolódó garanciális szabálya a közérdekűségi tesz. E 

szerint, ha az adatigénylés teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő 

mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat 

megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a 

megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére 

irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. 

                                                 

191
 Szintén a teljesítés követelménye, hogy az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az 

adatkezelő aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve 

módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény 

teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra 

való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 



96 

Az adatkezelő (vélt) jogszerűtlen eljárása esetén nyílik meg az információhoz való jog 

bírósági érvényesítésének a lehetősége. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére 

vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által 

meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem 

fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata 

érdekében bírósághoz fordulhat (de ezek esetében akár a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is fordulhat, s ekkor természetesen meg kell várni a perrel 

az eljárás kimenetelét). A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a 

másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az 

adatkezelőnek kell bizonyítania. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő 

eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától 

számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv 

ellen. A bíróság soron kívül jár el, ha a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt 

ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. 

[Jogalkotásban való társadalmi részvétel] A jogszabályok előkészítésében való 

társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény preambuluma igen ambiciózus: 

„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 elengedhetetlen 

feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt 

alkotja”. 

A törvény hatálya (1. §) a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek és azok 

indokolása természetes személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, 

szervezetek által történő véleményezésére terjed ki, s ugyancsak kiterjed a miniszterek által 

előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási koncepciókra is. 

Vagyis társadalmi egyeztetésre kell bocsátani (5. §) a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri 

rendelet tervezetét és indokolását (a következő kivételekkel). Nem bocsátható társadalmi 

egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés a Magyar Köztársaság különösen fontos 

honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy 

örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. Nem kell társadalmi egyeztetésre 

bocsátani a fizetési kötelezettségekről, az állami támogatásokról, a költségvetésről, a 

költségvetés végrehajtásáról, az európai uniós, illetve nemzetközi forrásokból nyújtott 

támogatásokról, a nemzetközi szerződés kihirdetéséről, valamint a szervezet és intézmény 
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alapításáról szóló jogszabályok tervezeteit. Végül ugyancsak nem kell társadalmi egyeztetésre 

bocsátani a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek 

fűződik. 

A javaslat bevezeti a jogrendszerünkben korábban sem ismeretlen társadalmi egyeztetés 

fogalmát. Ennek két formája lehet: 

 Általános egyeztetés (8-12. §§): a jogalkotással kapcsolatos honlapon megadott 

elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés; 

 Közvetlen egyeztetés (13-15. §§): a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter által 

bevont személyek, intézmények és szervezetek által történő véleményezés. 

Az általános egyeztetés célja a laikus elem bekapcsolása a jogalkotásba: közzé kell tenni a 

honlapon a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet, koncepciót, valamint a jogalkotásról 

szóló törvényben meghatározott előzetes hatásvizsgálat összefoglalót is. Az adott honlapon 

megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi 

egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A vélemények 

beérkezéséről visszaigazolást kell küldeni. 

A közvetlen egyeztetés – mely az illetékes miniszter és az adott szervezett közötti 

stratégiai partnerségi megállapodás alapján folyik le – célja a civil és egyéb szakértelem 

bevonása. Az adott jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi 

megállapodásokat alakít ki. A miniszter e megállapodások révén szoros együttműködést 

alakíthat ki azon szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, és amelyek az 

adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg 

vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek. 

A törvény példálózó jelleggel határozza meg azt a személyi kört, akivel stratégiai 

megállapodás köthető, ilyenek: a civil szervezetek; bevett egyházak; szakmai, tudományos 

szervezetek; országos nemzetiségi önkormányzatok; érdek-képviseleti szervezetek; 

köztestületek; a felsőoktatási intézmények képviselői. Az együttműködés feltételeit és kereteit 

a stratégiai partner és a miniszter között határozott idejű, de legkésőbb a miniszterelnök 

megbízatásának megszűnéséig tartó megállapodásban kell rögzíteni.
192

 A megállapodást a 

honlapon mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Fontos megemlíteni, hogy a stratégiai 

                                                 

192
 A részvételi törvény közelebbről nem határozza meg a megállapodás tartalmát, csupán példálózóan 

körvonalazza annak főbb pontjait. Így a megállapodásban rögzíteni kell különösen az együttműködés célját; 

azokat a tárgyköröket, amelyekkel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében együttműködnek; a kapcsolattartás 

módját; a véleményalkotáshoz szükséges információkhoz való hozzáférés szabályait; valamint a megállapodás 

időtartamát. 
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partner kötelessége, hogy a közvetlen egyeztetés során az adott jogterülettel foglalkozó, 

stratégiai partnerséggel nem rendelkező szervezetek véleményét is megjelenítse. 

[A jövő nemzedékek ombudsmanja] A környezeti demokráciának az egyik legfontosabb 

intézményi garanciája a közelmúltig az önálló jövő nemzedékek országgyűlési biztosa volt. A 

2000-es évek elején a Védegylet dolgozta ki a külön biztos felállítására vonatkozó 

törvényjavaslatot.
193

 A rendszerváltás után ez volt az egyik legfontosabb alkalom, amikor a 

politikai döntéshozók egy közvetlenül a civil szférából származó politikai programot 

felkarolva alakították a környezeti demokrácia intézményrendszerét. Az Országgyűlés – 

változtatásokkal ugyan, de – elfogadta a civil koncepciót és 2007. október 7-én az öt 

parlamenti párt aláírta és benyújtotta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról szóló 

törvényjavaslatot. A parlament 2007. november 26-án fogadta el a 2007. évi CXLV. törvényt 

az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról, 

ezzel pedig létrehozta a nemzetközi szempontból is sikeres és példaértékű jövő nemzedékek 

ombudsmanjának intézményét.
194

 

Az Alaptörvény – amint láthattuk – megszüntette a korábbi (az egy általános és három 

szakosított ombudsmanon alapuló) rendszert és bevezette az alapvető jogok biztosának az 

intézményét. Az alapvető jogok biztosa általános feladatkörében maga is képviseli a jövő 

generációkat: ugyanis tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások 

lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít a jövő nemzedékek érdekire, 

véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fejlesztési, 

területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és 

koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására, 

megalkotására, illetve nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. 

Ezeken túl, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 

helyettese (vagyis: a jövő nemzedékek szószólója) kíséri figyelemmel a jövő nemzedékek 

érdekeinek érvényesülését. Ennek keretében a következő hatáskörökkel rendelkezik: 

 rendszeresen tájékoztatja az alapvető jogok biztosát, az érintett intézményeket és a 

nyilvánosságot a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos 

tapasztalatairól; 

                                                 

193
 Lásd erre: Jávor, 2000. 

194
 Az ombudsmanná megválasztott Fülöp Sándor nemzetközi szempontból is hivatkozási és referenciaponttá 

vált, s számtalan külföldi, a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletét zászlajára tűző intézmény fordult a 

magyar ombudsmanhoz és gyakorlatához. Lásd erre: Pearce, 2014. 
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 felhívja az alapvető jogok biztosa, az érintett intézmények és a nyilvánosság figyelmét 

a természetes személyek nagyobb csoportját – különösen a jövő nemzedékeket – 

érintő jogsértés veszélyére; 

 az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítását javasolhatja; 

 közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában; 

 javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz forduljon; 

 figyelemmel kíséri a fenntartható fejlődés Országgyűlés által elfogadott stratégiájának 

megvalósulását; 

 javaslatot tehet a jövő nemzedékek jogait érintő jogszabályok megalkotására, 

módosítására; 

 nemzetközi tevékenységével elősegíti a jövő nemzedékek érdekeivel kapcsolatos hazai 

intézményrendszer értékeinek bemutatását. 

A részletes szervezeti és eljárási szabályokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi 

CXI. törvény tartalmazza. 

[Hatósági eljárás] A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvénynek a 2011. évi CLXXIV. törvény által bevezetett 

módosításokkal lényegében ügyféli jogállást kaptak azok a civil szervezetek, akiknek a 

nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek 

érvényre juttatására irányul [Ket. 15. § (5)]. Továbbá a hatósági eljárásban ezeket a civil 

szervezeteket megilleti a nyilatkozattételi jog [Ket. 15. § (5a)], ugyanakkor e nyilatkozat a 

hatóságot nem köti.
195

 

Végül utalni kell az egyes környezeti elemek védelméről szóló anyagi jogi, illetve a 

környezetvédelmi államigazgatási szervezetrendszer felépítéséről és működéséről szóló 

eljárási jogi szabályokra, a környezetvédelem úgynevezett rokon jogágazatainak (elsősorban 

az építési jog, az energiaügy, a bányászat, az útügy, a vízgazdálkodási és a mezőgazdasági 

államigazgatási jog) szabályaira, az adózásról és az illetékekről szóló jogszabályokra, 

valamint a büntető- és polgári eljárásjog szabályaira.
196

 

                                                 

195
 Ehelyütt csak utalnék a Legfelsőbb Bíróság 1/2004. sz. Közigazgatási jogegységi határozatára, amely az ügy 

érdemében hozott környezetvédelmi engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozat bírósági 

felülvizsgálhatóságáról szól, s a későbbiekben még visszatérek rá. 
196

 Ezek komplex vizsgálatára lásd Bándi, 2006. 
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4. A jogi alkotmányosságba ágyazott környezeti demokrácia
197

 

Az 1989-es Alkotmány tehát lerakta a környezeti demokrácia magyarországi alapjait, 

ugyanakkor azt az Alkotmánybíróság fejlesztette továbbá a „láthatatlan Alkotmányra” 

támaszkodva: kiolvasztva belőle annak alkotmányos alapjogi (de nem alanyi jogi) jellegét, 

továbbá azt, hogy az egészséges környezethez való jog objektív intézményvédelmi oldala 

miatt minden közhatalmi szereplőre kötelezettséget ró, s levezette továbbá a védelmi szinttől 

való visszalépés tilalmát is. A magyar Alkotmánybíróság múlhatatlan érdeme tehát a 

környezeti demokrácia továbbfejlesztése, sőt kibontakoztatása is, hiszen a testület 1990-es 

években kifejtett érvelése (többek között a jövő generációk érdekinek figyelembe vétele 

kapcsán) a későbbiekben konkrét intézmények kidolgozásának elvi-eszmei alapjává is vált 

(gondoljunk a jövő nemzedékek országgyűlési biztosára).
198

 Az eddigiekből is látható, hogy 

az 1990-es évek aktivista Alkotmánybírósága környezeti demokráciafejlesztő tevékenysége 

során túllépett a jogszabályokban foglalt hatáskörén, s a jogfejlesztés mellett, akár a 

jogalkotás területére is átkalandozott. Ezen, a klasszikus bírói jogfejlesztésen túlmutató 

motívum miatt állítom azt, hogy Magyarországon a környezeti demokrácia a jogi 

alkotmányosság keretrendszerében bontakozott ki (annak minden előnyével és hátrányával 

egyetemben). Ahhoz, hogy ezt jobban megérthessük, egy tágabb kontextusba helyezem a 

magyarországi környezeti demokráciát, s ehhez felhasználom a jogi és politikai 

alkotmányosság koncepcióit. 

A politikai alkotmány (political constitution) paradigmája– amely esősorban Richard 

Bellamy (2007) és Adam Tomkins (2002, 2003) nevéhez fűződik – szerint a politikai hatalmat 

gyakorlók (elsősorban a kormányzat) közjogi elszámoltatása politikai eszközök és politikai 

intézmények segítségével történhet. Ezzel szemben a jogi alkotmány (legal constitution) 

ehhez az elszámoltatáshoz jogi megoldásokat és intézményeket vesz igénybe, mindenek előtt 

természetesen a(z alkotmány)bíráskodás megoldásait. 

Ha ebből a szemszögből tekintünk az elmúlt negyedszázad magyarországi közjogi-

közpolitikai tendenciáira, akkor – egyetértve Pócza Kálmánnal (2012), aki először 

alkalmazta1 a Bellamy-féle koncepciót a hazai viszonyok vizsgálatára – azt állapíthatjuk meg, 

hogy az 1989-es Alkotmányunk és a ráépülő (elsősorban alkotmánybírósági) gyakorlat 

merőben (köz)jogi jellegű volt. Ezzel szemben a 2010-től kibontakozó alkotmányozás és 

közjogi filozófia – amint az a környezeti demokrácia értékelésével foglalkozó Második 
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 Ehhez a részhez a következő munkámat használtam fel: Antal, 2013a. 
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fejezetből látni fogjuk – több ponton is a politikai alkotmányosság talaján áll (bár teljesen 

nem azonosítható azzal), s a parlament szuverenitásának megerősítését és az ezzel konkuráló 

intézmények meggyengítését tűzte ki célul. A későbbiek során egyik fő állításom éppen az 

lesz, hogy 2010-től azért gyengül meg a környezetpolitika, környezetvédelem és persze a 

környezeti demokrácia, mert a regnáló alkotmányozó és kormányzati hatalom (ami sok 

tekintetben össze is folyt) alapvetően kalibrálta át a közjogi berendezkedés jogi 

alkotmányosságon alapuló jellegét, s ez elemi módon hatott a környezeti demokráciára – ami, 

mint láthattuk, ezer szállal a jogi alkotmányosságba volt ágyazva. 
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MÁSODIK FEJEZET – A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA 

GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON 

ELSŐ RÉSZ: A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA ÉRVÉNYESÜLÉSE 

A rendszerváltás utáni időszakban – mint láthattuk – kialakult a hazai környezeti demokrácia 

jogi-szabályozási bázisa. Az Alkotmányon és az azon nyugvó garanciális rendelkezések 

kiépültek, mind a környezeti információhoz való hozzáférés, mind a döntéshozatalban való 

részvéte, mind az igazságszolgáltatás területén. Erre épült fel az Alkotmánybíróság 

meglehetősen aktivista gyakorlata, amelynek múlhatatlan érdeme a hazai környezeti 

demokrácia megalapozása. A kialakult helyzetet nevezetem a környezeti demokrácia jogi 

alkotmányosságon alapuló rendszerének. Ugyanakkor a jogi környezet leírásával 

természetesen korántsem elégedhetünk meg, így ezt a fejezetet a hazai környezeti demokrácia 

empirikus vizsgálatának szentelem. 

A fejezet Első részében bemutatom a környezeti demokrácia értékelésére szerveződött 

nemzetközi kezdeményezést (The Access Initiative) és az eddig lezajlott vizsgálatok 

eredményeit.
199

 Ezek az értékelések elsősorban a 2010 előtti időszakra érvényesek, 

ugyanakkor az Environmental Democracy Index 2015-ös megjelenése okán napjaink 

tendenciáit is tudjuk értékelni. Előrebocsátom, hogy a disszertáció érvelése nem támasztja alá 

az Environmental Democracy Index meglehetősen optimista végkicsengéseit. Ugyanis a 

2010-es kormányváltás után, illetve az Alaptörvény 2012-es hatálybalépést követően (amint 

azt részletesen elemezni fogom a Második és Harmadik részben) olyan tendenciák 

bontakoztak ki, amelyek alapjaiban rengették meg a környezetvédelmet és a környezeti 

demokráciát. Célkitűzésem az, hogy felhasználva a korábbi értékelések tapasztalatait és 

módszertanait, kísérletet tegyek napjaink környezeti demokráciájának leírására. 

Végül az értékelő fejezet annak vizsgálatával zárul (Negyedik rész), hogy a 2010 utáni 

politikai-közjogi berendezkedés (amit korábban politikai alkotmányosságként írtam le
200

) 

alapfilozófiája összefér-e a környezetvédelemmel, illetve a környezeti demokráciával. 
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 Az eddig lezajlott vizsgálatokat a következő források alapján elemzem: F. Nagy-Fülöp-Móra, 2002, EMLA 

2005, Kiss et al., 2006. 
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 Lásd erre a disszertáció Első fejezet Második részének III.2. pontját. 
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I. The Access Initiative
201

 

Az környezeti demokrácia egyik legnagyobb szabású civil értékelése a The Access 

Initiative
202

 (hozzáférési kezdeményezés) keretében folyt. Az értékelő és összehasonlító TAI-

programot 1999-ben hozta létre a washingtoni WRI (World Resources Institute)
203

 és a 

budapesti Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA), s az induló csapatban amerikai, 

magyar, chilei, ugandai és thaiföldi résztvevők voltak.
204

. A TAI egy olyan globális 

kezdeményezés, amelyet NGO-k, társadalmi szervezetek hoztak létre a környezeti demokrácia 

monitorozására és elősegítésére. A TAI globális koalíciója elkötelezett az átlátható, részvételi 

és elszámoltatható kormányzat koncepciója mellett, amit egyúttal a fenntarthatóság zálogának 

is tekint.  

Mára az információhoz való hozzáférés. a társadalmi részvétel, az igazságszolgáltatáshoz 

való hozzáférés környezeti ügyekben való elmozdításának legfontosabb szereplője, s az egész 

világra kiterjedő tagsági bázissal rendelkezik.
205

 

A TAI-értékelés újdonsága abban rejlik, hogy standard indikátorrendszert segítségével 

elemzi és minősíti az egyes nemzeti kormányok teljesítményét, illetve általában a környezeti 

demokrácia aktuális helyzetét. F. Nagy Zsuzsa, Fülöp Sándor és Móra Veronika (2002) ezt a 

következőképp fogalmazta meg: „A TAI értékeli a kiválasztott nemzeti kormányok 

teljesítményét a környezeti döntéshozatalban való közösségi részvételt illetően, ezt rendszerbe 

foglalva publikálja, és először a 2002 szeptemberi johannesburgi Rió+10 Környezet-és 

Fejlődés Világkonferencia nyújtotta lehetőséggel élve kívánja nyilvánosságra hozni az 

értékelések eredményeit. A program távlati célja természetesen az, hogy általános, globális 

szintű értékelési szempontokat adjon a nemzeti kormányok tevékenységének elemzésére és a 

nyilvánosság erejével fejlessze a környezeti demokráciát.”
206

 

2001-ben az akkori négy irányító szervezet
207

 kialakított egy egységes, több mint 140 

elemből álló indikátorrendszert a különféle (pl. a demokrácia minőségét vizsgáló) ország-

értékelések módszertani alapját. A vizsgálatok négy nagy részterülete: 

 a környezeti demokrácia általános jogi keretei, beleértve az információhoz való 

hozzáférést, a döntéshozatalban való részvételt és a jogorvoslathoz való jogot; 

                                                 

201
 A TAI bemutatása során a következőre támaszkodom: F. Nagy-Fülöp-Móra, 2002 7-9. pp. 
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 specifikusan az információhoz, azaz általános környezetállapot-adatokhoz és 

létesítményi szintű környezeti adatokhoz való hozzáférés; 

 részvétel a környezeti döntéshozatalban; 

 a részvételre képesítés helyzete, ami a valóban tartalmas közösségi részvétel alapja. 

II. A környezeti demokrácia értékelésének eredményei 

A TAI-program keretében eddig kétszer (2001-ben és 2005-2006-ban) került sor a környezeti 

demokrácia felmérésére az adott kutatás által vizsgált országok (így Magyarország) 

vonatkozásában. 

1. TAI I. (2001)
 208

 

2001 folyamán kilenc országban zajlott le az indikátorrendszert tesztelő elővizsgálat: Chile, 

Dél-afrikai Köztársaság, India, Indonézia, Magyarország, Mexikó, Thaiföld, Uganda és az 

USA. A vizsgálatot Magyarországon F. Nagy Zsuzsanna irányításával a miskolci Ökológiai 

Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Móra Veronika vezetésével a budapesti 

Ökotárs Alapítvány és Fülöp Sándor vezetésével az EMLA végezte. A 2001-es vizsgálat az 

akkor hatályos magyar jogszabályok, a magyar joggyakorlat, illetve a kormányzati, az üzleti 

és a civil szektor gyakorlatának felmérése alapján készült, követve a nemzetközileg egységes 

módszertant. Az első vizsgálat sokban megalapozta az alább tárgyalandó, második TAI-

kutatást. A következőkben – a teljesség igény nélkül – bemutatom a TAI. I. legfontosabb 

eredményeit. 

A TAI-módszertannal készült első elemzés szerint az Aarhusi Egyezményhez való 

csatlakozásunk évében Magyarország teljesítménye a környezeti demokrácia terén valamivel 

jobb az átlagosnál. A hazai jelentés szerzői szerint: „… egyes területeken büszkélkedhetünk 

kiemelkedő, bár nem innovatív eredményekkel (például a környezetvédő társadalmi 

szervezetek bevonása az egyes kormányzati bizottságok munkájába); egyes területeken 

teljesítményünk megfelel a világ trendjeinek, illetve a térség általános fejlettségének (például 

a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályozása); más területeken viszont elmarad az 

elvárhatótól (például a koncessziós eljárások szigorú titkossága és hozzáférhetetlensége).”
209

 

A vizsgálat – amelynek álláspontom szerint az a legerősebb vonása, hogy óriási gyakorlati 

tapasztalatot vonultat fel és a környezeti demokrácia pilléreit gyakorlati oldalról ragadja meg 
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 A hazai eredményeket a következő tanulmány foglalja össze: F. Nagy-Fülöp-Móra, 2002. 
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– utal arra, hogy a környezetvédelmi törvény kifejti azt, hogy rendelkezéseit figyelembe kell 

venni a rokon területeken (így a bányászatban, az energetikában, az építésügyben), 

ugyanakkor az információs pillér vonatkozásában elmondható, hogy a joggyakorlat 

meglehetősen szűken, elsősorban a környezeti elemek vonatkozásában értelmezi a környezeti 

információ fogalmát.
210

 A szerzők elemzik azt is, hogy az egyes környezetvédelmi ügyekben 

a társadalmi részvétel jogosultjainak személyi köre nincs egyértelműen rögzítve, de azt a 

hatásvizsgálati és az egyes környezeti elemekre vonatkozó jogszabályaink általában az érintett 

nyilvánosságra korlátozzák. Fontos hangsúlyozni, hogy a részvételi jogok biztosításának 

elégtelen volta, esetleg megtagadása esetén jogorvoslatra csak a környezetvédelmi hatósági 

eljárásokban nyílik lehetőség, az említett rokon területeken semmilyen jogorvoslatra nem 

nyílt mód. Az információhoz való hozzáférés kapcsán meg kell jegyezni, hogy a TAI I. 

vizsgálat idején a környezeti információs rendszer még csak deklaráció szintjén létezik. A 

kutatás többek között a társadalmi részvétel lehetőségeit megvizsgálta a regionális 

területfejlesztési programok vonatkozásában is, s itt a következő (általánosan érvényes) 

megállapítást tették a szerzők: „Van olyan törekvés, hogy a kidolgozatott irányvonalat, tervet, 

programot vagy stratégiát az eljárás megindulása előtt 1-12. héttel nyilvánosságra hozzák, 

azonban régiónként más a gyakorlat. A helyi politikai és érdekellentétek miatt szinte a döntést 

megelőző néhány napig sem lehet tudni, mi kerül előterjesztésre. Általában maximum egy hét 

áll rendelkezésre, de inkább néhány nap, egyes esetekben fél nap, hogy megismerhessék az 

érintettek az előterjesztéseket, s véleményezzék, ami természetesen lehetetlen.”
211

 

A részvételre képesítés vonatkozásában alapvetően pozitív tapasztalatokról számolnak be a 

tanulmány készítői: „Az utóbbi egy évtizedben Magyarországon – eltérően a TAI-programban 

résztvevő több más országtól – nem volt arra példa, hogy valakit környezetvédelmi 

aktivitásáért a hatóságok üldözzenek vagy valamilyen komoly hátrány érje emiatt.”
212

 

Elmondhatjuk, hogy a vizsgált időszakban többé-kevésbé rendszeresek a konzultációk 

közérdekű, aktuális környezetvédelmi témakörökben a Környezetvédelmi Minisztérium és a 

zöldek között. A részvételre képesítés tágabb, oktatási-nevelési kontextusában a TAI-vizsgálat 

utal arra, hogy a Nemzeti Alaptantervbe kötelezető (s nem csak választható) tárgyként kellene 

megjelölni a környezetvédelmet. 
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2002 májusában készült el a nemzetközi TAI-projekt zárójelentése
213

, amelynek 

kulcsmegállapításait a magyar vizsgálat szerzői Magyarország számára is megfontolandóknak 

tartanak és a környezeti demokrácia állapotának érzékeltetése végett szó szerint idézek: 

 „Általános probléma a különböző környezeti adatok integrálásának, egységes, 

átjárható rendszerben való kezelésének hiánya, amin a kormányzati információs 

rendszerek ilyen irányú fejlesztéseivel lehetne javítani. 

 Jellemző az adatokat birtokló hatóságok, intézmények kapacitásának hiánya a 

nagyközönségtől érkező kérelmek, észrevételek fogadására. Az intézményekben 

sokszor egyáltalán nincs vagy alig akad olyan, megfelelő képzettséggel rendelkező 

kijelölt munkatárs, akinek elsődleges feladata a lakossággal való kapcsolattartás és az 

információterjesztés segítése lenne. 

 A társadalmi részvétel folyamatában gyakorta tisztázatlan a lakosságtól és a 

társadalmi szervezetektől érkező észrevételek, kifogások figyelembe vétele, beépítése a 

végső döntésbe. Törvényi garanciákra lenne szükség a tényleges konzultáció 

biztosítására, hogy a közösség részvétele több legyen egyszerű formaságnál. 

 A környezeti szempontok – és így a környezetvédelmi eljárásokban megvalósuló 

részvételi folyamatok – általában nem érvényesülnek a rokon ágazatokban (például 

útépítés, bányászat, erdészet). Az ilyen, jelentős környezeti hatással is járó 

döntésekben jellemzően nagyon csekély a társadalom beleszólási joga – az ágazati 

integrációt tehát nemcsak az információs rendszerek, de a döntéshozatali eljárások 

tekintetében is meg kellene valósítani. 

 Végül a bíróságok is többnyire leszűkítő értelemben kezelik a környezet és a környezeti 

információ fogalmát. Az eljárások hosszadalmassága, költsége, és a bírák környezeti 

»érzéketlensége« nagyon megnehezíti a jogorvoslat lehetőségek alkalmazását. A 

környezeti ügyek egyre fokozódó jelentősége megérdemelné külön igazságszolgáltatási 

mechanizmusok felállítását és elterjesztését.”
214
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2. TAI II. (2005)
215

 

A második – immáron kvantitatív elemet is tartalmazó – a Magyarországot érintő TAI 

vizsgálat 2005-ben, illetve a nemzetközi kitekintést is adó pedig 2006-ban került publikálásra. 

Ebből az derül ki, hogy a Magyarországon a környezeti demokrácia biztosítása jó közepes 

szinten van. A korábbi felméréshez képest még inkább kidomborodik, hogy „a jogi normák a 

gyakorlat előtt haladnak, a demokratikus államberendezkedésből, alkotmányos elvekből, 

nemzetközi jogi és uniós kötelezettségeinkből fakadóan jó, sőt kiváló közösségi részvételi 

szabályokat fogalmaznak meg. A közösségi részvétel gyakorlatának közepes, sőt gyenge 

közepes teljesítménye viszont arra figyelmeztet bennünket, hogy a hivatali struktúrákban, a 

szemléletben a változások lassúak, a környezeti demokrácia nem teremthető meg egyik napról 

(évről) a másikra.”
216

 

A 2005-ös vizsgálat fontos újdonsága a kvantifikálhatóság, vagyis a kvalitatív elemzés 

mellett egy, a környezet demokrácia állapotát leképező jelzőszámot is meg kívántak adni a 

felmérést készítők. Ezen túl pedig egyszerre (és egymáshoz viszonyítva) vizsgálták meg a 

környezeti demokrácia egyes részterületeit. Végül pedig fontos megjegyezni azt is, hogy 

hasonlóan a 2001-es vizsgálathoz, az egyes területekhez számtalan részindikátor kapcsolódott, 

amelyek így egy komplex látleletet biztosítottak. 

 

A közösségi részvétel pillérei 
Indikátor értékek 

(1-5) 

Ebből 

jog 

Ebből 

gyakorlat 

I. A környezeti információhoz való hozzáférés 3,7 4,0 3,5 

II. Véleménynyilvánítás a környezet védelme szempontjából 

jelentős döntésekben 
3,5 3,6 3,5 

III. A jogorvoslati jog érvényesítése 3,6 4,1 3,2 

IV. Részvételre képesítés 3,9 4,8 3,0 

7. táblázat A TAI-vizsgálat 2005-ös adatai Magyarország vonatkozásában (Forrás: EMLA, 2005) 

[A környezeti információhoz való hozzáférés] A 2005-ös felmérés elismeri, hogy az 

információkhoz való hozzáférés tekintetében igen jelentős a fejlődés, ugyanakkor még 

számottevő problémák is akadnak és a környezeti demokrácia ezen alappillére sokszor nagyon 

rosszul működik. Az EMLA kifejtette, hogy a környezetvédelmi törvény által előirányzott 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerre vonatkozó egységes, részletes 
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szabályozás akkor még nem születtek meg
217

, így 2005-ben az állam lényegében nem tett 

eleget a környezetvédelmi törvénybe foglalt kötelezettségének és a környezeti információk 

gyűjtése, terjesztése csak az elhivatott számítástechnikai szakemberek belügye volt. Mindez 

azért csorbította nagyon súlyosan a környezeti demokráciát, mert „[e]z a helyzet azoknak a 

környezetszennyező vállalatoknak kedvez, amelyek bár szívesen keltik magukról a 

környezettudatos gazdálkodó hírét színes brossúrákkal, valódi környezeti teljesítményükről 

vonakodnak adatot szolgáltatni – és ezt nyugodtan meg is tehetik”.
218

 

Az EMLA megjegyzi azt is, hogy „a környezeti információnak a meghatározása sem 

egyértelmű, ami sok esetben elzárja a lakosságot, de még a környezeti hatóságokat is attól, 

hogy a vízgazdálkodás, bányászat, infrastruktúra fejlesztés, mezőgazdasági igazgatás 

területéről a környezet védelme szempontjából alapvető fontosságú információhoz 

hozzájuthassanak.”
219

 Ugyanakkor ezt ellensúlyozta, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó 

szabályozás meglehetősen magas színvonalú volt
220

, s ez megfelelt a speciális adatokkal 

dolgozó környezetvédelmi ágazat számára is.
221

 Megemlítésre kerül továbbá a környezeti 

demokrácia információs pillérének alapvető korlátja, a titokvédelem is, amelyről az EMLA 

azt jegyzi meg, hogy a titokfajták jó része erősen alulszabályozott vagy szabályozatlan, ami 

hatalmas bizonytalanságot szül az államigazgatási szervek, illetve vállaltok gyakorlatában.
222

 

Ki kell emelni azt, hogy az internet nyújtotta lehetőségeket a környezeti tájékoztatásban nem 

vagy nem megfelelő szinten teljesítik az állami szervek, felhasználóbarát hozzáférésről pedig 

végképp nem beszélhettünk. Nagyon fontos megállapítás és jól tükrözi a környezeti 

demokrácia helyzetét, hogy a „civil szervezetek, bár sokkal rosszabb helyzetben vannak az 

adatokhoz való hozzájutás és az infrastruktúra terén, sok tekintetben sikeresen oldják meg a 

környezeti információ széles körű terjesztésének feladatát”.
223

 

A kutatás szerint az üzleti titokra való hivatkozás leronthatja a környezeti információkhoz 

való hozzáférést, ugyanakkor örvendetes tendencia, hogy mind az Alkotmánybíróság, mind a 

Legfelsőbb Bírság gyakorlatában egyre jelentősebb hangsúlyt kapnak a környezeti 
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információs ügyek (ilyenek például az egyes közigazgatási érdekből titkosított adatok 

megszorító értelmezésével kapcsolatos vagy az aktív információszolgáltatás preferálását 

tartalmazó döntések). 

[Véleménynyilvánítás a környezet védelme szempontjából jelentős döntésekben] Az 

EMLA szerint az érintett közösségek, társadalmi szervezetek beleszólási jogát a 

környezetvédelmi ügyeket tárgyaló hatóságok gyenge közepes szinten biztosítják, ugyanakkor 

lehangoló tendenciára is felhívják a figyelmet: „a döntéseket követő környezeti változásokat 

elviselő lakosság és szervezetei véleményére a döntéshozók igazából nem kíváncsiak.”
224

 A 

szerzők felvázolják, hogy a környezetvédelmen kívüli – igen sokszor a vele konkuráló –

szférák (pl. gazdaságpolitika) „bekebelezik” magát a környezetvédelmet, s nem pedig a zöld 

gondolkodás járja át a kormányzat szakpolitikákat (integráció elve). „A vízügyi, építésügyi és 

egyéb, környezetünk számára sokszor döntő fontosságú ügyeket kezelő államigazgatási 

szervek viszont nem igazán hajlandók a civilekkel és a zöld szervezetekkel párbeszédre az 

ügyek eldöntése során.”
225

 Erre rakódik rá az, hogy ha a politika akart kiemeltként kezelt egy 

beruházást, projektet, akkor az ehhez kapcsolódó érdekek minden mást (környezetvédelmi, de 

még akár egészségügyi szempontokat is) felülírnak. A politikusok álláspontját csakis azzal 

lehet megváltoztatni, ha a társadalmi részvétel (s még inkább a politikai felháborodás) 

aktuálpolitikai üggyé avatja az adott környezeti problémát, s mint ilyen veszélyes lehet a 

politikusra a végkimenetel.
226

 

Érdemes ugyanakkor arra is utalni, hogy az EMLA-vizsgálatot követően került elfogadásra 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény, amelynek felhasználásával, 

hogy ha a mindenkori kormányzat kiemeltté nyilvánít egy beruházást, akkor az gyakorlatilag 

(részben vagy egészben) kikerül a környezeti demokrácia „actio radius-a” alól, hiszen a 

kormányzat rendeletben jelölhet ki az adott ügyben eljáró hatóságot és szakhatóságot, eljáró 

hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló 

végzések kivételével – hirdetményi úton közli, kényelmesebb ügyintézési határidők 

érvénysülnek és az kijelölt hatóság által meghozott határozattal szembeni bírósági jogorvoslat 

esetén is korlátozó szabályokkal találkozunk. 
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[A jogorvoslati jog érvényesítése] Az EMLA rávilágít egy paradox tendenciára, mely 

szerint a jogalkotó és felső bírósági szervek egyszerre próbálnak teret adni a jogorvoslati jog 

minél hatékonyabb érvényesítésének, másrészt pedig igyekeznek korlátokat is állítani a 

környezetvédők beleszólási joga elé. Fontos mérföldkő a Legfelsőbb Bíróság 1/2004. sz. 

Közigazgatási jogegységi határozata
227

 az ügy érdemében hozott környezetvédelmi engedély 

megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozat bírósági felülvizsgálhatóságáról. A 

határozat kimondta, hogy a környezetvédelmi társadalmi szervezetek ügyféli joggal 

rendelkeznek minden olyan ügyben, ahol a környezetvédelmi hatóságok szakhatóságként 

jogosultak részt venni. Az említett ellentmondásos jelleg azonban itt is tetten érhető, hiszen a 

nagy jelentőségű döntés hozzáteszi: ez az ügyféli jog csak a környezetvédelmi kérdésekre 

vonatkozhat. Ez a megszorítás a gyakorlatban a részvételi jog súlyos korlátozásához vezethet 

az EMLA szerint.
228

 

„A környezetvédelmi ügyekben a jogorvoslatra alapjában véve három esetben kerülhet sor: 

ha a hatóságok megtagadják a környezet védelme szempontjából fontos információ kiadását, 

ha az ilyen ügyekben nem engedik a részvételt vagy ha nem tesznek semmit.”
229

 A kutatás 

szerint az egyik legnagyobb gond, hogy az eljáró hivatalnokok vagy bírák környezetvédelmi 

szakmai felkészültsége és környezettudatossága kívánnivalókat hagy maga után. Mindez 

jelentős eljárási problémákhoz vezet: a bírák szabadulni igyekeznek az érdemi döntéstől; 

formális, eljárási indokokat kutatnak a jogorvoslati kérelmek elutasítására; sőt az is előfordul, 

hogy túlságosan számítanak az alperesre az ítélet kialakításakor; általános tendencia továbbá 

az ügyek elhúzódása és a környezetvédelmi civil szervezetek jogérvényesítési hajlandóságát 

elbizonytalanító, magas perköltségek. 

[Részvételre képesítés] A hatékony környezeti demokrácia nem képzelhető el az állam, 

illetve a kormányzat proaktív fellépése nélkül: a környezeti demokrácia mindegyik 

eszközjogosítványa esetében húsbavágó az, hogy birtokában legyünk a környezetre vonatkozó 

legfontosabb információknak, a társadalmi részvétel lehetőségeivel kapcsolatos adatoknak, 

valamint a jogorvoslathoz való jog gyakorlásához elengedhetetlen ismereteknek. Az EMLA 

felmérése szerint ez a terület még ellentmondásosabb, mint a jogorvoslathoz való jog, hiszen 

a jogalkotás részéről igen fontos elvárások, vállalások fogalmazódnak meg, ugyanakkor a 

gyakorlatban az összes környezeti demokratikus eszközjogosítvány közül a részvételre 
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képesítés bizonyult a leggyengébbnek. A kormányzatok egyáltalán nem bizonyulnak 

kezdeményezőnek, s így „elmarad… annak megszervezése, hogy maguk a civilek a jogaikról 

megfelelő tájékoztató anyagokat, képzést kaphassanak, pedig ezáltal hatékonyabbá válhatna 

az együttműködésük a hatóságokkal”.
230

 Ezek helyett maguk az országos civil szervezetek – 

ugyan szerényebb eszközökkel – látják el a kormányzatok részvétellel kapcsolatos feladatait. 

III. Environmental Democarcy Index (2015) 

Az Környezeti Demokrácia Indexet (Environmental Democracy Index, EDI
231

) a már említett 

The Access Initiative (TAI) és World Resources Institute (WRI) égisze alatt született meg, 

együttműködésben számos, a világ különböző pontján található partnerrel. Az index 70 

országot értékel 75 jogi indikátor alapján, amelyek az ENSZ Bali Guideline-jai alapján 

kerültek kialakításra. Az index ezen túl 24 gyakorlatorientált indikátort is tartalmaz, amelyek 

abba engednek betekintést, hogy egy-egy ország hogyan teljesít a környezeti demokrácia 

implementálását illetően. Ezek az indikátorok világszerte több mint 140 elméleti és gyakorló 

jogász által kerültek értékelésre az egyes országok vonatkozásában (Magyarországon a 

kutatást Kiss Csaba, az értékelést pedig Bándi Gyula végezte). Az országok értékelése 2014-

ben történet meg, s az adatok kétévente kerülnek frissítésre. A hivatalos adatok 2015. 

szeptember 15-től kerültek publikálásra, ugyanis addig az index készítői megosztották azokat 

a kormányzatokkal és az érintett civil szférával visszacsatolások beszerzése miatt. 

Az EDI módszertana
232

 a környezeti demokrácia összes, említett részjogosítványát mérő 

index-rendszeren alapul, amely értékeli az alkotmányokat, a törvényeket, a rendeleteket, s 

minden más olyan szabályozásokat is, amelyek jogilag kötelezetőek és kikényszeríthetőek. Az 

EDI vizsgálatok különösen a következő területekre fókuszálnak: 

 Az alkotmányok és azok értelmezése az erre felhatalmazott szervek által. 

 A nemzeti jogalkotások az információszabadság, társadalmi részvétel és az 

igazságszolgáltatáshoz (ideértve a közigazgatási bíráskodást is) való hozzáférés 

területein. 

 Környezetgazdálkodási törvények. 
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 A szennyezés-szabályozással (ideértve a vízminőséget), környezeti hatásvizsgálattal, a 

biológiai sokféleséggel, a nyersanyag-kímélő iparágakkal, az erdőkkel kapcsolatos 

jogszabályok. 

 A környezetvédelmi szabályok elfogadását szabályozó joganyag. 

 Mindezen jogszabály érvényesülése és értelmezése a joggyakorlatban. 

Az értékelt országok, így Magyarország esetében
233

 is három fő pillér került kialakításra: 

transzparencia, részvétel, igazságszolgáltatás. Az egyes pillérek alatt különféle Guideline-ok 

találhatóak (transzparencia: 1-7.; részvétel: 8-14., igazságszolgáltatás: 15-26.), amelyek 

meghatározzák az adott pillérek legfontosabb részterületeit. A Guideline-okban pedig 

indikátorokkal (összesen 75) tudják a jogászok értékelni az adott ország eredményeit.
234

 

Magyarország átlagpontszáma 2,12, amely jó eredményt jelent a vizsgált országok 

vonatkozásában: az említett 2015-ös ranglistán a hatodik Magyarország (Litvánia, Lettország, 

az Egyesült Államok, Dél-Afrika és az Egyesült Királyság előzi meg). Az értékelés szerint 

hazánk legjobban az információs pillérben teljesít (2,44), ezt követi az igazságszolgáltatási 

2,12), majd pedig az eddigiekhez képest rosszabb teljesítményt mutatva a részvételi pillér 

(1,79). A legfontosabb kritikai megjegyzések egyike, hogy a kormányzatok a legtöbb esetben 

nem igénylik a jog- és politikaalkotás során a környezetvédelmi szervezetek szakértelmét, 

valamint a széles nyilvánosság bevonását. Továbbá az információszabadságról szóló törvény 

eleve sok olyan indokot és lehetőséget tartalmaz, amelynek alapján az adatigénylések 

visszautasíthatóak. A jog nem biztosítja azt, hogy a környezeti károk és a környezeti jogokkal 

kapcsolatos visszaélések azonnal orvoslásra kerüljenek. 

IV. Következtetések 

A környezeti demokrácia hazai minőségét vizsgáló kutatásokból leszűrhető, hogy ha 

sorrendet kívánunk felállítani az egyes eszközjogosítványok között, akkor azt mondhatjuk, 

hogy az információhoz való hozzáférés mondható a legjobbnak, ezt követi a társadalmi 

részvétel gyakorlata, végül a jogorvoslati jogok érvényesítése a leggyengébb – ezt igazolták a 

TAI különböző hullámokban elvégezett kutatásai, valamint a legújabb modell az 

Environmental Democarcy Index is.. Óriási probléma továbbá a környezeti adatok 

integrálásának, egy egységes rendszerben való kezelésének hiánya, ezzel kapcsolatban 
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megjegyezhető az információval rendelkező hatóságok krónikus kapacitáshiánya. A 

társadalmi részvétel során nagy hiányosságot mutat a polgári impulzus döntésbe (policy-

formálásba) való beépítése. A jelentős környezeti hatásokkal járó beruházások esetében 

nagyon csekély a társadalom érdemi beleszólási joga. A bíróságok esetenként leszűkítve 

kezelik a környezet és a környezeti információ fogalmát, speciális probléma a környezeti 

adatok és az üzleti titok összefonódási esete – utóbbi jelentősen megnehezíti a civil 

szervezetek szakmai tevékenységét. 

Elmondható ugyanakkor az is, hogy az említett hiányosságoktól eltekintve rendszerváltás 

után kiépültek a környezeti demokrácia elméleti és gyakorlati alapjai, méghozzá döntően 

törvényi és rendeleti szinten. A környezeti demokrácia hazánkban elsősorban az ahhoz 

kapcsolódó eszközjogosítványokon keresztül bontakozott ki. Európa több alkotmányában 

(Csehország, Lengyelország, Norvégia, Szlovákia) ezek a jogosítványok vagy egy részük 

kifejezetten megjelenik – nálunk elsősorban a törvényi szint foglalkozik velük. Többek között 

ez okozza azt a már említett jelenséget, hogy a környezeti demokrácia hazánkban elsősorban 

az „alkotmány alatt” létezik, vagyis sem az 1989-es Alkotmány, sem a 2012-től hatályos 

Alaptörvény (utóbbi az ismertetett és számottevő zöld rendelkezési ellenére sem) nem 

foglalkozik a környezeti demokrácia eszközjogosítványaival. 

Az Environmental Democarcy Index meglehetősen optimista megállapításával szemben a 

következőkben igyekszem felvázolni azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen a 2010-től 

kezdve – álláspontom szerint – jelentősen meggyengült a környezetvédelem és a 

környezetpolitika Magyarországon, s mindennek következtében a környezeti demokrácia már 

meglévő és működő intézményei is jelentős korlátozásokat szenvedtek el. 
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MÁSODIK RÉSZ: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A KÖRNYEZETPOLITIKA 

MEGGYENGÍTÉSE 

Ebben a részben a 2010-es és 2014-es választások utáni kormányzatok környezetpolitikáját 

vizsgálom meg. Amíg a Harmadik részben a környezeti demokráciát ért korlátozásokkal 

foglalkozom majd, addig ezúttal elsősorban a környezetpolitika intézményrendszerére, a 

környezetvédelem hatósági oldalára koncentrálok. A környezetpolitika és a környezeti 

demokrácia együttes vizsgálata fogja megmutatni azt, hogy 2010-től kezdve valóban alapvető 

változások zajlottak le Magyarországon a környezetvédelemről való kormányzati 

gondolkodás tekintetében. 

I. Nemzeti Együttműködés Programja (NEP)
235

 

Orbán Viktor második kormányprogramja már korántsem helyezi a környezetvédelmet olyan 

központi helyre, mint az első, 1998-ban megalakult kormányának alapdokumentuma, ahol a 

külön környezetpolitikai fejezeten túl 10 további egységben jelent meg a környezetvédelem 

ügye.
236

 Olyannyira igaz ez, hogy a Nemzeti Ügyek Kormánya ezúttal nem írt 

környezetpolitikai fejezetet, s a téma öt további egységben (az építőiparral, a 

mezőgazdasággal, a zöld közbeszerzéssel, a versenyképes oktatással és képzéssel, továbbá 

hazánk adottságaival foglalkozó részek) tűnik fel – szintén nem központi kérdéskörként. A 

„kellő általánosság” szintjén való mozgást mi sem példázza jobban, mint a következő 

kijelentés: „A Nemzeti Ügyek Kormánya a honvédelemben, a környezetvédelemben és 

kulturális értékek védelmében is érvényre juttatja a nemzeti egység akaratát és helyreállítja a 

közjó primátusát.” (NEP 16. p). 

Az építőipar kapcsán megemlíti a program, hogy Magyarországnak elő kell segítenie az 

építőiparban az „energiahatékony épületekre irányuló európai kezdeményezés” 

megvalósulását, amely a zöldtechnológiák támogatására, valamint új és felújított épületekben 

az energiahatékony rendszerek és anyagok fejlesztésére irányul. A kormány összekapcsolja a 

környezetvédelem és munkahelyteremtés kérdéskörét, feltételezve azt, hogy egy országos 

                                                 

235
 A kormányprogram ismertetése a 2010-2014. évi országgyűlés 6. ülésnapján, 2010. május 25-én hangzott el. 

A program vitája 2010. május 25-án és 26-án volt. Az országgyűlés pedig a 27/2010. (V. 29.) OGY 

határozatával döntött a miniszterelnök megválasztásáról és a kormány programjának elfogadásáról. A Nemzeti 

Együttműködés Politikája című kormányprogram elérhető: http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf  
236

 A kormányprogram elemzése és a korábbi programokkal való összehasonlítása során a következő munkámra 

támaszkodom: Antal, 2010c. 

http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf
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energiahatékonysági program fellendítené az építőipart, évente a lakásállomány 10%-ának 

felújítása 80 000 építőipari munkahelyet teremtene és ez a befektetés az országnak kevesebb, 

mint 10 év alatt megtérülne, továbbá környezetvédelmi vállalásainkat is megoldaná. 

A mezőgazdaság kapcsán a program hangsúlyozza, hogy erősebbé és hatékonyabbá kell 

tenni az élelmiszer-biztonság és élelmezés-egészségügy intézményrendszerét. A 

megbízhatatlan eredetű, egészségkárosító „élelmiszerek”, élelmiszer-utánzatok nem 

engedhetők be a hazai kereskedelembe. Továbbra is fontos, hogy hazánk GMO-mentes 

állapotát fenntartsuk, gondolva a jövő nemzedékére, a környezet biztonságára. A környezet és 

mezőgazdaság kapcsolatában olyan sokrétű mezőgazdaság, környezet- és tájgazdálkodás 

megteremtése a cél, amely úgy állít elő értékes, a természetet a lehető legkevésbé terhelő, 

egészséges és biztonságos élelmiszereket, valamint helyi energiákat és különféle 

nyersanyagokat, hogy közben megőrzi talajainkat, ivóvízkészleteinket, az élővilágot, 

természeti értékeinket. 

A program a gazdaságpolitikához és fejlesztéspolitikához, szűkebben az állami pénzek 

helyes és hasznos elosztásához is hozzákapcsolja a környezeti szempontokat, amikor zöld 

közbeszerzésről beszél. Zöld közbeszerzés alatt a termékek, szolgáltatások és építési 

beruházások beszerzése során figyelembe vett környezetvédelmi szempontokat érti a 

kormány, s olyan zöld közbeszerzési rendszert irányoz elő, amely a hazai vállalkozásokat 

részesíti előnyben, és olyan állami, közösségi intézkedéssorozatot, amely a társadalmat és a 

gazdaságot fenntartható fejlesztési pályára állítja, valamint a környezeti szempontokat is 

integrálja a nemzeti fejlesztéspolitikába. 

A versenyképes oktatás és képzés terén a kormány szerint a magas hozzáadott értékű 

iparágak fejlesztéséhez (egészségipar, high-tech, innováció, K+F, zöld gazdaság) szükség van 

a hazai természettudományos és mérnökképzés megerősítésére. Bár nem fejti ki, hogy 

pontosan mit ért zöld gazdaság alatt. 

Végül, de nem utolsó sorban Magyarország kiaknázható adottságai között is 

felfedezhetünk zöld szempontokat: „Meg kell találnunk azokat a kitörési pontokat, azokat a 

jövő-iparokat, amelyek képesek a gazdaság egészének dinamizálására. Meg kell találni azokat 

az eszközöket, amelyek a kitörési pontokat összekötik, és ezek révén a kitörési pontok szövetét 

kell megszőnünk, melyek a legfontosabb gazdasági mozgástér mozgatórugói: a helyi 

adottságokra és magas munkaigényes vállalkozásokra építő egészségipar, turizmus, zöld 

gazdaság, megújuló energia, víz alapú gazdaságfejlesztés, járműipar, tudásipar, 

tranzitgazdaság, élelmiszeripar, üzleti szolgáltatások, K+F.” (NEP 39. p) 
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Érdemes arra is utalni, hogy a 2014-es választások alkalmával a kormányzó Fidesz-KDNP 

nem készített hivatalos választási programot, sőt a választások megnyerése után sem adott 

kormányfői programot Orbán Viktor. A kormánypártok folyamatosan érvényben levőnek 

tekintették a 2010-es Nemzeti Együttműködés Programját.
237

 

II. Civil várakozások és ajánlások 

Fidesz-KDNP a Nemzeti Együttműködés Programjában elköteleződést mutatott abba az 

irányba, hogy a felálló kormányzat a társadalmi szervezetekkel és az állampolgárokkal 

együttműködve próbálja meg megoldani a legfontosabb közösségi problémákat. A 

kormányprogrammá nemesedett választási program szerint: „az új kormány együttműködést 

ajánl a társadalom minden tagjának, a civil és érdekvédelmi szervezeteknek, a gazdaság 

szereplőinek közös nemzeti ügyeink megoldásában.” Ezért a környezetvédelmi civil 

szerveztek joggal hihették azt, hogy eredményesen tudnak együttgondolkodni és -dolgozni a 

felálló kormányzattal. Ezért 2010. július 2-án egy komplex javaslatcsomagot tettek le az 

asztalra, Környezet- és természetvédelmi ajánlások a Kormány számára címmel (a 

továbbiakban: Civil ajánlások 2010)
238

. A civilek megfogalmazták: „Az elfogadott 

kormányprogram olyan elemeket is tartalmaz, amelyek jelentős előrelépésnek tekinthetők a 

fenntarthatóság szempontjából. Ilyenek a teljesség igénye nélkül: a földtulajdonnal 

kapcsolatos kérdések, a genetikailag módosított szervezetek ügye, a vidékfejlesztés 

hangsúlyossága és megközelítésének módja, az élelmiszerbiztonság hangsúlyozása, a 

fogyasztóvédelem erősítése, az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 

térnyerésének szándéka, a zöld közbeszerzés, a családbarát környezet kérdései és a 

társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos egyes felvetések.” (Civil ajánlások 2010, 1. p). 

Egyetértettek a kormányprogram azon kijelentésével, hogy a „21. században a világ 

visszatér az emberiség alapjaihoz: újból a termőföld, a víz, az élelem, az energia lesz a 

fontos.” (NEP 37. p). Ugyanakkor arra is figyelmezették a kormányzatot, hogy ezen 

                                                 

237
 Hozzá kell tenni, hogy az Alaptörvénybe nem került be az Alkotmány azon rendelkezése, hogy az 

országgyűlés egyszerre szavaz a miniszterelnök-jelöltről és a programjáról. Az Alaptörvény 16. cikk (4) 

bekezdése csupán arról rendelkezik a miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a 

felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. Ezzel tulajdonképpen megszűnt 

a mindenkori kormányprogramok közjogi (és politikai) relevanciája. 
238

 A javaslatokat a következő szervezetek készítették: CEEWEB, Független Ökológiai Központ, GATE Zöld 

Klub, Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület, Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, Levegő 

Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Állatvédő és Természetbarát 

Szövetség, Magyar Természetvédők Szövetsége, WWF Magyarország, Zöld Nők. A javaslat elérhető: 

http://www.mtvsz.hu/dynamic/Kormanynak_zold_ajanlasok_vegl.pdf  

http://www.mtvsz.hu/dynamic/Kormanynak_zold_ajanlasok_vegl.pdf
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erőforrások nem kiaknázni kell, hanem azok fenntartható használatára van szükség. Elvi éllel 

világítottak rá arra, hogy „a politikákat ahhoz a tényhez kell igazítani, hogy a társadalmi-

gazdasági aktivitás már meghaladta Magyarország ökológiai eltartóképességét. Csak olyan 

fejlesztések engedhetők meg, amelyek csökkentik a gazdaság és a társadalom anyag- és 

energiaigényét, a szennyező anyagok kibocsátását és a természetkárosító területhasználatot. 

Ennek biztosítására a politika minden szintjén érvényesíteni kell a környezeti szempontokat a 

mai polgárok egészsége és életminősége, valamint a jövő nemzedékek életlehetőségeinek 

védelme érdekében. Ehhez erős kormányzati és társadalmi környezetvédelmi 

intézményrendszert kell kiépíteni, ami egyúttal a gazdaság korszerűsítését, 

versenyképességének javítását is eredményezi. Minél előbb lépünk erre az útra, annál 

nagyobb versenyelőnyre tehetünk szert.” (Civil ajánlások 2010, 1. p). Mindennek érdekében 

azt szorgalmazták, hogy mihamarabb épüljön ki a kormányzat és a civilek közötti – a már 

meglévő intézményekre támaszkodó – strukturált társadalmi kapcsolattartás. 

III. Civil értékelés és további ajánlások 

A 2010-2014-es ciklus „félidejében” (2012. május 29-én) – reflektálva a 2010-es ajánlásokra 

készült egy civil környezetpolitikai értékelés A kormány környezetpolitikai teljesítményének 

félidei civil értékelése (2012) címmel
239

 (a továbbiakban: Civil értékelés 2012).
240

 A civilek 

szisztematikusan végigkísérték a környezetpolitika alakulását. 2014. március 12-én a Levegő 

Munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar 

Természetvédők Szövetsége és a Védegylet közös levélben fordult az országgyűlési 

képviselő-jelöltekhez (amihez 61 további civil szervezet csatlakozott), Civil szervezetek 

elvárásai az országgyűlési képviselőjelöltektől a fenntartható fejlődés érdekében címmel.
241

 

                                                 

239
 Az értékelést a következő civil szervezetek készítették: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, 

Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK), GATE Zöld Klub, Greenpeace Magyarország, Humusz 

Szövetség, Levegő Munkacsoport, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Éghajlatvédelmi 

Szövetség, Magyar Természetvédők Szövetsége. Elérhető: 

http://www.mme.hu/binary_uploads/rendezvenyek/a_kormany_civil_ertekelese_20120529.pdf  
240

 A civil szervezetek értékelésén túl érdemes a következő összefoglalásra is utalni, amely a rendszerváltás utáni 

környezetpolitikai egészével foglalkozik: Faragó Tibor (2013): A hazai környezetügy az elmúlt 

negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér. Tények és adatok, hazai előzmények 

és nemzetközi háttér. Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága. 
241

 A következő ügyekben való elköteleződést kértek a leendő képviselőktől: 1.  Önálló környezetügyi 

minisztériumot, erős intézményrendszert. 2.  Átláthatóságot, társadalmi részvételt. 3. A visszalépés tilalmát a 

jogalkotásban. 4.  Nemet a paksi bővítésre, széles körű energiahatékonysági és megújuló energia programot. 5. 

Fenntartható erdő- és mezőgazdaságot. 6. Környezetbarát közlekedést, élhető épített környezetet. 7. Ökoszociális 

költségvetést és adórendszert, zöld fejlesztéspolitikát. 8. Tiszta levegőt. 9. Jó ökológiai állapotú vizeket, nemet a 

vízlépcsőkre. 10. Megálljt a biológiai sokféleség csökkenésének. 11. Nulla hulladékot. 12. Élethosszig tartó 

környezeti nevelést mindenkinek. A javaslatcsomag elérhető:  

http://www.mme.hu/binary_uploads/rendezvenyek/a_kormany_civil_ertekelese_20120529.pdf
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2014. április 14-én a Greenpeace Magyarország, a Levegő Munkacsoport, a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF 

Magyarország és a Védegylet nyílt levelet a rég-új miniszterelnökhöz, Orbán Viktorhoz.
242

 A 

civil szervezetek azt javasolták, hogy „az új kormányzati ciklusban erősítse meg a 

környezetügy kormányzati képviseletét. Állítsa vissza a természeti erőforrásokkal és az összes 

környezeti elemmel egységesen foglalkozó önálló környezetügyi minisztériumot. Minden 

kormányzati döntésben érvényesítsék a környezeti szempontokat. A természet- és 

környezetvédelmi téren meghozni kívánt döntésekben biztosítsák az átláthatóságot és a 

társadalmi részvételt, a döntéseket széles körű társadalmi vita előzze meg.” A zöld 

szervezetek felhívták továbbá a kormányfő figyelmét az Alaptörvény – általam is vizsgált – 

környezetvédelmi elköteleződésére, valamint arra, hogy a kormányprogram kialakításánál 

vegyék figyelembe a civil szervezetek által a képviselőjelöltekhez címzett elvárásokat. Amint 

erre az előbb utaltam, ez kormányprogram hiányában nem következett be. 

2014. április 10-én az Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) is kifejtette 

álláspontját
243

 a leendő kormányzati struktúra kialakítása kapcsán. Az OKT azt javasolta, 

„hogy amíg a fenntarthatóság eszmerendszere, elvárásai nem épülnek be közvetlenül 

valamennyi szektorális politikába, addig a természeti és az épített környezet erőforrásaival, a 

környezeti elemekkel való gazdálkodás koordinációja és felügyelete legyen egységes és 

önálló, a kormányzati struktúrában magas szinten elhelyezkedő szervezet felelőssége”
244

. 

IV. A környezetpolitika intézményrendszere
245

 

Az eddigiekből is kikövetkeztethető, hogy a második és harmadik Orbán-kormányok 

látványosan alulértékelték és alulértékelik a környezetvédelmet intézményi oldalról. Az 2010-

es országgyűlési választások után a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 

szóló 2010. évi XLII. törvény alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) lett a környezeti 

ügyek általános felelőse, azaz a korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogutóda. 

2010. május 29-én kerül sor Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter kinevezésére, aki az 

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

                                                                                                                                                         

http://www.mtvsz.hu/dynamic/fenntart/valasztasok_12_pont_pdf.pdf  
242

 A nyílt levél elérhető: http://www.levego.hu/sites/default/files/kornyezetvedok-levele-orban-viktor-

miniszterelnoknek_3.pdf  
243

 Országos Környezetvédelmi Tanács (2014): Az Országos Környezetvédelmi Tanács javaslata a környezet- és 

természetvédelem kormányzati elhelyezésére. Elérhető: http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/okt-

javaslat-a-kornyezet-es-termeszetvedelem-kormanyzati-elhelyezesere.pdf (a továbbiakban OKT-levél). 
244

 OKT-levél 2. p 
245

 Többek között a következő összefoglalóra támaszkodtam: Faragó, 2013 12. p.  

http://www.mtvsz.hu/dynamic/fenntart/valasztasok_12_pont_pdf.pdf
http://www.levego.hu/sites/default/files/kornyezetvedok-levele-orban-viktor-miniszterelnoknek_3.pdf
http://www.levego.hu/sites/default/files/kornyezetvedok-levele-orban-viktor-miniszterelnoknek_3.pdf
http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/okt-javaslat-a-kornyezet-es-termeszetvedelem-kormanyzati-elhelyezesere.pdf
http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/okt-javaslat-a-kornyezet-es-termeszetvedelem-kormanyzati-elhelyezesere.pdf
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szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet szerint (X. fejezet) a környezetvédelemért felelős 

kormánytag. Ekkor a környezetvédelemi területre még önálló államtitkárságot hoztak létre: 

Környezetügyért Felelős Államtitkárság.
246

 A klímapolitikai feladatkör előbb a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe 

tartozott, 2012-ben január 1-jétől a vízügyi igazgatási szervek irányításáért
247

, 2014. január 1-

jétől pedig a vízgazdálkodással kapcsolatos igazgatási feladatokért is a belügyminiszter lett a 

felelős
248

, ugyanakkor vízgazdálkodás szakmai irányítási feladatai a harmadik Orbán-

kormány megalakulásáig a VM hatáskörében maradtak. 

2014-re a környezetvédelem intézményi megbecsültsége tovább romlott a kormányzaton 

belül. A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

szerint a környezetvédelem és a hozzá kapcsolódó feladatok továbbra is fel vannak darabolva 

a kormányzaton belül. A belügyminiszter felelős a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási 

szervek irányításáért, vízvédelemért. A környezetvédelem általános felelőse a 

földművelésügyi miniszter, s irányítási joggal rendelkezik az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTVF)
249

 felett. A 2014 után felálló új kormányzati 

térképen a környezetvédelem immáron önálló államtitkári szinten sincs jelen, hanem egy 

Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárságot hoztak létre a 

Földművelésügyi Minisztériumban.
250

 

A második és a harmadik Orbán-kormányokban tehát nincs a környezetvédelemnek 

minisztériumi szintű képviselete, sőt egyre lejjebb csúszik az államigazgatási ranglétrán és 

felaprózódik a kormányzati fogaskerekek között. Mindez oda vezet, hogy a környezetvédelem 

eljelentéktelenedik és az ezzel foglalkozó kormányzati apparátus folyamatosan 

demoralizálódik, s nem utolsó sorban jelentős elbocsátások zajlottak e kormányzati területen 

Az a szomorú tendencia rajzolódik ki, hogy 2010-től kezdve a környezetvédelmet 

szándékosan olyan helyre rendelik a kormányzaton belül, ahol az egyéb szakpolitikai érdekek 

(gazdaságpolitika- és, agrárérdekek) jelentős mértékben deformálják azt. Mindezt a 
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 Az államtitkári pozíciót Illés Zoltán töltötte be. Az államtitkárság honlapja: http://2010-

2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag  
247

 A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 

módosításáról 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. 
248

 A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának 

növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet. 
249

 http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/  
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 Az államtitkári pozíciót V. Németh Zsolt tölti be. Az államtitkárság honlapja: 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-

hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag  

http://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag
http://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag
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következőképp értékelték a civilek 2012-ben: „A kormányzat a környezetvédelemre, mint a 

gazdasági növekedést hátráltató tényezőre tekint, nem ismeri fel, hogy az anyag- és 

energiatakarékos gazdasági szerkezetre való átállás, a humán erőforrások fejlesztése és az 

innováció lehetne a gazdaságélénkítés sikeres eszköze. A hazai környezetvédelmi 

intézményrendszer drasztikusan lepusztult, beleértve a jogi és részvételi lehetőséget, valamint 

a hatóságok kapacitásait.” (Civil értékelés 2012, 2. p). 

V. Környezetvédelmi-, természetvédelmi- és vízügyi igazgatás 

A környezetpolitikai területek és kormányzati intézményrendszer ismertetett „felszalámizása” 

a környezetvédelem hatósági oldalán is leképeződött. 2010-től folyamatosan szakmai és 

politikai botrányok terhelték meg a zöldhatóság, az Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség munkáját: a földművelési tárca irányítása alatt 

álló hatóság tevékenysége a folyamatos politikai nyomás, a szakemberek lecserélése és a 

szakmai alkalmatlanságok miatt gyakorlatilag megbénult.
251

 A civilek 2013-as álláspontja 

szerint: „Általánosságban elmondható, hogy a 2010. évi kormányalakítás óta a 

természetvédelmi ágazat helyzete jelentősen romlott. A kormányzaton belüli reprezentáltsága 

és érdekérvényesítő képessége soha nem látott mélységekbe zuhant… A Vidékfejlesztési 

Minisztériumba [jelenleg a Földművelésügyi Minisztériumba integrálták a területet – A. A.] 

történt beolvasztás után a fenti hátrányos hatások mellett joggal várta a közvélemény, hogy a 

természetvédelmi szempontok beépülnek a vidékfejlesztésbe, illetve a mezőgazdasági 

gyakorlatba. Ez azonban nem történt meg, sőt az ellenkezője zajlott. A befogadó agrártárca a 

kötelező létszámleépítéseket elsősorban a korábbi környezetvédelmi tárca munkatársainak 

rovására valósította meg.”
252

 

Az alább részletezendő, a vízügyi igazgatás átcsoportosításához kapcsolódó folyamtok 

eredményként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 
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 A működési zavarokra lásd: Szabó Gábor (2013): Személycserék, gyanakvás: mi folyik a környezetvédelmi 

főhatóságnál? hvg.hu Elérhető: 

http://hvg.hu/gazdasag/201312_a_kornyezetvedelmi_fohatosag_mukodesi_zavar; Horn Gabriella – Bodoky 

Tamás (2013). Áldoktor vezeti az országos zöldhatóságot. atlatszo.hu Elérhető: 

http://atlatszo.hu/2013/03/28/aldoktor-vezeti-az-orszagos-zoldhatosagot/. Az OKTVF-vel kapcsolatos botrányok 

többek között abban csúcsosodtak ki, hogy 2013. december 11-én Tolnai Jánosné, a szervezet főigazgatója 

lemondásra kényszerült. Jávor Benedek országgyűlési képviselő (2014-től EP-képviselő) derítette fel a 

főigazgató doktorátusával, nyelvvizsgájával és diplomájával kapcsolatos botrányokat. Lásd erre: 

http://javorbenedek.blog.hu/tags/Tolnain%C3%A9  
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 Civil értékelés 2012, 3-4. pp 

http://hvg.hu/gazdasag/201312_a_kornyezetvedelmi_fohatosag_mukodesi_zavar
http://atlatszo.hu/2013/03/28/aldoktor-vezeti-az-orszagos-zoldhatosagot/
http://javorbenedek.blog.hu/tags/Tolnain%C3%A9
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2014. január 1. napjától az OKTVF elnevezése Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőségre (OKTF) módosult. 

A legdrasztikusabb változás 2015. április 1-jével következett be a zöldhatóság 

maradékainak életében: ekkortól ugyanis az eddig önálló hatóságként működő környezet- és 

természetvédelmi felügyelőségeket a kormányhivatalokba olvasztották be, s ezzel közvetlen 

politikai irányítás alá rendelték azokat.
253

 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet
254

 nem pusztán szakmai szempontból kérdőjelezhető meg, hanem amiatt is, mert 

lényegében egy napot se (2015. április 1-jén lépett ugyanis hatályba) hagyott sem a 

hatóságoknak, sem az ügyfeleknek a felkészülésre. Mindez rendkívüli módon le- és 

megterheli a környezet- és természetvédelem egyébként elkötelezett, de az ismertetett 

viszonyok miatt elbizonytalanodó és szakmáját kilátástalannak látó szakembereket.
255

 

2012. január 1-jével a kormányzat átalakította a vízügyi igazgatási szervek irányítását is. 

Az igazgatási ügyekkel foglalkozó, középirányító szervezet kettévált
256

: a Vízügyi és 

Környezetvédelmi Központi Igazgatóság jogutódaiként létrejött a Nemzeti Környezetvédelmi 

Intézet (NeKI)
257

 és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), az előbbi a Vidékfejlesztési 

Minisztérium, utóbbi a Belügyminisztérium irányítása alatt. 2014 után a NeKI értelemszerűen 

a Földművelésügyi Miniszter háttérintézménye lett, az OVF pedig még mindig a belügyi tárca 

alatt működik. 

Amint láthattuk, 2012-től megindult a vízügyi igazgatás átcsoportosítása a 

Belügyminisztériumba: 2012-ben a belügyi tárca elsősorban a vízgazdálkodással kapcsolatos 

igazgatási feladatokat látta el, ugyanakkor – a hivatalos kormányzati indokolás szerint – mivel 

a Belügyminisztérium eredményes volt az ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok 

                                                 

253
 A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a kormányhivatalokba való integrálása 

lehetőséget biztosít a kormányzatnak arra, hogy a legjelentősebb és politikai szempontból is kényes 

beruházásokat közvetlenül (már az engedélyezés szakaszában) koordinálja. A Harmadik fejezetben foglalkozom 

majd Paks II. és a környezeti demokrácia kérdéskörével: a paksi bővítés esetében mindennek már erősen 

kidomborodik a hatása. A paksi bővítés környezeti hatásvizsgálata már megindult, lásd erre: Közlemény – 

környezeti hatásvizsgálati eljárás során megtartandó közmeghallgatásról. Kormany.hu. Elérhető: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/kozlemeny-kornyezeti-hatasvizsgalati-eljaras-soran-

megtartando-kozmeghallgatasrol. 

A hatásvizsgálat keretében rendezett közmeghallgatással kapcsolatos tapasztalatokról pedig lásd: Közelhallgatás 

Pakson. Energiaklub. Elérhető: http://energiaklub.hu/hir/kozelhallgatas-pakson  
254

 Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174816.290923  
255

 A környezet- és természetvédelmi felügyelőségeknek a kormányhivatalokba való beolvasztása kapcsán lásd a 

következő személyes hangvételű írást: 2015. április 1. – a környezetvédelem halála. Greenfo. Elérhető: 

http://www.greenfo.hu/hirek/2015/04/01/2015-aprilis-1-a-kornyezetvedelem-halala  
256

 Lásd erre a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet. 
257

 Elérhető: http://neki.gov.hu/  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/kozlemeny-kornyezeti-hatasvizsgalati-eljaras-soran-megtartando-kozmeghallgatasrol
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/kozlemeny-kornyezeti-hatasvizsgalati-eljaras-soran-megtartando-kozmeghallgatasrol
http://energiaklub.hu/hir/kozelhallgatas-pakson
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174816.290923
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/04/01/2015-aprilis-1-a-kornyezetvedelem-halala
http://neki.gov.hu/
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ellátásában, amelyekhez jelentős mértékben foglalkoztattak közmunkásokat is, ezért a teljes 

vízügyi igazgatást ide kellett csoportosítani. Ez meg is történt 2014. január 1-jével
258

: innentől 

ugyanis a Belügyminisztérium felügyeli a vízügyi szakterületet, azaz megszűnik az a korábbi 

állapot, hogy a vízügyi kérdések egy részében a vidékfejlesztési, másik részében a belügyi 

tárca volt az illetékes.
259

 A 2014-es választások után a hatósági jogkörökkel folytatódik a 

vízügy integrálása a Belügyminisztériumba. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

kormányrendeletben
260

 foglaltak szerint a vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-

től a katasztrófavédelem látja el: ez tehát egyet jelent a korábbi OKTVF feldarabolásával. Az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi 

Hatóságnak a jogutódja innentől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság. 

Álláspontom szerint mind a környezet- és természetvédelmi, mind pedig a vízügyi 

igazgatásban igen súlyos, a környezeti demokrácia elveit és gyakorlatát sértő intézkedésekkel 

találkozunk. S ezt súlyosbítják a zöldhatóság körül kibontakozó korrupciós, szakmai és 

politikai botrányok. Eközben a környezeti demokrácia egyik fontos „derékhadát” jelentő 

környezet-, természet- és vízvédelmi szakemberállomány vagy elbocsátásra került, vagy pedig 

dermedten várja az érdemi szakmai munkát lehetővé nem tevő kormányzati politika jobbra 

fordulását. A helyzetet csak fokozza, hogy sajtóértesülések szerint a kormányzat egyre 

nyilvánvalóbban fejezi ki a hatóság szakemberinek, hogy a környezetvédelmet látványosan 

alá kell rendelni a kormányzati gazdaságpolitikai céljainak.
261
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 A vízügyi igazgatási rendszer átalakítására lásd: a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet. Ahogyan arra korábban felhívtam a 

figyelmet a belügyminiszternek a vízgazdálkodás feletti rendelkezést a 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet adja 

meg. 
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 Lásd erre: A belügybe megy a vízügy. Greenfo. Elérhető: http://www.greenfo.hu/hirek/2013/12/09/a-

belugybe-megy-a-vizugy  
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 Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171516.291333  
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 A Népszabadság információi szerint: „a környezeti ügyekben illetékes államtitkár egy állománygyűlésen azt 

mondta a felügyeletek vezetőinek: a környezet- és természetvédelmi szempontokkal szemben elsőbbséget kell 

adniuk a kormány gazdaságfejlesztési céljainak, a Natura 2000-es és egyéb korlátozásokat pedig nem szabad 

túlságosan komolyan venniük.” Forrás: Hargitai Miklós (2015): Orbánék végleg kicsinálják a környezetvédelmet. 

Nol.hu. Elérhető: http://nol.hu/belfold/orbanek-vegleg-kicsinaljak-a-kornyezetvedelmet-1526745  

http://www.greenfo.hu/hirek/2013/12/09/a-belugybe-megy-a-vizugy
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VI. Késlekedés a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programmal 

A környezetvédelmi törvény szerint (40. §) a környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente 

megújítandó, az országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program (a 

továbbiakban: NKP).
262

 A kormánynak az NKP megújítására irányuló előterjesztés 

benyújtásakor az országgyűlés előtt be kell számolnia a program végrehajtásáról és a 

végrehajtás során szerzett tapasztalatokról. A programban foglaltakat a gazdaságpolitikai 

döntések kialakítása, a terület- és településfejlesztés, a regionális tervezés, továbbá a 

nemzetgazdaság bármely ágában megvalósuló állami tervezési és végrehajtási tevékenység 

során érvényre kell juttatni. 

A parlament 2009-ben fogadta el a 96/2009. (XII.9.) OGY határozattal a 2009–2014 

közötti időszakra szóló 3. Nemzeti Környezetvédelmi Programot.
263

 A 3. NKP tervezési 

időszaka tehát még 2014-ben lejárt. 2013-ban megindult a 4. NKP társadalmi egyeztetése, s a 

dokumentumot 2013. november 14-ig lehetett véleményezni
264

, ugyanakkor a 2010-2014-es 

ciklusban nem sikerült magát a programot országgyűlési határozatként elfogadni. Fazekas 

Sándor földművelésügyi miniszter 2015. április 30-án terjesztette a parlament elé a 4. NKP-

tól szóló országgyűlési határozati javaslatot, 
265

 amely értelemszerűen a 2015−2020 közötti 

időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szól. Vagyis a 3. NKP lejárta és a 

most beterjesztett 4. NKP elfogadása között lényegében nem volt hatályos és aktuális nemzeti 

környezetvédelmi programja Magyarországnak, mellyel a kormány és az országgyűlés 

megsértette a környezetvédelmi törvények a környezetpolitikai tervezésre vonatkozó 

rendelkezéseit. 
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 A környezetvédelmi törvény szerint (48/B.) az NKP ún. átfogó környezetvédelmi terv [a területi (regionális 

(48/C. §), megyei (48/D. §) és települési (48/E. §) környezetvédelmi programmal együtt]. Az átfogó 

környezetvédelmi terv tartalmazza: a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb 

hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést; b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt 

környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat; c) a célok és célállapotok elérése érdekében 

teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a 

működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; d) a kitűzött célok 

megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a 

d) pont szerinti eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. A 

környezetvédelmi tervezési rendszerre lásd: Antal, 2010d. 
263

 A 3. NKP elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125656.180836  
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 A társadalmi egyeztetésre bocsátott verzió elérhető:  

http://eionet.kormany.hu/admin/download/5/64/b0000/NKP4_tervezet_K%C3%96ZIG_TS_i_Egyeztet%C3%A

9s.pdf  
265

 A javaslat elérhető: http://www.parlament.hu/irom40/04582/04582.pdf  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125656.180836
http://eionet.kormany.hu/admin/download/5/64/b0000/NKP4_tervezet_K%C3%96ZIG_TS_i_Egyeztet%C3%A9s.pdf
http://eionet.kormany.hu/admin/download/5/64/b0000/NKP4_tervezet_K%C3%96ZIG_TS_i_Egyeztet%C3%A9s.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/04582/04582.pdf
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VII. A nemzeti parkok földvagyona feletti közvetlen kormányzati rendelkezés 

A 2010-es kormányváltás után megindult a nemzeti parkok kormányzati átszervezése. Első 

körben a kormányzat leváltotta öt nemzeti park igazgatóját (előbb 2010-ben az Aggteleki 

Nemzeti Park, az Őrségi Nemzeti Park és Hortobágyi Nemzeti Park vezetői kerültek sorra
266

, 

majd pedig 2011-ben Bükki Nemzeti Park és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatói 

következtek
267

). 

A következő súlyos csapás uniós területalapú támogatások elvétele volt. A kormány 2014 

júliusban döntött a következő hét évre vonatkozó agrártámogatási rendszer átalakításáról
268

: 

ennek keretében a legnagyobb birtokosoktól (az 1200 hektár feletti birtokon gazdálkodóktól) 

teljesen elvették az automatikusan járó, uniós területalapú támogatásokat. Mindösszesen 12,3 

milliárd euróról, azaz 3700 milliárd forintról van szó. Az intézkedés többek között fellépést 

jelentett a „zöld oligarchákkal” szemben, ugyanakkor a legnagyobb vesztesek közé tartoznak 

a nemzeti parkok: a Körös-Maros, a Kiskunsági és a Hortobágyi Nemzeti Park együttesen 

közel ötmillió euróval, azaz másfél milliárd forinttal kap kevesebbet évente. 

A legnagyobb aggályokat azonban az a javaslat vetette fel, amely szerint Nemzeti 

Földalapkezelőhöz (a továbbiakban: NFA) kerülne az állami földek vagyonkezelése, benne a 

nemzeti parkok földvagyona is. Igen erős civil ellenállás bontakozott ki az ügyben: a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF 

Magyarország 2014. november 20-án nyílt levelet írt a kormánynak.
269

 Ebben nyomatékosan 

közölték, hogy semmilyen garanciát nem látnak arra, hogy az NFA képes lesz a 

természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a védettséghez kötődő feladatok ellátására, 

hiszen az NFA nincs birtokában sem a természeti értékek védelméhez szükséges 

információknak, sem a szakértőknek. Álláspontjuk szerint a döntés a természeti állapot 

romlását fogja eredményezni. Az érintett területek kérdéses sorsa mellett a szakértők attól is 
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 Lásd erre: Hargitai Miklós (2010): Az államtitkár azt üzente – lefejezett nemzeti parkok. Nol.hu Elérhető: 

http://nol.hu/belfold/20100824-az_allamtitkar_azt_uzente-782251  
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 Greenfo (2011): Lapáton újabb két nemzeti park igazgató. Elérhető: 

http://www.greenfo.hu/hirek/2011/10/04/lapaton-ujabb-ket-nemzeti-park-igazgato  
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 Forrás: Greenfo (2014): Csődbe juthatnak a nemzeti parkok? Elérhető: 

http://www.greenfo.hu/hirek/2014/08/28/csodbe-juthatnak-a-nemzeti-parkok  
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 A civilek leveléhez 106 – többségében környezetvédelmi – civil szervezet csatlakozott, de 

kezdeményezésüket többek között a Professzorok Batthyány Köre, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, 

illetve több helyi gazdaszervezet, és biokultúra egyesület is támogatta. 
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tartanak, hogy a nemzeti parkok jelentős bérleti díjtól esnek majd el, ami a költségvetésüket is 

felboríthatja, így a természetvédelmi infrastruktúra lábai tovább gyengülnek.
270

 

A kormányzat 2014. december 10-én tárgyalta meg a tervezetet, s időközben a jövő 

nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes is kiadott egy elvi állásfoglalást.
271

 

Szabó Marcel az AB korábbi gyakorlatára hivatkozva (lásd: Első fejezet Második rész IV.1. 

pont) a tervezett intézkedésnek a környezetvédelem már elért szintjétől való visszalépő 

jellegét hangsúlyozta: „A természetvédelem terén az államot terhelő kötelezettségek megfelelő 

teljesítése tekintetében ezért a nemzeti park igazgatóságoknak kiemelt szerep jut. Hatékony, 

megfelelő eszközrendszerrel és feladat- illetve hatáskörrel felruházott nemzeti parki igazgatás 

nélkül a természetvédelem már elért védelmi szintje csökkenne, amely visszalépést jelentene 

az egészséges környezethez való alapjog szempontjából, ezáltal komoly alkotmányos 

visszásság veszélyét hordozná magában. Ezért a nemzeti park igazgatóságoknak az 

előzőeknek megfelelő szervezetrendszere, feladat- és hatáskörét érintő szabályozás 

megalkotása tekintetében az államot az Alaptörvény P) cikke és a 38. cikke értelmében 

megkülönböztetett felelősség terheli.”
272

 (Érdemes zárójelben megjegyezni, hogy a környezeti 

demokrácia alkotmányos pilléreinek és az AB által kidolgozott gyakorlatának – elsősorban a 

28/1994. (V. 20.) AB-határozatnak – szempontjából jelzésértékű, hogy a jövő nemzedékek 

szószólója az AB-nek, az Alaptörvénnyel hatályon kívül helyezett gyakorlatára hivatkozik.) 

A földművelésügyi miniszter 2015. március 11-én terjesztette elő az állami földvagyon 

kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3788 törvényjavaslatot.
273

 A 

benyújtott javaslat akként módosította volna a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 

LXXXVII. törvényt, hogy Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában lévő, az 

ingatlan-nyilvántartásban az állami terület I., állami terület II., és állami terület III. 

megnevezésű művelés alól kivett területként szereplő terület, amely mező-, és erdőgazdasági 

tevékenység célját szolgálja. Vagyis a törvény szerint maga az NFA kezelné a nemzeti parkok 

helyett a természetvédelmi oltalom alatt álló területeket, mindezt úgy, hogy a kormányzat 
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 Forrás: Greenfo (2014): Száznál több szervezet a nemzeti parki földek védelmében. Elérhető: 

http://www.greenfo.hu/hirek/2014/12/10/szaznal-tobb-szervezet-a-nemzeti-parki-foldek-vedelmeben  
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 Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének, a jövő 

nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása (2014): A nemzeti parkok mint a természeti és kulturális értékek 

őrzői a jövő nemzedékek számára. 2014. december 16. Elérhető:  

http://www.ajbh.hu/documents/10180/12318/Nemzeti_Park_JNBH_%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s.pdf/

05d1d19b-18f6-4154-bf55-3fa8b8d0a349 (a továbbiakban: A jövő nemzedékek szószólójának elvi 

állásfoglalása, 2014) 
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 A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása, 2014 2. p 
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 A javaslat elérhető: http://www.parlament.hu/irom40/03788/03788.pdf  
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meg volt győződve arról, hogy az NFA is el tudja látni a nemzeti parkok szintjén a 

természetvédelmi feladatokat.
274

 A törvényjavaslat a nemzeti parkokat sújtotta leginkább, 

amelyek 300 000 hektár védett állami tulajdonú földterülettel rendelkeznek, amely vagyon 

kisajátítás és elővásárlás révén folyamatosan gyarapszik. 

A helyzet és logika nagyban hasonlít ahhoz, ahogyan a korábban ismertetett módon a 

kormányzat az önálló hatóságként működő környezet- és természetvédelmi felügyelőségeket a 

kormányhivatalokba integrálta. Mindez súlyosan sérti a környezeti demokrácia alapelveit és 

pilléreit, hiszen a környezetvédelmi célkitűzéseket gazdaság-politikai érdekek alá sorolja és a 

– ahogyan a jövő nemzedékek szószólójának érveléséből is látható – védelmi szinttől 

visszalépve egy olyan szervhez rendeli a kormányzat a földvagyon értékes elemeit, amelynek 

nyilvánvalóan nincs természetvédelmi kompetenciája. 

A kormányzati tervek óriási szakmai és civil felháborodást váltottak ki.
275

 A Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF 

Magyarország ellenezte a törvényjavaslatot, s 400 ezer tiltakozó levelet sikerült a 

döntéshozóknak eljuttatni. A civilek érvelése szerint az NFA nem képes olyan hatékonyan 

ellátni a természetvédelmi jellegű feladatokat, mint a kifejezetten erre a célra létrehozott 

nemzeti parkok igazgatóságai, amelyek működésével kapcsolatban nem merültek fel 

problémák. A javaslatot társadalmi és jogalkotási szempontok szerint is aggályosnak tartották, 

hiszen nem rendezte megnyugtatóan a nemzeti parki igazgatóságok feladatáthelyezés miatti 

bevételcsökkenését. Azt sem tartották elfogadhatónak, hogy a kormány a törvényjavaslat 

előkészítésébe nem vonta be a társadalmi szereplőket, mint például a témával foglalkozó civil 

szervezeteket, vagy az Országos Környezetvédelmi Tanácsot. 
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 A törvény indokolása a következőképpen szól: „Az egységes állami földvagyon-gazdálkodási feladatát az 

NFA a természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetében a természetvédelmi szakmai követelmények 

érvényre jutásával is el tudja látni. Erre tekintettel az állami tulajdonba kerülő védett természeti területek 

esetében az egyes külön jogszabályok szerinti kizárólagos nemzeti park igazgatósági vagyonkezelés fenntartása 

nem indokolt, mivel a területek jelentős részének hasznosítása egységes elvek mentén, ugyanolyan feltételekkel, 

haszonbérleti jogviszony keretében történik. Az NFA a védett természeti és NATURA 2000 területek haszonbérbe 

adása során minden esetben érvényesíti a természetvédelmi szakmai előírásokat, melyeket a nemzeti park 

igazgatóságok adnak meg az NFA számára. A nemzeti park igazgatóságok maguk is haszonbérbe adás útján 

hasznosítják az általuk a védettségi szint helyreállítása érdekében állami tulajdonba vett védett természeti 

területek jelentős részét, az NFA által is alkalmazott szabályrendszer szerint.” A T/3788-as törvényjavaslathoz 

fűzött indokolás szövege 12. p 
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 Greenfo (2015): Terítéken a természetvédelmi földvagyon. Elérhető: 

http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/17/teriteken-a-termeszetvedelmi-foldvagyon  

http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/17/teriteken-a-termeszetvedelmi-foldvagyon
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Állásfoglalást fogadott el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács nevében az NFFT 

Szakmai Egyeztető Munkabizottsága 2015. március 24-i ülésén
276

, amelyben azt javasolták, 

hogy a T/3788. számú törvényjavaslat természetvédelmi oltalom alatt álló földterületekre 

vonatkozó részeit vonja vissza a kormányzat. A Munkabizottság tagjai kifejtették, hogy a 

törvényjavaslat lényeges elemeiben nem felel meg az Alaptörvénynek és a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Keretstratégia célkitűzéseinek, s ezért egyik nemzeti erőforrásunk, a 

természeti tőke hosszú távú degradációjának jelentős kockázatát okozza. 

Az EMLA a WWF Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület felkérésére elemezte a T/3788. sz. 

törvényjavaslatot.
277

 A szervezet elemzésében áttekintette a törvényjavaslatnak az egészséges 

környezet védelme szempontjából releváns szabályait, összevetve azokat az Alaptörvény 

vonatkozó szabályaival, elsősorban az élet, egészség és egészséges környezet védelmének 

alkotmányos alapjogaira, illetőleg a nemzedékek közötti igazságosságra vonatkozó 

alkotmányos szabályokkal, továbbá azokkal a nemzetközi természetvédelmi jogi 

szerződésekkel, amelyeknek Magyarország részes fele. Az EMLA-elemzés a következőkre 

épül: az AB korában is emlegetett környezetvédelmi alaphatározata, amely a visszalépés 

tilalmát a nemzetközi jogtudomány által is széles körben elismerten fogalmazta meg; a jövő 

nemzedékek szószólójának 2014-es elvi állásfoglalására; valamint az NFTT-állásfoglalásra; 

továbbá a legnagyobb hazai természetvédelmi szervezetek állásfoglalásaira és az ügyben az 

illetékes hatóságokkal folytatott levelezésére. Az EMLA fő megállapítása: „Vizsgálódásaink 

során meggyőző bizonyítékokat találtunk arra, hogy a Módosítás alapvető alkotmányos 

érdekeinket sérti, amikor rövidtávú érdekekre tekintettel veszélyezteti a jövő nemzedékek 

életfeltételeit jelentő természeti erőforrásainkat; a természetvédelem eszköztárának 

gyengítésével csökkenti az ország lakosainak élethez és egészséghez való jogát. Ilyen 

lépéseket az Alaptörvény csak akkor tesz lehetővé, ha más alkotmányos alapjog védelme, 

érvényesítése indokolttá tenné és akkor is csak a lehető legkisebb mértékben. A jelen esetben 

ilyen alkotmányos alapjogokat nem találtunk, a természetvédelem kezelésében álló 

földterületek elvonása csupán általános birtokpolitikai célokat szolgálna és a területek jobb, 
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 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Szakmai Egyeztető Munkabizottság (2015): Állásfoglalás az 
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 EMLA (2015): Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3788 
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gazdaságosabb hasznosítását igyekezne elősegíteni. A természetvédelmi igazgatást a 

Módosítás megfosztja a közvetlen beavatkozás lehetőségétől, az ellenőrizetlen gazdálkodási 

tevékenység miatt bekövetkező visszafordíthatatlan természeti károk megtörténtét legfeljebb 

utólag regisztrálhatja és szankcionálhatja. Ez ellentétes a magyar Alkotmánybíróság által 

kimunkált és a nemzetközi jogban is jelentős elismerést kivívott visszalépés tilalmával, 

továbbá fenyegeti európai uniós és más nemzetközi jogi természetvédelmi kötelezettségeink 

teljesítését.”
278

 

2015. április 8-án a jövő nemzedékek szószólója kérésükre konzultált nemzeti park 

igazgatóságok korábbi vezetőivel, és megbeszéléseik eredményeképpen együttes 

közleményben arra kérték a kormányt, hogy gondolja újra az állami földek hasznosításával 

kapcsolatos álláspontját.
279

 

2015. április 9-én az országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a javaslat vitatott 

rendelkezéseit (T/3788/12).
280

 2015. április 14-én – mivel a törvényjavaslat számos sarkalatos 

rendelkezést is tartalmazott, azaz a jelenlévő parlamenti képviselők 2/3-ának a szavazata 

szükséges az adott szakasz elfogadásához – az önálló indítvány elutasításra került és el is 

halasztották a zárószavazást. A sarkalatos részek elhagyásával átalakították a javaslatot és 

2015. április 28-án végül is elfogadta azt a törvényhozás, s azt május 3-án meg is küldték a 

köztársasági elnöknek (T/3788/20).
281

 Áder János köztársasági elnök 2015. május 8-án 

alkotmányossági vétót emelt az elfogadott törvénnyel szemben.
282

 A köztársasági elnök 

formai (közjogi érvénytelenségre utaló) és tartalmi alkotmányossági aggályokat egyaránt 

felfedezett a törvényszövegben. A köztársasági elnök szerint a törvénynek azok a 

rendelkezései, amelyek az NFA-nak a védett és védelemre tervezett földterületek feletti 

vagyonkezeléséhez és hasznosításához kapcsolódnak alapvetően közjogi érvénytelenségben 

szenvednek (vagyis a jelenlévő parlamenti képviselők kétharmadával kellett volna azokat 

elfogadni). Ugyanakkor a tartalmi alkotmányossági problémák körében a köztársasági elnök 

utalt az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében foglalt, a természet védelmére, fenntartására és 

megőrzésére vonatkozó követelményére, valamint a védelmi szinttől való visszalépés 
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 Greenfo (2015): Sok sebből vérzik a természetvédelem kiárusítása. Elérhető: 
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tilalmára is.
283

 A köztársasági elnök egyértelműen kifejezte, hogy a természetvédelem elért 

szintjének megőrzését a védett és védelemre tervezett területeknek az NFA kezelésébe adása 

és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján történő vagyonkezelése – további garanciális 

szabályok beiktatása nélkül – nem kellően biztosítja. 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők 

Szövetsége és a WWF Magyarország üdvözlete, hogy a köztársasági elnök megvétózta az 

állami földvagyonról szóló törvényt, s úgy vélik, hogy ezzel beigazolódtak az állami és 

társadalmi szervezetek törvénytervezettel kapcsolatos aggályai.
284

 

2015. június 1-jén az AB meghozta az I/1286/2015. határozatát
285

, amely két ponton helyt 

adott a köztársasági elnök beadványának, s emiatt a törvény nem hirdethető ki. Az AB 

megállapította, hogy a törvény egyes védett földterületeket a Nemzeti Földalapba vont volna, 

ami az Alaptörvény alapján sarkalatos szabályozási tárgyköröket érint. A törvény e 

rendelkezéseinek elfogadásához ezért a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának a 

szavazatára lett volna szükség. Mivel a szavazás során az országgyűlés egyszerű többséggel 

fogadta el a törvényt, az a minősített többséget igénylő rendelkezések vonatkozásában 

alaptörvény-ellenes. Az AB ugyanakkor megállapította azt, hogy – a köztársasági elnök 

indítványában foglaltakkal ellentétben – nem igényel kétharmados többséget az a 

törvénymódosítás, melynek nyomán egyes, magántulajdonba került védett természeti 

területek kisajátításának a határideje három évvel kitolódna, továbbá a kisajátítást kérő 

személye is megváltozna. 

Az AB másrészt alaptörvény-ellenesnek találta, hogy a törvény egyes állami tulajdonú 

védett természeti területek esetében megszüntette volna a Nemzeti Park Igazgatóságok által 

végzett természetvédelmi célú vagyonkezelést. A vagyonkezelést ezt követően az a Nemzeti 

Földalap végezte volna, amely elsősorban gazdasági természetű földbirtok-politikai 

irányelvek alapján jár el, tevékenysége során a természet védelme nem elsődleges szempont. 

Az AB megállapította, hogy bár a szervezetrendszer megváltoztatható, ez nem járhat a 
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 Fentebb már utaltam arra, hogy a jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása úgy hivatkozik az AB 

korábbi, környezetvédelmi gyakorlatára, ami még mindig hatályban lenne (holott, amint Harmadik részben 

bemutatom, az Alaptörvény negyedik módosítása következtében elvileg már nincs hatályban). A köztársasági 

elnök érvelése pedig kifejezetten utal a 3068/2013. (III. 14.) AB-határozatara, amely a korábbi gyakorlat 

hatályossága mellett tör lándzsát (a kérdéskört a Harmadik rész IV. pontjában fejtem ki részletesen). 
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 Greenfo (2015): Az Alkotmánybíróság dönthet a védett területek sorsáról. Elérhető: 

http://www.greenfo.hu/hirek/2015/05/08/az-alkotmanybirosag-donthet-a-vedett-teruletek-sorsarol  
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 Az ügy adatlapja itt érhető el:  

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/48BC0B225BEF52F2C1257E3F004D26F1?OpenDocument  

A határozat szövege pedig itt: http://mkab.hu/download.php?h=1148  

http://www.greenfo.hu/hirek/2015/05/08/az-alkotmanybirosag-donthet-a-vedett-teruletek-sorsarol
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/48BC0B225BEF52F2C1257E3F004D26F1?OpenDocument
http://mkab.hu/download.php?h=1148
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természetvédelem már elért jogszabályi szintjének csökkenésével, sőt a csökkenés 

kockázatával sem. A törvénymódosítás viszont – mivel nem tartalmaz megfelelő garanciákat 

– éppen ezzel jár, ami az Alaptörvény sérelmét okozza. Az AB explicit módon hivatkozott 

korábbi gyakorlatára a védelmi szinttől való visszalépés tilalma kapcsán (lásd a határozat 80. 

pontját). 

Nem találta azonban alaptörvény-ellenesnek az AB, hogy a törvény a Nemzeti Földalapba 

tartozó egyes földrészletek esetében a haszonbérleti szerződések felmondását lehetővé tette, 

illetve a fennálló előhaszonbérleti jogok megszüntetéséről rendelkezett. 

VIII. Megújuló energia, energiahatékonyság 

2010 óta a kormányzatok gyakorlatilag lemondtak a megújuló energia és az 

energiahatékonyság koncepciózus állami támogatásáról. A Nemzeti Energiastratégia
286

 2012-

ben még azt prognosztizálta a fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia 

aránya a primerenergia-felhasználásban várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 

2030-ig. S bár az Energiastratégia forgatókönyveiben is tetten érhető az atomenergia túlsúlya, 

de egyrészt több lehetséges alternatívát vázolt, másrészt a villamosenergia-termelés kapcsán 

favorizált atom-szén-zöld forgatókönyv jelentős megújuló kapacitásokban és az 

energiahatékonyság növelésében gondolkodott. 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020 

(MMEHCsT)
287

 pedig a zöldgazdaságot tette fő prioritássá: „Figyelembe véve a 

zöldgazdaság-fejlesztés nemzetgazdasági jelentőségét, a foglalkoztatásra gyakorolt hatását 

(legalább 150–200 ezer, ezen belül a megújuló energia iparágban 70 ezer munkahely 

létrehozását) és a hazai értékteremtésben kijelölt szerepét, a nemzeti érdekekkel összhangban 

jelen dokumentum reális célkitűzésként a kötelező minimum célszámot meghaladó, 14,65 

százalékos cél el-érését tűzte ki 2020-ra. A Kormány szándéka ezzel a célkitűzéssel, hogy a 

fent leírtakkal összhangban ismételten hangsúlyozza álláspontját, miszerint a megújuló 
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 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2012): Nemzeti Energiastratégia 2030. Elérhető: http://2010-

2014.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%202030%20teljes%20v%C3%A

1ltozat.pdf (a továbbiakban: Energiastratégia). 
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 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2010): Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 

2010-2020. Elérhető:  

http://2010-

2014.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20M

eg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%20

2010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf (a továbbiakban: MMEHCST). 

http://2010-2014.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%202030%20teljes%20v%C3%A1ltozat.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%202030%20teljes%20v%C3%A1ltozat.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti%20Energiastrat%C3%A9gia%202030%20teljes%20v%C3%A1ltozat.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
http://2010-2014.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
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energiaforrások előállítását és hasznosítását a gazdasági fejlődés egyik kitörési irányának 

tekinti.”
288

 

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 

2020-ra (NHCsT)
289

 című dokumentum pedig fontos kritikai megállapításokkal tárta fel a 

hiányosságokat: 

 hiányzik egy országos primerenergia igényprognózis, amely a végső tüzelőanyag-

igények, hőenergia-igények és villamosenergia-igények megbízható prognózisán 

alapul; 

 nincs megoldva a NEHCsT intézkedések hatásainak nyomon követése, egyes 

szektorokban hiányoznak a végső energiafelhasználás statisztikailag megalapozott 

részletes energia-megtakarítási adatai; 

 nem rendelkezünk megbízható információval az ipar és szolgáltatások 

energiahatékonyság-javítási lehetőségeiről; 

 nem készült eddig épületenergia-statisztikai adatbázis a lakóépületekre; 

 nem áll rendelkezésre megbízható információ a középületek energiafogyasztásáról; 

 nincsenek több éves koncepciók az épületek energiatakarékos felújítására és az 

energiatakarékos új építésre; 

 nincsenek megbízható információk a közlekedési szektor energia-megtakarítási 

lehetőségeiről, ezek költség/hasznon viszonyairól. 

Az NEHCsT ütemtervet készített e problémák kezelésére, de ennek végrehajtása mind a 

mai napig várat magára. Általában is azt tapasztalhatjuk, hogy a Harmadik fejezetben 

részletesen bemutatott paksi bővítés mind a megújuló energia, mind pedig az 

energiahatékonyság elől elszívja a levegőt: így sem az Energiastratégia zöld forgatókönyvei, 

sem a MMEHCST, sem pedig a NEHCsT célkitűzései és javaslatai nem tudnak érvényre 

jutni. Mindez a gyakorlatban is kifejeződik, hiszen 2010 óta jelentős fennakadások 

mutatkoznak a megújuló energiával vagy energiahatékonysággal kapcsolatos lakossági 

pályázatok esetében. Az energiahatékonyság kormányzati elhanyagolását pedig az is mutatja, 

hogy 2015. március 26-án az Európai Bírósághoz fordult az Európai Bizottság
290

, mert 

megítélése szerint Magyarország továbbra sem ültette át a belső jogba az Energiahatékonysági 
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 MMEHCST 15. p 
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 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2011): Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 

2016-ig, kitekintéssel 2020-ra. Elérhető: http://nih.gov.hu/download.php?docID=28375 (a továbbiakban: 

NEHCsT). 
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 A részletekre lásd: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4668_en.htm  

http://nih.gov.hu/download.php?docID=28375
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4668_en.htm
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Irányelvet
291

 (2012/27/EU
292

). Összesen 27 (Málta kivételével az összes) tagállam esetében 

indult kötelezettségszegési eljárás, mert a Bizottság nem értesült azokról a nemzeti 

intézkedésekről, amelyeket az irányelv nemzeti jogba való átültetése érdekében 2014. június 

5-ig meg kellett volna hozni. 
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 Az Energiahatékonysági Irányelvre lásd: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-

efficiency-directive  
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 Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027  

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
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HARMADIK RÉSZ: A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA KORLÁTOZÁSA
293

 

Az Első fejezetben részletesen elemeztem azt, hogy az Alaptörvény hogyan foglalkozik a 

környezetvédelemmel és a hozzá kapcsolódó részkérdésekkel. E filozófia 

érvénysülését/érvényesítését meglehetősen leronthatják az Alaptörvény egyéb, a korábbi 

alkotmányossági felfogást átíró rendelkezései, illetve a környezeti demokráciát alapjaiban 

megkérdőjelező jogszabályok, valamint az ezekre támaszkodó közhatalmi gyakorlat: ezt a 

komplexumot nevezetem politikai alkotmányosságnak (Első fejezet Második rész III.2. pont). 

Az eddigi értékelésekből is láthatóvá válhatott, hogy milyen kihívásokkal küzd 

Magyarországon a környezeti demokrácia, azonban 2010 után a környezetvédelem (e fejezet 

Második részében elemezett) általános leépítése alaposan rányomta a bélyegét a környezeti 

demokráciára és jelentősen visszavetette annak színvonalát. A következőkben bemutatom a 

környezeti demokráciát ért legnagyobb károsodásokat, amelyek természetesen nem 

függetlenek a környezetvédelme terén kibontakozó általános retorzióktól: ugyanakkor úgy 

vélem, hogy a környezeti demokrácia meggyengítése abból a szempontból súlyosabb eset, 

hogy a demokrácia azon diszkurzív, kommunikatív rétegeit, illetve e rétegeket mozgásba hozó 

szereplőket érte károsodás, amelyek alkalmasak a környezetvédelmi problémák felkarolására, 

a velük szembeni fellépés levezénylésére, egyáltalán a (közösségi) környezetvédelemre. 

Az alábbi táblázatban összefoglalom a környezeti demokrácia 2010, illetve az Alaptörvény 

2012-es hatálybalépése utáni (vagyis a politikai alkotmányosság paradigmája alatti) 

korlátozásának legfontosabb, a disszertáció lezárásig bevezetett, illetve bevezetni tervezett 

elemeit. 

                                                 

293
 Jelen részhez a következő munkáimat használtam fel: Antal, 2011b és 2013d. 
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Terület Érintett jogszabály 
Hogyan veszélyezteti a környezeti 

demokráciát? 

1. A közvetlen demokrácia 

intézményeinek csorbítása 

Alaptörvény 

 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

A közvetlen demokrácia eszköztára csorbult, 
hiszen nehezebb érvényes népszavazást tartani, 

megszűnt a népi kezdeményezés. 

2. A jövő nemzedékek 

országgyűlési biztosi 

intézményének megszüntetése 

Alaptörvény 
 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. 

törvény 

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 

önálló pozíciója megszűnt és az alapjogi biztos 

egyfajta „kezdeményező” helyettese lett. Mindez 
ellentétes a védelmi szinttől való visszalépés 

elvével. 

3. Az önálló adatvédelmi 

ombudsman intézményéjnek 

megszüntetése 

Alaptörvény 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

Az információszabadság egyik legfontosabb 

szereplője, az ombudsman magával az 

Alaptörvénnyel került elmozdításra a 
pozíciójából. 

4. Az alkotmánybíráskodás 

korlátozása 

Alaptörvény 

 

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. 
törvény 

Az Alkotmánybíróság elvesztette 
alkotmányértelmezési autonómiáját és jogkörei is 

csorbultak. 

5. Az információhoz való 

hozzáférés szisztematikus 

korlátozása és az arra tett 

kísérletek 

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 

megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 

évi XC. törvény 

A jogalkotó igyekszik megakadályozni azt, hogy 
az állami cégek közfeladatot ellátó szervnek 

minősüljenek (ezzel pedig mentesülnének a 

közadatokra vonatkozó igénylések teljesítése 
alól). 

Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

A jogalkotó megfelelő alkotmányos indok nélkül 

korlátozza az információhoz való hozzáférést. 

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával 
kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel 

kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2015. 

évi VII. törvény 

A paksi beruházás esetén szükségtelenül és 
aránytalanul, továbbá az európai jogba, valamint 

az Aarhusi Egyezménybe ütköző módon zárja ki 

a jogalkotó a nyilvánosságot. 

6. A társadalmi részvétel körüli 

problémák 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 

 

A deklarált széleskörű társadalmi részvétel 

helyett a kormányzat által kiválasztott 

„véleményvezérek” dominálhatják a jogalkotás 
folyamatát. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 
LIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi 

XXXV. törvény 

 
A területi államigazgatási szervezetrendszer 

átalakításával összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény 

A kiemelt beruházások esetén az üzleti és 

politikai érdekeket egyre masszívabban helyezi a 

környezetvédelmi szempontok elé a jogalkotó. 

7. A jogorvoslathoz való jog 

korlátozására tett kísérlet 

T/1492. sz. törvényjavaslat (benyújtva: 2010. 

október 29.) 

A civil szervezetek jogorvoslati jogát próbálta 
meg korlátozni a jogalkotó a közigazgatásig 

hatósági eljárásokban. 

8. táblázat A környezeti demokrácia korlátozása (2010-2015) 
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I. A közvetlen demokrácia intézményeinek csorbítása 

A környezeti demokrácia – amint azt máshol (Antal, 2009) és az Első fejezetben is 

kifejtettem– egyfajta leszármazási viszonyban van a hagyományos demokráciaelméletekkel, 

különösen a közvetlen demokrácia elképzelésivel és eszköztárával. Éppen ezért a környezeti 

demokrácia csorbításként értékelhetjük azt, hogy az Alaptörvény és annak nyomán a 

népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény alaposan visszametszik a 

közvetlen demokrácia intézményeit. 

A 2011. december 31-ig hatályos Alkotmány szerint az ügydöntő országos népszavazás 

akkor volt eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de 

legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos 

választ adott. Ez azt jelentette, hogy a választópolgárok egynegyedének azonos irányú 

döntésével már működtetni lehetett a népszavazás intézményét. Ehhez képest az Alaptörvény 

szerint az országos népszavazás akkor lesz érvényes, ha az összes választópolgár több mint 

fele érvényesen szavazott [8. cikk (4) bek.], és akkor lesz eredményes, ha az érvényesen 

szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 

Vagyis immáron csak akkor hozható döntés népszavazás által, ha a választópolgárok több 

mint fele mozgósítható. Ilyen paraméterekkel egyébként az 1989 óta tartott 6 népszavazás 

közül csupán az 1989-es („négyigenes”)
294

 és a 2008-as („szociális”) népszavazás
295

 lett volna 

érvényes (előbbi 58,03%-os, utóbbi 50,51 %-os részvétellel). Alaposan beszűkül tehát a 

közvetlen demokrácia egyik legfontosabb intézményének alkalmazási lehetősége, amely 

meglehetősen hátrányos a környezeti demokrácia szempontjából, hiszen folyamatosan 

előállhatnak olyan közösségi választási helyzetek, amelyek környezeti hatásaik miatt a lehető 

legszélesebb körű vitát és döntést igényelnének.
296

 

Különösen is fájó pont, hogy az új Alaptörvény már nem tartalmazza a népi 

kezdeményezés intézményét.
297

 Úgy tűnik, hogy a jogalkotó az európai polgári 

                                                 

294
 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gyigenes_n%C3%A9pszavaz%C3%A1s  

295
 Forrás: http://www.valasztas.hu/hu/ovi/42/42_0.html 

296
 Ehelyütt csak utalnék arra, hogy máshol nem elnehezül a közvetlen demokrácia eszköztára, hanem új 

elemekkel sem bővül. Számos közvetlen döntéshozási módszer (pl. részvételi költségvetés, várostanács) kezd 

meghonosodni szerte a világban, amelyre a magyar központi döntéshozók mindezidáig érzéketlenek voltak. Lásd 

erre részletesebben: Pataki, 2007. 
297

 Az 1949. évi XX. törvény a következőképp határozta meg a népi kezdeményezést: „28/D. § Országos népi 

kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés arra irányulhat, 

hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyűlés tűzze a napirendjére. Az országos népi 

kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles megtárgyalni.” 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gyigenes_n%C3%A9pszavaz%C3%A1s
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/42/42_0.html
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kezdeményezést
298

 tekinti olyan „pótléknak”, amely a népi kezdeményezés helyét hivatott 

betölteni.
299

 A helyzet – véleményem szerint – azonban éppen ezzel ellentétes: az uniós szintű 

polgári kezdeményezés bevezetésekor különösen is rossz előjel a hasonló célt szolgáló 

nemzeti intézmény kivezetése. Mindez különösen gyengíti a társadalmi részvétel elvét és 

lehetőségeit. 

II. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosi intézményének megszüntetése 

Álláspontom szerint a környezeti demokrácia és az egészséges környezethez való jog a 

legnagyobb veszteséget a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának (JNO) az alapvető jogok 

biztosa helyettesének való lefokozásával szenvedte el. A 2010 és 2011 közötti alkotmányozási 

folyamat az ombudsman intézményének kálváriáját hozta el: az alkotmányozás számos 

vargabetűvel folyt és az ombudsmani intézményrendszer átalakítása azon területek közé 

tarozott, ahol nem sikerült teljesen korrigálni az alkotmányozó célkitűzéseit. Az Alaptörvény 

előkészítői kezdettől fogva az egybiztosi modellben gondolkodtak, s ennek csak a 

korrekciójára nyílt mód az alkotmányozás során. Az eredeti elképzeléseket, melyek szerint az 

alapvető jogok biztosa különös figyelmet fordít a jövő nemzedékek érdekeinek védelmére, 

addig sikerült finomítani, hogy az alkotmányozók elfogadták azt, hogy a jövő nemzedékek 

érdekinek képviseletéről az alapvető jogok biztosának egyik helyettese gondoskodjon. 

Az alkotmányozás stációi során a jövő nemzedékek biztosi posztját betöltő Fülöp Sándor 

rendre kifejezte álláspontját a készülő változásokkal kapcsolatban. Az Alaptörvény 

koncepciójának kidolgozáshoz küldött véleményében a következőket szögezte le: „A hatályos 

Alkotmány megfelelő módon biztosítja az egyes ombudsmanok szervezeti függetlenségét 

elsődlegesen a jelölési, választási, felelősségi, beszámolási szabályokon keresztül. Kiemelten 

hangsúlyozandó, hogy az egyes külön országgyűlési biztosi hivatalok felállítását az egyes 

érintett alapjogok fokozott, különös védelmének szükségessége indokolja. A kiemelt védelmet 

tehát mindig társadalmi szükségszerűség, egyes különös védelemre szoruló értékek vagy 

érdekek teszik indokolttá. Ez az egyediség természetesen feltételezi és nélkülözhetetlenné teszi 

a megfelelő szakmai felkészültséget és speciális hatáskört is. Minderre tekintettel az 

országgyűlési biztosok intézményének Alkotmányban megfogalmazódó koncepciójának 

megőrzését, illetve azon túl az egyes rendelkezések pontosítását, kiegészítését tartjuk 
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 Az intézményre lásd részletsebben: Antal, 2010b. 

299
 A 2013. évi CCXXXVIII. törvény többek között éppen az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU a 

polgári kezdeményezésről szóló rendeletének (2011. február 16.) a végrehajtására szolgál. 
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indokoltnak.”
300

 Amikor az Alaptörvényre vonatkozó törvényjavaslat
301

 már a parlament előtt 

volt a biztos elvi éllel tapintott rá az Alaptörvény környezetvédelmi attitűdje és a 

szakombudsmani rendszer felszámolása közötti ellentmondásra, ami egyúttal az Alaptörvény 

által kiépített politikai alkotmányosság egyik legnagyobb paradoxonja is: „A törvényjavaslat 

előterjesztői a készülő Alaptörvény egyik legnagyobb érdemének tekintik a jövő 

nemzedékekért vállalt felelősség megfogalmazását, az Alaptörvény környezetvédelmi 

tartalmát. Ezzel a vitathatatlan törekvéssel nem áll összhangban az ombudsmani rendszer 

tervezett átalakítása, sőt éppen ellentétes azzal… A jövő nemzedékek érdekei gyakran 

konfliktusba kerülnek a gazdasági és egyéb érdekekkel, így a helyettes által képviselt 

egészséges környezethez való alapjog alacsonyabb szinten lenne védett még akkor is, ha lesz 

ilyen alapjog.”
302

 Végül az Alaptörvény elfogadása után, amikor az alapvető jogok biztosáról 

szóló törvényjavaslat (s benne az immáron helyettessé degradált jövő nemzedékek biztosának 

jogkörei) került előkészítésre, Fülöp Sándor közzétette az addigi legmarkánsabb álláspontját. 

A biztos szerint a törvénytervezet megalapozatlan előterjesztés alapján, több tekintetben az 

Alaptörvénybe ütköző módon, más vonatkozásokban az Alaptörvényben foglaltakat súlyosan 

mellőzve kívánta szabályozni az ombudsmani intézményt. A biztosi hatáskör és intézkedési 

kör szűkítésével, a jövő nemzedékek érdekeinek háttérbe szorításával teljes mértékben 

súlytalan helyettesi intézményt kívánt megteremteni. Az ombudsman szerint a tervezet 

súlyosan sértette az Alaptörvényt, alkotmányosan elfogadhatatlan visszalépést valósított meg, 

ezért visszavonását és átdolgozását javasolta.
303

 

Végül is elfogadásra került az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény, 

amely – amint láthattuk
304

 – valóban meglehetősen puha jogosítványokkal ruházta fel az 

alapvető jogok biztosának helyetteseit. Álláspontom szerint a kialakult helyzet, s így a jövő 

nemzedékek biztosának megszüntetése, továbbá az eljárás mikéntje nem csupán a környezeti 

                                                 

300
 JNO (2011): A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának javaslatai az új alkotmány koncepciójának 

kidolgozásához. Elérhető: http://jno.hu/hu/pdf/jnob_alkotmany_javaslatok.pdf  
301

 A 2010-2014. közötti parlamenti ciklus T/2627 számú törvényjavaslata. 
302

 JNO (2011): A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának módosító javaslatai a Magyarország 

Alaptörvényéről szóló T/2627 számú törvényjavaslathoz. Elérhető:  

http://jno.hu/hu/alkotmanyozas/JNO_Modositasi_Javaslatok_Alaptorvenyhez.pdf  
303

 „A Tervezetet áttekintve megállapítható, hogy az: 

ellentétes az Alaptörvény Hitvallásával és egyes tételes rendelkezéseivel, 

felszámolja a jövő nemzedékek érdekeinek intézményes képviseletét, és jelentősen gyengíti az egészséges 

környezethez való jog védelmét, 

ezáltal kiüresíti az Alaptörvény előremutató vívmányait, továbbá 

súlyos visszalépést jelent a környezet védelmének ma hatályos jogszabályokkal biztosított szintjétől.” 

JNO (2011): A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az alapvető jogok biztosáról szóló törvény 

tervezetéről. Elérhető: http://jno.hu/hu/pdf/jno_obtv_velemeny.pdf  
304

 A jogkörök bemutatására lásd az Első fejezet Második rész IV.3. pontját. 

http://jno.hu/hu/pdf/jnob_alkotmany_javaslatok.pdf
http://jno.hu/hu/alkotmanyozas/JNO_Modositasi_Javaslatok_Alaptorvenyhez.pdf
http://jno.hu/hu/pdf/jno_obtv_velemeny.pdf


138 

demokrácia elveibe ütközik és az egészséges környezethez való jog érvényesítését jelentősen 

nehezíti meg, hanem egyenesen ellentétes az Alkotmánybíróság által kidolgozott védelmi 

szinttől való visszalépés elvével
305

, amely szerint az intézményrendszer változása nem vetheti 

vissza a már elért alapjogvédelmi szintet. 

Vagyis az egybiztosi rendszer magában rejtheti azt a kockázatot, hogy az alkotmányozó 

megszegte a védelmi szinttől való visszalépés tilalmát a jövő nemzedékek biztosa 

intézménynek megszüntetésével, amely nemzetközi szinten is elismert intézménnyé nőtte ki 

magát (csakúgy, mint a többi biztos). Mindez felveti továbbá azt is, hogy az alapvető biztos és 

helyettese – még ha kiterjedt apparátussal rendelkezik is – képes-e folytatni a több éve 

bejáratott alapjogvédő gyakorlatot anélkül, hogy akár önkéntelenül is, de le ne rontsa az 

önálló jövő nemzedékek biztosa által kialakított védelmi szintet.
306

 Továbbá 

megfogalmazható az a jogos aggodalom is, hogy az egybiztosi modell bevezetésével és a 

szakombudsmanok megszüntetésével az alapvető jogok biztosa hogyan tudja majd kezelni az 

alapjogok (pl. a környezetvédelem és a vele konkuráló alapjogok, így a tulajdonhoz való jog 

vagy a vállalkozás szabadsága) közötti konfliktusokat, s helyettesével hogyan tudja megóvni a 

környezetvédelmet és a jövő generációkat attól, hogy ne váljanak a gazdasági érdekek 

martalékává. 

Ezek a dilemmák oda vezettek, hogy Fülöp Sándor – immáron az alapvető jogok 

biztosának helyetteseként – 2012. augusztus 29-én lemondott hivataláról, s jelenleg Szabó 

Marcell a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.
307

 

III. Az önálló adatvédelmi ombudsman intézményéjnek megszüntetése 

Ha lehet még súlyosabb a helyzet az információszabadság terén, amely a környezeti 

demokrácia egyik kulcsjogosítványa. Itt azt láthattuk, hogy a korábbi adatvédelmi biztos, Jóri 

András lényegében az Alaptörvény erejénél fogva került elmozdításra, ugyanis az egybiztosi 

modellben az alapvető jogok biztosának nincs olyan helyettese, aki adatvédelemmel és 

információszabadsággal foglalkozna, továbbá a változó közjogi széljárás e területekre 

létrehozta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).
308

 Az 

alkotmányozás során ugyanakkor a 2008 szeptemberétől adatvédelmi biztosként működő Jóri 
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 A védelmi szinttől való visszalépés elve kapcsán lásd az Első fejezet Második rész IV.1. pontját. Továbbá az 

elvnek az Alkotmányba foglalására irányuló javaslataimat itt foglaltam össze: Antal, 2011a. 
306

 Ez a védelmi szint pontosan körvonalazható a JNO beszámolóiból és joggyakorlatából, amelyek elérhetőek a 

megszüntetett intézmény archivált honlapján: http://jno.hu/hu/  
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 Elérhető: http://www.ajbh.hu/dr.-szabo-marcel  
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 Az NAIH-val a 2011. évi CXII. törvény V. és VI. fejezeti foglalkoznak. 

http://jno.hu/hu/
http://www.ajbh.hu/dr.-szabo-marcel
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András eltávolításáról született döntés, s az Alaptörvény Átmeneti rendelkezései azt mondták 

ki, hogy a hivatalban lévő adatvédelmi biztos megbízatása az Alaptörvény hatálybalépésével 

megszűnik.
309

 A környezetvédelem szempontjából kulcspozíciót betöltő adatvédelmi 

ombudsman vonatkozásában tehát maga az Alaptörvény rontotta le a környezeti demokráciát. 

Az ügyben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, 

ami végül is az Európai Bírósághoz került. A Bíróság 2014. április 8-ai ítéletében
310

 kimondta 

azt, hogy Magyarország, mivel idő előtt megszüntette Jóri András adatvédelmi biztos 

megbízatását, megsértette az uniós jogot (95/46/EK irányelvet). Az ítélet indoklása szerint a 

személyes adatok védelméért felelős hatóságok függetlensége megköveteli, hogy a 

tagállamok tiszteletben tartsák az adatvédelmi hatóságok megbízatásának időtartamát és ezzel 

az adott intézmény integritását. 

IV. Az alkotmánybíráskodás korlátozása 

A politikai alkotmányosság paradigmájának az a legfontosabb célkitűzése, hogy a parlament 

(és persze a kormány) hatalmával konkuráló alkotmánybíráskodást egy „komplex kalodába” 

zárja. 2010-től kezdve ennek szellemben intézett támadásokat a jogalkotó és a kormányzat a 

magyar Alkotmánybíróság ellen, mindebből három alapvető csomópont rajzolódik ki. (a) 

Először is a testület jogköreinek a jelentős korlátozása. A pénzügyi tárgyú törvények 

vonatkozásában jelentősen csorbítják már az Alaptörvény elfogadása előtt a testület jogkörét, 

ennek a célja (ami csak részben sikerül) a testület aktivizmusának a megtörése. Ehhez jön az 

Alaptörvény által bevezetett számos jogkörkorlátozó intézkedés. (b) A második korlátozási 

csomagnak szintén az aktivizmus megtörése a célja, s ezt úgy akarta a kormányzat és a 

jogalkotás elérni, hogy a lehető legnagyobb mértékben az Alaptörvényhez láncolja a bírákat. 

Az Alaptörvény tehát megteremti az értelmezési „röghöz kötés” alapvető alkotmányos 

szabályait és elveit. Mindez a következőkben érthető tetten: az Alaptörvény maghatározza az 

alkotmányértelmezés főszabályát; ehhez egy kisegítő alapelvet is kínál; sőt az 

Alkotmánybíróság általános működési elvére is szabályt alkot. (c) Végül ezt egészíti az egyik 

legfontosabb faktor: a kormányzat és a jogalkotás egyrészt lecseréli az alkotmánybírák 
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 Az Alaptörvény negyedik módosításával (2013. március 25.) ez a rendelkezés magába az Alaptörvénybe 

került be (Záró és vegyes rendelkezések 17. pont). 
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 Az ítélet elérhető: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=j%25C3%25B3ri&docid=150641&pageIndex=0&docla

ng=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=321704#ctx1  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=j%25C3%25B3ri&docid=150641&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=321704#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=j%25C3%25B3ri&docid=150641&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=321704#ctx1
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személyi állományát, valamint magához vonja a testülettől az elnök kiválasztásával 

kapcsolatos döntést. 

A jogkörkorlátozás, az értelmezési „röghöz kötés” és az átalakított személyi állomány igen 

jelentős hatással lehet a környezeti demokráciára, ugyanis az aktivista alkotmánybírósági 

határozatok jogfejlesztő értelmezései jelentősen hozzájárultak a környezeti demokrácia 

továbbfejlesztéséhez.
311

 A következőkben részletesen megvizsgálom az említett korlátozási 

tendenciákat. 

1. Fenntartott és kiterjesztett jogkörkorlátozás 

Az Alaptörvény fenntartotta azt a jogkörkorlátozást, amely szerint költségvetési tárgyú 

törvények esetében csak meghatározott alapjogok (pl. az élethez és emberi méltósághoz való 

jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága) 

sérelme esetén lehet az AB-hoz fordulni [Alaptörvény 37. cikk (4) bek.]. Az alkotmányozó 

továbbá elkezdte felépíteni azt a véderőrendszert, amelynek feladata az Alaptörvénynek az 

AB-val szembeni körülbástyázása, hiszen a testület az Alaptörvényt ezentúl csakis konkrét 

alkotmányjogi problémával összefüggésben értelmezheti, és ekkor is csak úgy, hogyha az 

értelmezés közvetlenül levezethető az Alaptörvényből (AB-törvény 38. §). Időközben az AB 

is „felvette a kesztyűt” az Átmeneti rendelkezések megsemmisítésével
312

, amit az 

alkotmányozó azzal torolt meg a negyedik Alaptörvény-módosításban (2013. március 25.), 

hogy az AB az Alaptörvényt, illetve annak módosítását csupán eljárási-formai szempontból 

vizsgálhatja felül [S. cikk (3) bek.]. 

Fontos megemlíteni, hogy az Alaptörvény megszünteti az utólagos, bárki által 

beterjeszthető absztrakt normakontroll (azaz az actio popularis) lehetőségét, ami igen komoly 

hatással lesz a környezetvédelemre és a környezeti demokrácia, ugyanis az AB (Első fejezet 

Második rész IV.1. pontja alatt) bemutatott környezetvédelmi joggyakorlata döntően az actio 

popularis-eljárás keretében érkező ügyek kapcsán bontakozott ki. 

A hatáskörök korlátozása kapcsán végül még érdemes arra példa nélküli rendelkezésre 

utalni, ami alapjaiban írhatja át a környezeti demokráciához kapcsolódó alapjogi gyakorlatot 

(s természetesen minden más, alapjogi és államszervezeti területen éreztetheti a hatását). A 

negyedik Alaptörvény-módosítás szerint az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott 

alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik, ugyanekkor ez a rendelkezés nem érinti az 
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 Lásd erre az Első fejezet Második rész IV.1. pontját. 
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ezen határozatok által kifejtett joghatásokat (Záró és vegyes rendelkezések 5. pont). Vagyis az 

alkotmányos „tabula rasa” célja a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat felülírása, illetve 

annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy az Alaptörvény alapján ítélkező AB már ne 

legyen kötve és a korábbi gyakorlathoz, s így teljesen új alapokra helyezze az 

alkotmánybíráskodást (mindez pontosan beleillik a politikai alkotmányosság paradigmájába, 

hiszen ez a kialakítandó és korántsem aktivista gyakorlat sokkal kevésbé lesz korlátja a 

törvényhozásnak, s még kevésbé a kormányzatnak
313

). A helyzet azért is nagyon 

problematikus, mert a 2013. március 11-én elfogadott és március 25-én kihirdetett negyedik 

Alaptörvény módosítás 2013. április 1-jén lépett hatályba, de az AB a 22/2012. (V. 11.) AB 

határozatban már konkrétan állást foglalt a korábbi gyakorlat Alaptörvény alatti 

felhasználhatóságáról és konkrét tesztet is kidolgozott rá.
314

 

2. Értelmezési főszabály 

Alaptörvényünk pontosan kijelöli, hogy a törvényszöveg értelmezése során milyen főszabályt 

kell követni: „R) cikk (3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti 

hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.” Vagyis az 

Alkotmánybíróság, mint az Alaptörvény legfőbb értelmezője három jól meghatározható 

értelmezési korláttal találja magát szemben. Az Alaptörvény rendelkezéseinek célja 

(teleologikus értelmezés), mint követendő értelmezési irány igen élesen veti fel azt, hogy az 

alkotmánybírák nem járhatnak külön utakon, kötelesek követni az Alaptörvény rendelkezései 

mögött meghúzódó alkotmányozói célokat. Ez utóbbit önmagában is nehéz meghatározni, de 

az alkotmánybíráknak (szintén egy értelmezési eljárás lefolytatása után) lehet valami 

fogalmunk az alkotmányozói célokról, amely – legalábbis a szakirodalom
315

 alapján – nem 

feltétlenül maga a jogalkotói akarat, hanem egy fiktív, racionális jogalkotó feltételezett 

akarata. Beletörhet azonban a bicskájuk a továbbiakban szintén kötelező Nemzeti hitvallás és 

a történeti alkotmányunk vívmányainak értelmezési segédletként való felhasználásába. Itt 

több kockázat is kimutatható. Egyrészt a Nemzeti hitvallást (éppen hitvallási volta miatt) igen 

nehéz értelmezni és segédletként felhasználni, másrészt ez az Alaptörvénynek tipikusan azon 

                                                 

313
 Az AB elnökévé választott Lenkovics Barnabás azt nyilatkozta, hogy AB-nek az a feladata, hogy mértéket 

tartson, ne blokkolja, akadályozza a kormányzati munkát azonnali beavatkozást igénylő helyzetekben, hiszen 

arra ott van a politikai felelősség. Forrás: Lenkovics: Az AB feladata, hogy ne blokkolja a kormányzati munkát. 

nol.hu 2015. március 3. Elérhető: http://nol.hu/belfold/lenkovics-az-ab-feladata-hogy-ne-blokkolja-a-

kormanyzati-munkat-1519643  
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 A 22/2012. (V. 11.) AB határozat és a korábbi gyakorlat felhasználására vonatkozó tesztre lásd: Antal, 2013c. 
315

 Jakab, 2011 

http://nol.hu/belfold/lenkovics-az-ab-feladata-hogy-ne-blokkolja-a-kormanyzati-munkat-1519643
http://nol.hu/belfold/lenkovics-az-ab-feladata-hogy-ne-blokkolja-a-kormanyzati-munkat-1519643
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része, amely ideológiai töltete miatt korántsem egyértelmű. A történeti alkotmányunk 

vívmányaira való utalással pedig az a probléma, hogy közjogilag nem tudjuk pontosan, hogy 

miről van szó: ha tetszik ez is értelmezés kérdése, s ilyen alapon ad absurdum maga a korábbi 

alkotmánybírósági gyakorlat is lehet a történeti alkotmányunk vívmánya. Az értelmezési 

főszabály miatt az alkotmánybírák között felerősödhet egy olyan gyakorlat, mely szerint 

inkább követik az Alaptörvény szó szerinti (grammatikai) értelmezését, s inkább nem 

vállalják fel sem azt, hogy boncolgassák a fenti értelmezési fundamentumokat, sem pedig azt, 

hogy megkérdőjelezzék azokat. Mindez rendkívül visszavetheti a környezeti demokrácia 

alkotmányos alapjainak további kibontakozását, hiszen azokat éppen az aktivista 

(mondhatnám: progresszív) alkotmánybírósági értelmezés alakította ki. 

3. Értelmezési alapelv 

Alaptörvényünk a fenti értelmezési szabályok mellet meghatároz egy értelmezési alapelvet: 

„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 

céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok 

értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és 

gazdaságos célt szolgálnak.” Ez a szabály tulajdonképpen az R) cikk (3) bekezdésének 

kiegészítése, vagyis a feltételezett jogalkotói cél megállapításához próbálja közelebb vinni az 

értelmezőt. Felvethető, hogy a 28. cikk vonatkozik-e a bíróságokon túl az 

Alkotmánybíróságra. Elképzelhető az Alaptörvény olyan értelmezése, amely éppen a valódi 

alkotmányjogi panasz bevezetése miatt az Alkotmánybíróságot is egyfajta bíróságként fogja 

fel. Ettől függetlenül a 28. cikk második mondata mindenképpen irányadó lehet magára az 

Alkotmánybíróságra, hiszen az Alaptörvény értelmezéséről beszél, amelyben a testületnek 

kitüntetett szerepe van. 

4. Működési alapelv 

Az Alaptörvény meghatároz továbbá egyfajta működési alapelvet az Alkotmánybíróság 

tekintetében, méghozzá úgy, hogy azt a fiskális fenntarthatósághoz köti: „N) cikk (1) 

Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét 

érvényesíti. (2) Az (1) bekezdés szerinti elv érvényesítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és 

a Kormány felelős. (3) Az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más 

állami szervek feladatuk ellátása során az (1) bekezdés szerinti elvet kötelesek tiszteletben 

tartani.” Az N) cikk értelmezésének két lehetséges iránya van: egyrészt a fiskális 

fenntarthatóság elve az Alkotmánybíróság belső gazdálkodása kapcsán számít alapelvnek; 
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másrészt pedig kérdéses, hogy jelent-e ennél többet, vagyis a taláros bíráknak alá kell-e 

rendelniük jogértelmezésüket a fiskális fenntarthatóságnak. Jakab András szerint
316

 ez a 

rendelkezés nem hat ki a jogértelmezésre, pontosabban csupán lehetőséget teremt arra, hogy a 

jogértelmezés szempontjai között figyelembe vegyék a költségvetés helyzetét, „[m]agára a 

jogértelmezésre azonban (a jogértelmezés eredménynek megállapítására) nem használható a 

rendelkezés, arra egyrészt az R) cikk (3) bekezdése, másrészt a 28. cikk vonatkozik”. 

Ugyanakkor az Alaptörvény szó szerinti értelmezése mást sugall: az Alkotmánybíróság 

feladatának ellátása nem csupán a belső működésben merül ki, hanem ide tartozik többek 

között az Alaptörvény értelmezése. Ha ez így van és az Alkotmánybíróság adott esetben nem 

hozhat olyan határozatot, amellyel a költségvetést megterheli, akkor ez az Alkotmánybíróság 

jogkörének ismételt csorbítását eredményezi, ismét fiskális szempontok apropóján. Érdemes 

arra is utalni, hogy mindez súlyosan sérti a környezetvédelem és a jövő generációk 

(egyébként jelentős anyagi ráfordítást igénylő) érdekeit, hiszen az említett rendelkezés alapján 

a fenntartható költségvetési gazdálkodás rendre felülírhatja ezeket az érdekeket. 

5. Emberi tényező 

Végül érdemes néhány szót szólni a közjogi intézmények egyik legfontosabb faktoráról, az 

emberi tényezőről. Nyilván a fenti rendelkezések – még ha értelmezésük folyamatban is van 

és ez számtalan dilemmát felvet – kötelező keretet jelentnek az alkotmánybírósági 

jogértelmezéshez. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy mind a hivatkozott 

értelmezési kánon, mind pedig maga az Alaptörvény elsősorban immár a jogértelmező 

közönség kezében van. Ahogyan ez Sólyom László megfogalmazta: „Az Alaptörvényt 

meghozták, s rendelkezései immár kikerültek megalkotói kizárólagos alakító és rendelkező 

hatalma alól. Az egész új alkotmány élete már egy sokkal tágabb és összetettebb erőtérben fog 

folyni: az alkotmányos kultúra alakítja értelmét és érvényesülését, miközben maga is az 

Alaptörvény része lesz.”
317

. Vagyis, ezt a keretet (is) maguk a mindenkori alkotmánybírák 

töltik majd meg tartalommal, ebben pedig döntő faktor lesz az, hogy aktivista vagy a 

szöveghűség pártján álló bírákat választ majd az országgyűlés. A potenciális konfliktus 

lehetősége ott van, hogy ha a megválasztott alkotmánybíró aktivista szemüvegen keresztül 

közelít az Alaptörvényhez, s megpróbálja kitágítani és átértelmezni az alaptörvényi kereteket. 

Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy 2010-től a kormánypártok folyamatosan a 
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 Jakab 2011 196. p 
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 Idézi Jakab 2011 14. p. 
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saját jelöltjeikkel töltötték fel az Alkotmánybíróságot
318

, valamint azt is elérték, hogy maga az 

országgyűlés válassza meg a képviselők kétharmadának szavazatával a testület elnökét a 

tagok közül.
319

 

6. Következetések 

Láthattuk tehát, hogy mind az Alaptörvény által meghatározott keret, mind pedig az 

alkotmánybírói habitus és szerepfelfogás, s persze a testület mindenkori személyi összetétele 

meghatározó abban, hogy az (új) Alkotmánybíróság miként értelmezi majd az Alaptörvényt 

és az abban foglalt (korábban bemutatott) zöld tartalmakat. Ennek kapcsán számtalan 

fordulópont és fokmérő fordulhat elő, amelynek során az Alkotmánybíróság egyértelművé 

teheti az általa gyakorolni kívánt értelmezési paradigmát. Többek között ilyenek azok az 

esetek, amikor az Alkotmánybíróság arról dönt, hogy hogyan viszonyul a korábbi 

határozataiból kirajzolódó gyakorlathoz, pontosabban annak eldöntése, hogy az 

Alaptörvénynek a korábbi gyakorlatot hatályon kívül helyező rendelkezése nyomán mit tart 

meg és mit vet a korábbi gyakorlatból. 

Ez a folyamat már el is indult: a 2013. március 5-én meghozott 3068/2013. (III. 14.) AB-

határozata (előadó alkotmánybíró: Kovács Péter)
320

 kimondta: „Az Alaptörvény szövege az 

egészséges környezethez való jog tekintetében megegyezik az Alkotmány szövegével, ezért az 

egészséges környezethez való jog értelmezése során az Alkotmánybíróság korábbi 

határozataiban tett megállapítások is irányadónak tekinthetők.” Érdemes megjegyezni, hogy 

ebből messzemenő következetést még korántsem lehet levonni, hiszen a korábbi AB-

határozatokat hatályon kívüli helyező negyedik Alaptörvény-módosítás röviddel ezután 2015. 

április 1-jén épült bele az Alaptörvénybe. Ugyanakkor jelzésértékű, hogy – amint a nemzeti 

parkok ügye esetében láthattuk – mind az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékekért 

                                                 

318
 Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös elemzésben 

vizsgálta az Alkotmánybíróság 2011 és 2014 közti ítélkezési gyakorlatát, s azt állapították meg a legnagyobb 

jelentőségű ügyeket megvizsgálva, hogy az Alkotmánybíróságot megtörte a kormánytöbbség, az új tagok 

beültetésével sikeresen alakított ki kormányhű testületet. Lásd erre részletesen: Eötvös Károly Intézet – Magyar 

Helsinki Bizottság – Társaság a Szabadságjogokért (2015): Egypárti alkotmánybírák a kétharmad szolgálatában. 

Elérhető: http://ekint.org/ekint_files/File/ekint_tasz_mhb_egyp%E1rti_alkotm%E1nyb%EDr%F3k_2015.pdf 

További forrás: https://sites.google.com/site/egypartialkotmanybirak/  
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 Érdemes megjegyezni, hogy az AB-elnökének parlament általi választása már az Alaptörvény hatálybalépése 

előtt (de elfogadása után) alkalmazásra került, hiszen e rendelkezés bekerült az Alkotmányba, méghozzá a 

Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes 

átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvénnyel 

(Kihirdetve: 2011. június 14.). A képviselők ennek alapján választották elnökké Paczolay Pétert 2011. július 4-

én, akit 2015. február 24-én Lenkovics Barnabás váltott fel az elnöki székben. 
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 A határozat elérhető: 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/EB58E5AD4BD2F5B6C1257ADC002104CC?OpenDocument  
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felelős helyettese, mind a köztársasági elnök, de még maga az AB is, eleven módon 

támaszkodik az Alaptörvény előtti alkotmánybírósági gyakorlatra. 

A csökkentett jogkörű és értelmezési szempontból „gúzsba kötött” AB-nek a gyakorlata 

igen jelentős lesz a környezetvédelem és a környezeti demokrácia területein. Egyrészt 

kardinális kérdés lesz, hogy az Alkotmánybíróság – az Alaptörvény ellenére – továbbra is 

pozitívan viszonyul-e a környezetvédelem területén korszakalkotó korábbi határozataihoz 

(erre, amint láthattuk, vannak jelek), ugyanis a környezetvédelem tipikusan olyan terület, 

amelynek fejlesztése nagyban a taláros testületre hárult. Másrészt pedig különösen is érdekes 

lesz az, amikor „a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elve” 

és a különféle környezetvédelmi értékek konfliktusában az Alkotmánybíróságnak döntenie 

kell majd. Az Alaptörvény értelmezési „röghöz kötése” (és egyébként a testület általános 

jogkörkorlátozása is) merőben fiskális érdekek figyelembevételére kötelezi a testületet, ami 

olyan dilemmákat és ellentmondásokat eredményezhet, hogy a környezetvédelem, a 

környezeti demokrácia értékei könnyen alulmaradhatnak a fiskális szempontokkal vívott 

csatákban. 

V. Az információhoz való hozzáférés korlátozása és az arra tett kísérletek 

Az információhoz való hozzáférés a környezeti demokrácia fundamentális területe, hiszen 

megfelelő információ nélkül egyik másik részjogosítványt sem lehet érdemben gyakorolni. A 

környezetvédelmi ügyekben mindig nagyon érzékeny téma az információhoz való hozzáférés, 

hiszen sem az államigazgatási szervek, sem pedig az állami tulajdonban lévő vállalatok nem 

szívesen veszélyeztetik politikai és gazdaági érdekeiket az információk közlésével. Az 

előbbiek az adatok döntés-előkészítő vagy minősített jellegére, utóbbiak pedig az üzleti 

titokra hivatkoznak rendszeresen. Az állami szféra egyik szelete sem képviseli konzekvensen 

azt a felfogást, hogy alapvető önérdekként fogja fel a nyilvánosság hiteles és időben történő 

tájékoztatását, s ez arra vezethető vissza, hogy a társadalmi nyilvánosságot, a civil 

szervezeteket sokkal inkább egyfajta versenytársnak, semmit együttműködő partnernek 

tekinti. A következőkben sorra veszem, hogy 2010-től milyen (tervezett és megvalósult) 

korlátozások érték a környezeti demokrácia információs pillérét. 

1. Közfeladatot ellátó személy-e az állami cég? 

A második Orbán-kormány megalakulása utáni első intézkedései között volt az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/K.§ (6) bekezdésének hatályon kívül 

helyezése (egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
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módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény).
321

 Ez azért lényeges a környezeti demokrácia 

szempontjából, mert ez a törvényhely mondta ki, hogy a magyar állam, a helyi önkormányzat, 

költségvetési szerv vagy közalapítvány többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek, a 

nevében eljáró személy pedig közfeladatot ellátó személynek minősül. Vagyis az állami, 

illetve önkormányzati tulajdonban lévő cégektől is lehet adatigényléssel közadatokhoz 

hozzáférni. Az államháztartási törvény azóta átalakításra került (2011. évi CXCV. törvény az 

államháztartásról), de hivatkozott rendelkezés ebbe sem került vissza. 

Az ebből fakadó és a környezeti demokráciát terhelő veszély
322

 nagyon is kézzelfogható. 

Hiszen a Kúria éppen az államháztartási törvény megcsonkítását kihasználva kimondta, hogy 

mivel a közvetett állami tulajdonban álló Vértesi Erőmű Zrt. (az erőmű 98%-ban az MVM-

csoport tulajdonában van, vagyis egy állami vállalt leánycége) nem közfeladatot ellátó szerv, 

ezért nem köteles kiadni az erőmű milliárdos veszteségeit megalapozó szerződéseket és 

ezekhez kapcsolódó belső vizsgálati anyagokat.
323

 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. A TASZ szerint a megszorító értelmezés alkotmányos tilalmával 

szembemenve a Kúria közfeladatot ellátó szerv fogalmába nem érti bele a közvetett állami 

tulajdonú gazdálkodó szerveket. 

A helyzetet tovább bonyolítja (és részben fel is oldja az), hogy az állami vagyonról 2007. 

évi CVI. törvény még mindig hatályos rendelkezése szerint az állami vagyonnal gazdálkodó 

vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény 

szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül [5. § (2). bek.]. Vagyis a 

hatályon kívül helyezett államháztartási törvényhely nélkül is pontosan levezethető az állami 

cégek leányvállalatainak közfeladatot ellátó szervi jellege. Ugyanakkor a példa jól mutatja, 

hogy a környezeti demokrácia erősen sérülhet, ha a jogalkotó kiskapukat kíván nyitni és azt a 

bíróságok megpróbálják kihasználni. 
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 A törvényjavaslatot az akkor nemzetgazdasági miniszter, Matolcsy György terjesztette be. Forrás: 

http://www.parlament.hu/irom39/00581/00581.pdf  
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 A veszélyre felhívta a figyelmet a TASZ (2010): Veszélyes vizeken – az államháztartási törvény módosítása 

és az információszabadság. Elérhető: http://tasz.hu/informacioszabadsag/veszelyes-vizeken-az-allamhaztartasi-

torveny-modositasa-es-az  
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 Az ügyben az adatigénylőt a TASZ képviselte. Forrás: http://tasz.hu/node/2742 

http://www.parlament.hu/irom39/00581/00581.pdf
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2. Az adatigénylés szakértelemhez kötésére tett kísérlet 

Mindez kifejeződött abban, hogy egy országgyűlési képviselő
324

 2012. március 27-én 

módosító javaslatot nyújtott be a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló T/6352 

számú törvényjavaslathoz. 
325

 A képviselő ezen utóbb visszavont javaslattal lényegében egy 

huszárvágással módosította volna az információszabadságról szóló törvényt, méghozzá úgy, 

hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot az adat 

közérthető formában történő megismeréséhez szükséges szakértelem igénybevételére 

tekintettel korlátozni lehessen. A képviselő egyetlen részterületen (földmérési és térképzeti 

állami alapadatokhoz kapcsolódó információk) meglévő, potenciális veszély (az adatok 

szakértelem nélküli megismerése esetén azok félreértése
326

) miatt az egész 

információszabadásra kiterjedő korlátozó szabályt kívánt létrehozni. A javaslat ugyan 

visszavonásra került, de mindenképp jelzi a jogalkotó viszonyulását az információszabadság 

kérdésköréhez és a környezeti demokráciához: ugyanis egy környezeti demokráciában 

evidencia kell, hogy legyen, hogy az állami szervek adatszolgáltatási kötelezettsége nem 

függhet az adatigénylő indokolási kötelezettségétől.
327

 

3. „Visszaélésszerű” adatigénylések 

A parlament 2013. április 30-án, kivételes és sürgős tárgyalást követően fogadta el az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
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 Font Sándor (Fidesz). 

325
 Elérhető: http://www.parlament.hu/irom39/06352/06352-0007.pdf 

326
 Az indokolás a következőképp szól: „Ennek indoka, hogy ki kell terjeszteni a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatok megismeréséhez való jog korlátozásának lehetőségét a földmérési és térképészeti állami 

alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, az objektumok helyzetét leíró adatokba, 

vázlatokba, továbbá egyéb földmérési és számítási munkarészekbe, valamint a forgalomból kivont állami 

alapadatokba való betekintés 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 értelmezése félreértésekhez, 

téves következtetések levonásához vezethet, ezért fennáll a veszélye a birtokhatárviták és a bírósági eljárások 

számának jelentős növekedésének.” 
327

 A TASZ álláspontja szerint: „A TASZ elfogadhatatlannak tartja, hogy az állam átlátható működését azon az 

alapon korlátozza a jogalkotó, hogy az adatigénylő polgár nem rendelkezik megfelelő szakismeretekkel, és ezért 

nem tudja értelmezni, használni az adatokat… A közérdekű adatigénylést nem kell indokolnia az adatigénylőnek, 

az adatszolgáltatásnak a gyakorlatban előforduló indoklási kötelezettséghez kötése törvényellenes… Ebből az is 

következik, hogy akár egyszerű, készletező adatgyűjtés céljából is igényelhetünk adatokat, nem feltétele a 

közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlásának az, hogy a megszerzett ismereteket – szakmai vagy 

közéleti tevékenységünk során, az egyéni képességeinknek megfelelően – ténylegesen hasznosítsuk.” Forrás: 

TASZ (2012): Diplomát a közérdekű adatok megismeréséhez? Elérhető:  

http://tasz.hu/informacioszabadsag/diplomat-kozerdeku-adatok-megismeresehez 

http://www.parlament.hu/irom39/06352/06352-0007.pdf
http://tasz.hu/informacioszabadsag/diplomat-kozerdeku-adatok-megismeresehez
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törvény módosításáról szóló, T/10904. számú törvényjavaslatot.
328

 Az elfogadott törvény 1. §-

a információszabadságról szóló törvényt úgy módosította volna, hogy a külön törvényben 

szabályozott, bármilyen tájékoztatási eljárás kikerül e törvény garanciális rendelkezéseinek, 

így különösen a bírósághoz fordulás lehetőségének hatálya alól, ugyanis a törvény kizárta 

volna az információszabadság törvény alkalmazását külön törvényben szabályozott 

tájékozódási, iratmegismerési, betekintési és másolatkérési jogokra. A TASZ, az Átlátszó.hu, 

a K-monitor és a Transparency International Magyarország közösen megfogalmazott aggályai 

szerint: „Az információszabadság jelenlegi jogvédelmi szintjéhez képesti visszalépésre, az 

eljárási törvények vonatkozásában az Infotv. garanciális rendelkezései érvényesülési körének 

teljes kizárására álláspontunk szerint csak megfelelő alkotmányos indok esetén kerülhetne 

sor, ilyet azonban sem a törvény, sem annak indokolása, sem az előterjesztőknek a parlamenti 

vitában kifejtett álláspontja nem tartalmaz.”
329

 Ez a szabályozási irány súlyosan csorbította 

volna a környezeti demokráciát és alkalmas volt arra is, hogy jogbizonytalanságot teremtsen 

abban, hogy a külön törvényben meghatározott tájékoztatáskérési jogosultságok miként 

viszonyulnak információszabadság törvény garanciális rendelkezéseihez. Az elfogadott 

törvény 4. §-a jogszerűvé tette volna az adatigénylés megtagadását, ha az „a külön törvényben 

szabályozott ellenőrző szervek ellenőrzési jogosítványaival azonos mélységű és terjedelmű 

adatbetekintést és adatkezelést” eredményezne. E tervezett szabályozás megindokolására 

használta az előterjesztő a „visszaélésszerű adatigénylés” formulát, mely szerint: „Mivel a 

külön törvényben ellenőrzésre feljogosított ellenőrző szervek (pl. ÁSZ, KEHI) törvénynél 

fogva kötelesek ellenőrizni a közfeladatot ellátó szerveket, ezért az olyan visszaélésszerű, akár 

bizonylati szintű adatigénylés, melynek keretében az igénylő általánosságban kér mindenféle 

adatot, amelynek teljesítése az adatkezelő működését jelentős mértékben és hosszú időre 

akadályozná, nem teljesíthető.”
330

 

Ezzel kapcsolatban pedig az hozható fel, hogy a „rendelkezés bizonytalan terjedelemben 

korlátozza a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot, mivel az 

ellenőrző szervek jogosítványainak mélységét és terjedelmét egyetlen jogszabály sem 

                                                 

328
Az előterjesztők Cser-Palkovics András és Vas Imre fideszes képviselők voltak. Elérhető: 

http://www.parlament.hu/irom39/10904/10904.pdf  
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 TASZ – átlátszó.hu – K-monitor – TI Magyarország (2013): Nyílt levél Az Áder János köztársasági elnökhöz. 

Elérhető: http://transparency.hu/uploads/docs/KEH_20130502.pdf 2. p 
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 A T/10904. számú törvényjavaslathoz fűzött indokolás 4. p 
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határozza meg olyan konkrétsággal, amelyből egyértelműen meghatározható lenne: milyen 

»mélységű« adatigénylés esik a rendelkezés hatálya alá.”
331

 

Az elfogadott törvény kapcsán sikeres volt a civil szerezetek ellenvetése és az 

információszabadság ilyen korlátozása végétére is elérte a köztársasági elnök ingerküszöbét, 

aki 2013. május 8-án politikai vétót gyakorolva visszaküldte a törvényt a parlamentnek.
332

 

Áder János is hasonlóan érvelt és az első problémakör kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy 

az a jogalkalmazót félrevezetheti, hiszen abból az a téves következetés vonható el, hogy a 

külön törvények szerint lefolytatott eljárásban érintett személyeket megillető jogorvoslat 

lehetősége megszűnik. Az ellenőrző szervek által gyakorolt adatbetekintéshez hasonló 

adatigénylés jogszerű megtagadása kapcsán a köztársasági elnök is azzal érvelt, hogy a 

törvény nem határozza meg pontosan a közérdekű adatokhoz való jog korlátozásának 

terjedelmét. 

Az elnöki vétó nyomán az NAIH elnöke, Péterfalvi Attila is megfogalmazta álláspontját. 

Az Alkotmányügyi bizottságnak írt levelében
333

 elismerte, hogy az ún. „külön törvényi 

hozzáférési szabályok megalkotásával tetszés szerint szorítható vissza az 

információszabadság törvény alkalmazhatósága.” Ugyanakkor egyetértett azzal, hogy a 

közérdekű adatok megismeréséhez való jogot veszélyeztethetik a „nagy mennyiségű 

közérdekű adatra vonatkozó, visszaélésszerű adatigénylések”. A köztársasági elnök vétója 

kapcsán azt azért elismerte, hogy megvétózott törvény túlságosan tág mozgásteret hagyott 

volna a jogalkalmazónak. Az állami adatkezelők ugyanis szabadon mérlegelve dönthetik el, 

hogy mi minősül „túlzottan nagy terjedelmű” adatigénylésnek. Így akár önkényesen is 

megtagadhatnak közérdekű adatok iránti kérelmeket. 

Az Alkotmányügyi bizottság Péterfalvi Attila álláspontját fogadta el és a bizottság által 

beterjesztett zárószavazás előtti módosító javaslat szövege
334

 továbbra sem akadályozza meg 

a közérdekű adatok megismerésének önkényes korlátozását. Az újabb verzió szerint a 

közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére 

irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Ha erre való 

hivatkozással az adatigénylés elutasításra kerül, az adatigénylő az NAIH-nál bejelentéssel 
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 TASZ – átlátszó.hu – K-monitor – TI Magyarország (2013): Nyílt levél Az Áder János köztársasági elnökhöz. 

Elérhető: http://transparency.hu/uploads/docs/KEH_20130502.pdf 3. p 
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 A politikai vétó szövege elérhető: 

http://www.keh.hu/pic/upload/20130508_elnok_level_ogy_informszab_agrarkamara.pdf  
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 Az NAIH elnökének levele elérhető: http://transparency.hu/uploads/docs/naih_level_0603.pdf  
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vizsgálatot kezdeményezhet.
335

 Mindez nem javított a helyzeten, hiszen a közérdekű adatot 

kezelő szervek döntik el, mi minősül átfogó, számlaszintű, vagy éppen tételes 

ellenőrzésnek.
336

 A törvényt ezzel a tartalommal fogadták el. 

Végül a TASZ, a Transparency International Magyarország és a K-Monitor – actio 

popularis hiányában – arra kérte az alapvető jogok biztosát, hogy kezdeményezze az AB-nál a 

törvény alaptörvény-ellenességének a megállapítását és a megsemmisítését.
337

 Az 

információszabadság törvény ilyen irányú megváltoztatása a mai napig hatályban van. 

4. Adatigénylések törvényi kizárása 

2015. március 3-án fogadta el a magyar parlament környezeti demokrácia rendszerváltás után 

elért eredményeit leginkább korlátozó, a nemzeti fejlesztési miniszter által előterjesztett 

törvényt.
338

 A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, 

valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvényt.
339

 

A törvény 5. §-a – az Országgyűlési Törvényalkotási Bizottsága által 2015. február 27-én 

benyújtott összegző módosító javaslat hatására – súlyosan korlátozza a környezeti demokrácia 

információs pillérét és szembemegy az Aarhusi Egyezménnyel. Az elfogadott törvény 5. §-a a 

következőket tartalmazza: „A Megvalósítási Megállapodásokban és a Beruházással 

összefüggésben az Egyezmény 3. cikk 1. pontja szerinti Orosz Kijelölt Szervezet és annak 

alvállalkozói, valamint az Egyezmény 3. cikk 2. pontja szerinti Magyar Kijelölt Szervezet és 

alvállalkozói által kötött szerződésekben foglalt üzleti és műszaki adatok, valamint az ezen 

Megvalósítási Megállapodások, szerződések és az Egyezmény előkészítésével, megkötésével 

kapcsolatos üzleti és műszaki adatok, valamint az ezekkel összefüggő döntések megalapozását 

szolgáló adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) és h) pontjára figyelemmel – azok keletkezésétől 

számított 30 évig – közérdekű adatként nem ismerhetőek meg.”
340
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 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7). 

bek. 
336

 A kritikára lásd: TASZ (2013): Egyet előre, kettőt vissza: az információszabadság mégis megy a levesbe. 
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 TASZ – TI Magyarország – K-Monitor (2013): Nyílt levél az információszabadságért. Elérhető: 

http://tasz.hu/informacioszabadsag/nyilt-level-az-informacioszabadsagert  
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 A törvény elfogadásával kapcsolatos adatokra lásd: http://bitly.com/1AMqpBw  
339

 A törvény közlönyállapota elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174500.290238  
340

 A Paksi Atomerőmű bővítésével, mint az energia-demokráciához kapcsolódó esettanulmánnyal a Harmadik 

fejezetben foglalkozom majd, s most csak ez ehhez kacsolódóm, a közadatokat érintő korlátozásokkal 

foglalkozom. 

http://tasz.hu/informacioszabadsag/egyet-elore-kettot-vissza-az-informacioszabadsag-megis-megy-levesbe
http://tasz.hu/informacioszabadsag/egyet-elore-kettot-vissza-az-informacioszabadsag-megis-megy-levesbe
http://tasz.hu/informacioszabadsag/nyilt-level-az-informacioszabadsagert
http://bitly.com/1AMqpBw
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174500.290238


151 

Az ügyben a paksi bővítés során a környezeti demokrácia elemeinek érvényesülését 

figyelemmel kísérő civil szervezetek (az Energiaklub, a Transparency International 

Magyarország, a Társaság a Szabadságjogokért, a K-Monitor és az Átlatszó.hu) 2015. 

március 3-án nyílt levélben fordultak
341

 Áder János köztársasági elnökhöz, hogy 

alkotmányossági vétójával élve, alkotmányossági aggályaival együtt küldje meg AB-nek az 

elfogadott törvényt. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elnökének állásfoglalása (NAIH-1894-2015-T) is túlzásnak 

minősítette a nyilvánosság ilyen fokú és durva kizárását.
342

 

A civil szerveztek álláspontja szerint a törvény 5. §-a súlyosan sérti, a feltétlenül szükséges 

mértéken túl és a lényeges tartalmát tiszteletben nem tartva korlátozza a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jogot
343

, továbbá sérti közpénzekkel kapcsolatos 

adatok nyilvánosságával kapcsolatos alkotmányos szabályokat. Ráadásul a törvény 5. §-a 

ellentétes a közösségi joggal, valamint az Aarhusi Egyezménnyel. 

Az Alkotmánybíróság a 32/1992. (V. 29.) AB határozatban kifejtette, hogy a „közérdekű 

információkhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképviseleti testületek, a 

végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, 

serkenti azok demokratikus működését.” A 34/1994. (VI. 24.) AB határozatban pedig 

leszögezte, hogy a „nyílt, áttetsző és ellenőrizhető közhatalmi tevékenység, általában az 

állami szervek és a végrehajtó hatalom nyilvánosság előtti működése a demokratizmus egyik 

alapköve, a jogállami államberendezkedés garanciája.” A 12/2004. (IV. 7.) AB határozat azt 

is kimondja, hogy „egy demokratikus társadalomban a közérdekű adatok nyilvánossága a 

főszabály; ehhez képest a közérdekű adatok nyilvánosságának korlátozását kivételnek kell 

tekinteni.” Az elfogadott törvény 5. §-a nemzetbiztonsági érdekből, illetve a szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel, harminc éven át hozzáférhetetlenné tesz minden, a Paksi 

Atomerőműt érintő beruházással összefüggő üzleti és műszaki adatot, valamint az ilyen 

adatokkal összefüggő döntések megalapozását szolgáló minden adatot. Az elfogadott törvény 

5. §-a azonban elmulasztja meghatározni (differenciálni) azokat a konkrét nemzetbiztonsági, 

illetve a szellemi tulajdon védelméhez fűződő érdekeket, amelyekre hivatkozással általános 

jelleggel és differenciálatlanul kizárja a jelzett közérdekű adatok megismerhetőségét.  
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http://www.naih.hu/files/NAIH-2015-1894-T.pdf
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A törvény tehát a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot a megnevezett értékek 

védelméhez feltétlenül szükséges mértéknél jobban és aránytalanul korlátozza, mivel az 

üzleti, a műszaki és a döntés előkészítő adatokat teljes egészében megismerhetetlenné teszi, 

függetlenül attól, hogy azok egyébként bármilyen formában érintenek-e egyáltalán 

nemzetbiztonsági, illetve a szellemi tulajdon védelméhez fűződő érdeket. Az adott cél 

eléréséhez feltétlenül szükséges mértéknél nagyobb alapjog-korlátozás pedig az Alaptörvény 

I. cikk (3) bekezdésére tekintettel sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdését. 

A civil szervezetek érvelés szerint az elfogadott törvény 5. §-a ezen túlmenően kiüresíti a 

közérdekű adatok megismerése iránti igény elutasításával szembeni bírósági felülvizsgálat 

lehetőségét, s ez által a környezeti demokrácia információs pillérén túl, annak jogorvoslati 

oldalát is korlátozza. Az érintett adatok megismerhetővé tételét az adatkezelő nem 

mérlegelheti, az elfogadott törvény 5. §-ában foglalt kategorikus rendelkezés következtében 

azok egyáltalán nem ismerhetőek meg. Ennek megfelelően sem az adatkezelő, sem a bíróság 

számára nem áll rendelkezésre az információszabadságról szóló törvény 30. § (5) bekezdése 

szerinti lehetőség az adatok megismerhetővé tételére még abban az esetben sem, ha az adat 

nyilvánosságához fűződő érdek nyilvánvalóan nagyobb, mint a nemzetbiztonsági vagy 

szellemi tulajdon védelméhez fűződő érdek. Mindez a közérdekű adatok megismeréséhez való 

jog aránytalan korlátozására vezet, és ez – különös tekintettel a 2/2014. (I. 21.) AB 

határozatban foglaltakra – sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdését. 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jognak az aránytalan korlátozása 

egyszersmind kiüresíti a közpénzadatok nyilvánosságának az Alaptörvény 39. cikk (2) 

bekezdésében biztosított elvét
344

, hiszen a magyar társadalom az orosz-magyar keret-

megállapodás
345

 és hitelszerződés
346

 általános paraméterein túl, lényegében nem követheti és 

ellenőrizheti az évszázad eddigi legnagyobb hazai beruházást – holott a nyilvánosság 

biztosításához ilyen esetekben kiemelt közérdek fűződik. 

Az elfogadott törvény az alkotmányossági aggályokon túl a környezeti információkhoz 

való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

                                                 

344
 Az Alaptörvény 39. § (2) bekezdése előírja „A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a 

nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az 

átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzre és a nemzeti vagyonra vonatkozó 

adatok közérdekű adatok.” 
345

 2014. évi II. törvény a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris 

energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről. 
346

 2014. évi XXIV. törvény az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a 

Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 

folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről 
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2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
347

 4. cikk (2) bekezdésével is ellentétes. A 

hivatkozott irányelvi rendelkezés ugyan lehetővé teszi egyes adatigénylések visszautasítását 

nemzetbiztonsági okról vagy a szellemi tulajdonjogokra tekintettel, azonban azt is rögzíti, 

hogy „a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, minden egyes esetben figyelembe véve a 

közzététel által szolgált közérdeket”. Az elfogadott törvény ezzel szemben mérlegelést nem 

tűrően zárja el a közérdekű adatokat a nyilvánosság elől, így nem teszi lehetővé azt, hogy a 

nyilvánossághoz fűződő közérdek és a megtagadás alapjául szolgál közérdek az adatigénylés 

teljesítése vagy annak megtagadása előtt egymással szemben mérlegelhető legyen. 

A közérdekű adatokhoz való hozzáférés fent leírt differenciálatlan korlátozása egyúttal 

szükségképpen együtt jár a környezeti információkhoz, adatokhoz
348

 való hozzáférés (szintén 

differenciálatlan) korlátozásával, holott utóbbi adatfajtákra speciális szabályok vonatkoznak. 

Az Aarhusi Egyezmény szerint ugyan bizonyos kivételes esetekben elutasítható az 

adatigénylés
349

, de egyúttal arra is kötelezettséget vállalnak a részes Felek (az Egyezmény 4. 

Cikk 6. bekezdésében), hogy „Valamennyi Fél biztosítja azt, hogy amennyiben ezen cikk 

fenti… 4. bekezdése értelmében a nyilvánosságra hozatal alól mentesülő információ bizalmas 

jellegének megsértése nélkül különválasztható, a hatóságok a kért környezeti információ 

további, nem bizalmas részét az igénylő rendelkezésére bocsátják.” Ebből pedig levezethető 

az a következetés, hogy sem a hatóságok nem hozhatnak olyan intézkedéseket, sem pedig a 

jogalkotó nem fogadhat el olyan jogszabályt, amely általánosságban (tehát differenciálás 

                                                 

347
 Az irányelvet az Első fejezet Második részének II.2. pontjában mutattam be. 

348
 A környezeti információ (adat) meghatározására lásd: az Aarhusi Egyezmény 2. Cikk 3. pontját, valamint a 

nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 2. §-át. 
349

 Az elutasítás indokait az Aarhusi Egyezmény 4. Cikk 4. bekezdése szabályozza. „A környezeti információra 

vonatkozó kérés elutasítható, amennyiben az információ feltárása hátrányosan érintené: 

a) a hatósági eljárások titkosságát, ahol ezen titkosságot a nemzeti jog előírja; 

b) a nemzetközi kapcsolatokat, a honvédelmet vagy a közbiztonságot; 

c) az igazságszolgáltatás menetét, valamely személy azon képességét, hogy jogos bírósági eljárásban 

részesüljön, vagy valamely hatóság azon képességét, hogy büntetőjogi vagy fegyelmi természetű vizsgálatot 

folytasson le; 

d) a kereskedelmi és ipari információ bizalmas jellegét, ahol ez a bizalmas jelleg méltányolható gazdasági 

érdekekre figyelemmel a jog által védett. E körben azonban a környezetvédelem szempontjából releváns 

kibocsátási adatok nyilvánosak kell hogy legyenek; 

e) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat; 

f) természetes személy személyi adataira és/vagy annak irataira vonatkozó titoktartási kötelezettséget, 

amennyiben az adott személy nem adott hozzájárulást adatainak nyilvánosságra hozatalához, feltéve, hogy a 

bizalmas kezelést a nemzeti jog előírja; 

g) egy harmadik fél érdekeit, amely a kért információt úgy biztosította, hogy az nem volt kötelessége, nem is volt 

rá jogilag kötelezhető, és nem adta jóváhagyását az anyagok kiadására; vagy 

h) a környezet azon részét, amelyre az információ vonatkozik, például ritka fajok tenyészhelyeit.” 
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nélkül) zárja el a nyilvánosságot a környezeti információktól. A törvény tehát súlyosan 

szembemegy a környezeti demokráciával, illetve Magyarország nemzetközi kötelezettségivel. 

VI. A társadalmi részvétel körüli problémák 

Amint láthattuk, a környezeti demokrácia egyik alapvető értéke a nyilvánosság, az 

közadatokhoz való hozzáférés és az ezek alapján meghozott döntés. A jogalkotásban, 

politikaformálásban és persze a hatósági eljárásokban való társadalmi részvétel a környezeti 

demokrácia olyan elemi érvényesülési terepei, amelyek garantálása nélkülözhetetlen. Sőt, az 

Alaptörvényben megfogalmazott egészséges környezethez való jog teljesebb érvényesülése 

többek között a részvételhez kapcsolódó jogosítványcsokor meglétét feltételezi. A 

következőkben a társadalmi részvétel kapcsolatos problémákat tárom fel. 

1. A jogalkotásban való részvétel dilemmái 

Korábban (Első fejezet Második rész IV.3. pont) részletesen bemutattam a jogszabályok 

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény rendelkezéseit 

és a törvény által biztosított részvételi formákat. Amint azt láthattuk a törvény hatálya a 

miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes személyek, valamint nem 

állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő véleményezésére terjed ki. 

Vagyis csak a miniszterek által előkészítendő (törvények, rendeletek) tartoznak a 

véleményezendő körbe a többi jogszabály nem. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor azt 

látjuk, hogy a mindenkori kormány előszeretettel számít a parlamenti képviselőkre a kényes 

jogszabályok benyújtása során.
350

 A képviselőknek „kiszervezett” jogalkotással a kormányzat 

lényegében azt éri el, hogy nem érvényesülhetnek a társadalmi részvételi törvény egyeztetései 

mechanizmusai, tehát sem az általános, sem pedig a közvetlen egyeztetés. A 2010-2014-es 

parlamenti ciklusban összesen 860 törvényt, törvénymódosítást, illetve alkotmányozói aktust 

fogadott el az országgyűlés. Ebből 514 elfogadott előterjesztés meglévő törvények módosítása 

volt, míg 171 új törvényt fogadtak el. „A nemzetközi szerződéseket nem számolva (ilyet egyéni 

                                                 

350
 Álláspontom szerint, az egyéni képviselői indítványokat rendeltetésszerűen kell alkalmazni, s a nagy 

jelentőségű (értsd: a széles közvélemény szempontjából megvitatandó) törvények ne „magánkezdeményezések” 

legyenek, illetve a képviselők egyszerűbb, könnyen kezelhető ügyekben kezdeményezzenek törvényt. 
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képviselő nem tud beterjeszteni) az előterjesztések 59%-a a kormánytól származik, míg igen 

nagy hányaduk, 39% egyéni képviselők által lett benyújtva…”.
351

 

A törvény elemzéséből láthatóvá vált, hogy az általános egyeztetés célja a laikus elem 

bekapcsolása a jogalkotásba, a közvetlen egyeztetés – mely az illetékes miniszter és az adott 

szervezett közötti stratégiai partnerségi megállapodás alapján folyik le – célja pedig a civil és 

egyéb szakértelem bevonása. A legfontosabb probléma az, hogy a társadalmi részvételi 

törvény ugyan körülírja a stratégiai partnerségi megállapodás minimális tartalmi 

követelményeit, de a miniszter által történő kiválasztásról nem rendelkezik, vagyis teljesen a 

miniszter diszkrecionális jogköre a partner kiválasztása, s erre elvileg semmilyen rálátása 

sincs a közvéleménynek. A törvény – amint láthattuk – ugyan ad némi támpontot arról, hogy 

milyen típusú szervezeteket vonhat be a miniszter (az adott jogterületek szabályozásának 

előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterületen 

tudományos tevékenységet végeznek), de ez egyrészt igen tág, másrészt pedig semmilyen 

kötelező szempontot nem tartalmaz. Ez azt vonhatja maga után, hogy a miniszter 

meglehetősen széles keretek között tulajdonképpen kiválaszthatja az általa favorizált 

alakulatokat, amelyek a minisztériumi jogalkotás meghosszabbított karjaként funkcionálnak. 

Mindez ahhoz vezethet, hogy az adott területen működő civil szervezeteket diszkrimináció 

éri, s adott esetben pusztán azért kötnek valakivel stratégiai megállapodás, hogy az 

előterjesztő szempontjai igazolást nyerjenek.
352

 Ezeket a problémákat egyébként az sem oldja 

meg, hogy a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a jogszabály előkészítéséért felelős 

miniszter a stratégiai partnereken kívül mást is bevonjon az érintett tervezet közvetlen 

egyeztetésébe, illetve kérelemre lehetőséget biztosítson meghatározott jogszabály 

véleményezésében való részvételre. Ez ugyancsak ahhoz vezethet, hogy akivel nem kötött a 

miniszter ilyen megállapodást (holott adott esetben a törvényi kritériumok fennálltak) egyfajta 

pótlólagos megoldással részese lehet ugyan az eljárásnak, de ez diszkriminatív a „pótlékot 

                                                 

351
 Forrás: Policy Solutions (2015): A fülkeforradalom évei – jogalkotás rohamtempóban. A 2010-2014-es ciklus 

törvényhozásának elemzése. 2015 március. Elérhető: 

http://torvenygyartok.hu/userfiles/A_fulkeforradalom_evei_elemzes.pdf  
352

 E stratégiai megállapodás léte egyébként más területeken is kulcsfontosságú. Az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény értelmében a civil szféra állami finanszírozását lebonyolító Nemzeti Együttműködési Alap 9 tagja közül 

hármat a társadalmi részvételi törvény rendelkezései szerint civil szervezetekkel megkötött stratégiai partnerségi 

megállapodás alapján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kér fel. Továbbá az Alap 

keretében működő kollégiumok tagkiválasztásában is hasonló szabály érvényesül: a kollégium tagjai közül 

hármat a társadalmi részvételi törvény rendelkezései szerint, a minisztériumával stratégiai partnerségi 

megállapodást kötött civil szervezetekkel történt egyeztetést követően saját hatáskörében jelöl ki a miniszter. 

http://torvenygyartok.hu/userfiles/A_fulkeforradalom_evei_elemzes.pdf
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kapó” érintettekre nézve, akik messze nem részesülnek a stratégiai megállapodás adta 

előnyökből.  

Azáltal tehát, hogy nincsenek pontosan tisztázva a stratégiai megállapodás megkötésének 

kritériumai fennáll a veszély, hogy az adott szakterület civiljei között egyfajta mesterséges 

(adott esetben pusztán személyes kapcsolatokon alapuló) hierarchia alakul ki. Mindez 

súlyosan veszélyezteti a jogalkotásban való társadalmi részvétel intézményrendszerét, s ahhoz 

vezethet, hogy a kiváltságos szervezetek nem a valódi közvéleményt jelenítik meg, hanem 

sokkal inkább a miniszter jogalkotási érdekeire rezonálnak, azokat tükrözik vissza. A helyzet 

abszurditására jól rávilágít, hogy a stratégiai partnernek kötelessége a közvetlen egyeztetés 

során az adott jogterülettel foglalkozó, stratégiai partnerséggel nem rendelkező szervezetek 

véleményének megjelenítése. Ez elvi deklarációként van szabályozva, s teljesen 

betarthatatlanná teszi a törvényt, hiszen semmilyen szabályozás nem alakítottak ki arra 

nézvést, hogy az adott civil ágazat érdekeit a stratégiai megállapodást kötött szervezetnek 

hogyan, milyen kritériumok mentén kell ellátnia. 

Mindezek alapján láthatjuk, hogy a szabályozás mostani formája meglehetősen szabad 

kezet ad a miniszternek. Ez az állapot egyrészt szembemegy a környezeti demokrácia 

alapvető elveivel, sőt – álláspontom szerint – nem felel meg az Aarhusi Egyezmény 8. 

Cikkének
353

 sem, amely a nyilvánosság hatékony részvétele elősegítésének az alapelvét 

fogalmazza meg. Másrészt pedig maga, az Alaptörvényben deklarált egészséges környezethez 

való jog is sérülhet a részvételi jogosítványok politikailag motivált befolyásolásával. 

2. Hatósági eljárások 

[A kiemelt beruházások problematikája] A környezeti demokrácia eszközjogosítványait 

számtalan támadás érte: láthattuk, hogy a közadatokhoz való jog törvényi eszközzel való 

kizárása a jogorvoslathoz való jogot is sérti. Ugyanakkor az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférést direkt eszközökkel is ki lehet kezdeni. 2012-től megindult ugyanis a környezeti 

demokrácia részvételi és jogorvoslati pillérét elve csorbító – korábban emlegetett – 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény korlátozó jellegének további 

kiszélesítése. 

                                                 

353
 A 8. Cikk szerint: „Valamennyi Fél törekszik a hatóságok által kiadott, a környezetvédelem szempontjából 

jelentős végrehajtó jellegű szabályok, illetőleg az általánosan kötelező érvényű szabályozó eszközök előkészítése 

során a nyilvánosság hatékony részvételének elősegítésére a megfelelő stádiumban és addig, amíg a választási 

lehetőségek még nyitottak.” 
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2012. február 15-én terjesztette elő a belügyminiszter vonatkozó módosító javaslatát
354

, 

amelyet végül a 2012. évi XXXV. törvény formájában fogadott el a parlament. A kiemelt 

beruházásokról szóló törvény főszabályként azt határozta meg, hogy a kiemelt jelentőségű 

ügyekben a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő – meghatározott 

kivételekkel – legfeljebb két hónap lehetett. 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 hatásvizsgálati 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 legfeljebb két hónapos ügyintézési 

határidőt kell betartani.”. Az előterjesztő azt a megoldást választotta, hogy a kéthónapos 

főszabály (legalábbis egyelőre, a következő korlátozásig) továbbra is megmaradt a 

törvényben, s amelyik speciális eljárási határidő ennél rövidebb az ezzel a határidővel került a 

jogszabályba (pl. előzetes vizsgálati eljárás), amelyik pedig hosszabb, arra vagy a kéthónapos 

főszabályt (a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás összekapcsolása) vagy még rövidebb határidőt alkalmazott (a 

közlekedési hatósági engedélyezési eljárás és a villamosenergia-ipariépítésügyi hatósági 

engedélyezési eljárás). Mindez súlyosan sértette a környezeti demokrácia elveit, s olyan 

döntéseket eredményezhet, amelyek környezetre, egészségre káros hatásait visszafordítani 

nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet. 

 

Jogszabály Eljárás típusa 

Az eljárást szabályozó 

jogszabályban rögzített 

eljárási határidő 

A kiemelt 

beruházásokról szóló 

törvény 

1995. évi LIII. törvény a 

környezet védelmének 

általános szabályairól 

Előzetes vizsgálati 

eljárás 

A környezetvédelmi hatóság az 

előzetes vizsgálat alapján 

hozott határozatát az előzetes 

vizsgálati eljárás iránti kérelem 

hatósághoz történő 

megérkezését követő naptól 

számított negyvenöt napon 

belül hozza meg, ha az ügyben 

közmeghallgatás tartása 

szükséges, az ügyintézési 

határidő két hónap. 

Ez a 45 nap legyen az 

alapértelmezett 

ügyintézési határidő, s 

az ne emelkedjen meg 

az Ngtv. 3. § (1) 

bekezdésében 

meghatározott két 

hónapos főszabályra. 
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 A törvényjavaslat elérhető: http://www.parlament.hu/irom39/05932/05932.pdf  
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Jogszabály Eljárás típusa 

Az eljárást szabályozó 

jogszabályban rögzített 

eljárási határidő 

A kiemelt 

beruházásokról szóló 

törvény 

314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet a 

környezeti 

hatásvizsgálati és az 

egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 

A környezeti 

hatásvizsgálati eljárás és 

az egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

összekapcsolása 

Az összekapcsolt eljárás 

időtartama eljárási 

szakaszonként három hónap 

(mivel az eljárás két 

szakaszból áll, ezért összesen 

hat hónap) [25.§ (11) bek.]. 

Lerövidül 

szakaszonként két-két 

hónapra.
355

 

A közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. 

törvény 

Közlekedési hatósági 

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

A villamos energiáról 

szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény 

Villamosenergia-

ipariépítésügyi hatósági 

engedélyezési eljárás 

Két hónap [117. § (2) bek]. 30 nap 

9. számú táblázat A kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló törvény által meghatározott eljárási határidők 

módosítása (2012) 

A kiemelt beruházásokról szóló törvény a környezeti demokráciát eleve korlátozó 

rendelkezésein tovább csavart tehát a 2012-es szabályozás. A területi államigazgatási 

szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi 

VIII. törvénybe további, a kormányzat által favorizált beruházásokat támogató 

rendelkezéseket csempészett a jogalkotó. A 2015-ös törvény 14. pontja foglalkozik a kiemelt 

beruházásosokkal: egyrészt kimondja, hogy a kiemelt jelentőségű ügyben a kormány által 

kijelölt hatóság és szakhatóság jár el (ezek hiányában az adott eljárásra vonatkozó szabályok 

érvényesek); másrészt megállapítja, hogy a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az 

általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli; a környezeti demokráciára legkárosabb 

korlátozása pedig az, hogy a fent leírt általános ügyintézési határidőt két hónapról 42 napra 

csökkenti. 

[A nukleáris létesítményre és a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó engedélyezési 

eljárás] A Harmadik fejezetben részletesen foglalkozom majd Paks II. és a környezeti 

demokrácia kérdésével, de érdemes már most utalni néhány, a hatósági eljárásokat érintő 

korlátozásra. Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. 

törvény úgy módosította az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényt, hogy a nukleáris 

létesítmény létesítésének engedélyezése iránti nukleáris biztonsági eljárásban a hatásterület a 

nukleáris létesítmény tervezett telephelye, valamint a létesítmény tervezője által a kérelmet 

                                                 

355
 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCVIII. törvény hatályon 

kívül helyezi a kiemelt beruházási törvénynek a környezeti hatásvizsgálati eljárásra és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos rendelkezését. 
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megalapozó dokumentációban – kormányrendeletben meghatározott követelmények alapján – 

javasolt biztonsági övezet területe [11/A. § (2b) bek.]. Vagyis a kormányzat iránymutatása 

nyomán maga a beruházó dönt arról, hogy mekkora a hatásterület, így ki vehet részt az 

engedélyezési eljárásban.
356

 

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 

ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény tovább alakított 

a hatásterületi szabályokon, hiszen – az előző szabályokból kiindulva – bevezette, hogy a 

radioaktívhulladék-tároló telephelyének vizsgálatára és értékelésére, valamint telepítésére 

vonatkozó hatósági eljárásban a hatásterület a létesítmény jogszabályban meghatározottak 

szerint tervezett ellenőrzött területe, valamint az annak határától számított száz méteres 

távolságon belüli terület [11/A. § (2c) bek.]. 

Mindez azért jelentős, mert az atomtörvény szerint mind a nukleáris létesítményre, mind a 

radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó engedély kapcsán megindult hatósági eljárásban ügyfél 

az engedélyesen kívül az lehet, akinek a hatásterületen ingatlan-tulajdona van, illetve akinek 

az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték [11/A. § (1) bek.]. 

Ugyanakkor azon civil szervezeteknek, akiknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely 

alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, 

rendelkezésükre áll az a – korábban is említett – lehetőség, hogy ügyfélként jelentkezzenek be 

a közigazgatási hatósági eljárásokba [Ket. 15. § (5)].
357

 

Ettől még az említett jogszabályok tehát alapvetően korlátozzák a környezeti demokrácia 

társadalmi részvételi pillérét, s – amint arra később kitérek – nyilvánvalóan az éppen aktuális 

beruházásokhoz, politikai szituációkhoz kapcsolódnak, s azt a veszélyt hordozzák, hogy az 

érintett lakosság elveszti érdeklődését a környezeti ügyekben való részvétel és 

véleménynyilvánítás tekintetében. 

                                                 

356
 Ugyanakkor garanciális szabály, hogy a hatásterület legalább, kutatóreaktor, oktatóreaktor és nukleáris 

üzemanyagot vizsgáló laboratórium esetén a nukleáris létesítmény tervezett telephelyének határától számított 

száz méteres, egyéb nukleáris létesítmények kivételével a nukleáris létesítmény tervezett telephelyének határától 

számított ötszáz méteres távolságon belüli terület. Ez pedig abból a szempontból érdekes, hogy a Paksi 

Atomerőmű 2006-os Környezetvédelmi jelentése szerint (31. p):„A tervezési üzemzavarokhoz köthető 

radiológiai hatásterület a számításaink szerint a blokkok középpontjától számított 6,3 km-es körzeten belül az 

aktuális széliránynak megfelelő körcikkek összessége, ami így körként ábrázolható.” [Paksi Atomerőmű (2006): 

Környezetvédelmi jelentés 2006. Elérhető: http://www.atomeromu.hu/hu/Documents/kornyvedjel_2006.pdf] 
357

 A Greenpeace, az Energiaklub, a Védegylet és a Levegő Munkacsoport ügyfélként jelentkezett be a Paks II-

beruházás környezetvédelmi engedélyezési eljárásba. 

http://www.atomeromu.hu/hu/Documents/kornyvedjel_2006.pdf
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VII. A jogorvoslathoz való jog korlátozására tett kísérlet 

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.
358

 A duó 

akként kívánta módosítani a Ket-et, hogy kizárja a jogorvoslat lehetőségét azon 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 eljárások hatékony és gyors 

lefolytatása érdekében indokolt a Ket. 15. § (5) bekezdésének módosítása.” Ekkor a 

társadalmi részvétel és a jogorvoslathoz való jog „megúszta” a korlátozást, hiszen a két 

politikus visszakozásra kényszerült, visszavonva a javaslatot. 

Ennek ellenére a környezeti demokrácia pillérei 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. 

                                                 

358
 A javaslat elérhető: http://www.parlament.hu/irom39/01492/01492.pdf 
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NEGYEDIK RÉSZ: KÖVETKEZTETÉSEK 

I. Összefér-e egymással a politikai alkotmányosság és a környezeti demokrácia? 

Az Első fejezetben a jogi és politikai alkotmányosság felfogásairól mondottakat azzal 

fejeztem be, hogy a rendszerváltás után kialakított, alapvetően az AB aktivista 

környezetvédelmi gyakorlatára és az Aarhusi Egyezményre épülő környezeti demokrácia 

magán hordozza a jogi alkotmányosság alapvető jellemvonásait. 2010 után és még inkább az 

Alaptörvény elfogadásával azonban a politikai alkotmányosság paradigmája felé tettünk erős 

elmozdulásokat (ennek hatásait a környezeti demokráciára részletesen bemutattam
359

). 

Disszertációm egyik fő, az Első fejezet Második részében megfogalmazott tézisét (mely 

szerint a politikai alkotmányosság paradigmája alapvető hatást gyakorolt a környezeti 

demokráciára és számos pontos korlátozta a környezeti demokráciának a jogi alkotmányosság 

védőernyője alatt kiérlelt megoldását) reményeim szerint a Második fejezetben sikerült 

alátámasztanom. Természetesen az alkotmányossági paradigma megváltozása a demokrácia 

és az arról való gondolkodás minden egyes szeletére hatással van, ugyanakkor azért érdemes 

mégis a környezetvédelemmel külön foglalkozni, mert ezen a területen a környezeti 

demokrácia – amint láthattuk – egy önálló demokráciatípussá és –elméletté érett a liberális 

demokrácia keretrendszerében. 

Utaltám rá korábban, hogy a politikai alkotmányosság számos ponton csorbította a 

környezeti demokrácia már elért szintjét (gondoljunk a védelmi szinttől való visszalépés 

elvének elvi és gyakorlati megsértésére, az AB hatásköreinek és értelmezési autonómiájának a 

korlátozására, a jövő nemzedékek önálló országgyűlési biztosi pozíciójának a 

megszüntetésére). S ezen a ponton érek el a disszertáció következő fő téziséhez, pontosabban 

kutatási kérdéséhez, vagyis ahhoz, hogy a politikai alkotmányosság paradigmája alkalmas 

közjogi-politikai keretrendszert jelent-e a környezeti demokrácia számára? Másként 

megfogalmazva: csakis a jogi alkotmányosság alkalmas megközelítés a környezeti 

demokrácia kibontakoztatása számára? 

Amint azt korábban láthattuk, Bellamy a demokráciát akarja megvédeni a bírói 

felülvizsgálat túlburjánzásától és egészségtelen jellegétől. Ebben pedig a fő vezérlő elve nem 

az, hogy a demokrácia fontosabb lenne az alkotmányosságnál, az alapvető jogoknál vagy a 

joguralomnál, hanem éppen az, hogy maga a demokrácia foglalja magába és testesíti meg 
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 Lásd erre a jelen fejezet Harmadik részét. 
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ezeket az értékeket.
360

 Az Első fejezet alapján be kell, hogy lássuk azt, hogy a környezeti 

demokrácia „jogi túladagolásban” szenvedett Magyarországon – annak minden előnyével és 

minden hátrányával. Hiszen páratlanul előnyös volt az, hogy az AB kialakított egy 

világszínvonalú környezetvédelmi gyakorlatot (amire még a korábbi AB-határozatokat 

hatályon kívül helyező Alaptörvény égisze alatt is hivatkozik mind a taláros testület, mind a 

civil-szakmai közvélemény és a jövő nemzedékek szószólója, de még a köztársasági elnök is), 

azonban a környezeti demokrácia nem épült be az állampolgárok mindennapjaiba, hanem 

megmaradt egy mesterséges, jogi keretrendszerben: vagyis az állampolgárok széles tömege 

nem érezte át és meg, hogy mire jó a környezeti információ, miért érdemes a közösségi 

környezeti döntésekben részt venni és mitől hátrányos, ha az ezekhez kapcsolódó jogok 

érvényesítése esetén sérül a jogorvoslathoz való jog. Mindezt úgyis interpretálhatjuk, hogy 

nem alakult ki a környezeti demokrácia politikai lábazata. Bellamy ezt a jelenséget kiélezve 

azt mondja, hogy a jogi alkotmányosság hajlamos arra, hogy bizonyos alkotmányos 

alapelveket (alapjogokat) egyszerűen a politikán kívülre/felülre helyezzen és a politikai 

rendszer korlátjaként, tulajdonképpen egyfajta előfeltételeként tekintsen rájuk.
361

 

A jogi alkotmányosságnak – álláspontom szerint – valóban megvan az a veszélye, hogy 

súlyosan depolitizálja a környezeti demokráciát, s ez legalább két jelenségben ölt testet: 

egyrészt az egészséges környezethez való jog olyan alapjogként tűnik fel, amelyet az AB 

biztosan megvéd, vagyis a társadalomnak nem is kell érte harcolnia; másrészt ebből 

következően a környezeti demokrácia eszközjogosítványi, procedurális oldala másodlagos 

lesz, hiszen úgyis egy komplex és személytelen intézményrendszer védi a környezetet, 

ideértve egyébként azt a „globális jogi alkotmányosságot” is, amely nemzetközi szerződések 

keretében (pl. az Aarhusi Egyezmény) hoz létre kötelezető rezsimeket a nemzetállamok 

számára. Bellamy álláspontja ebben a kérdésben megint csak „szélsőséges”, s azt vallja, hogy 

a demokráciára erőltetett bírói megközelítések gyengítik az alkotmányos összetevőket. 

Ugyanakkor azt elismeri, hogy a létező demokrácia korántsem tökéletes és a bírósági 

döntések sem szükségképpen tökéletlenek, de az előbbi tökéletlensége nem korrigálható a 

bírósági döntésekkel.
362

 Az állampolgárok pedig úgy érzik, hogy semmilyen hatásuk sincs a 

nemzetközi jogi rezsimek létrehozására. Ebben természetesen nem értek egyet Bellamy-val, 

hiszen Magyarországon a kibontakozó jogi alkotmányosság-alapú környezeti demokrácia – 
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amint annak elemzésekor bemutattam – igen pozitívan hatott a környezet intézményes 

védelmére: akár az AB-ról legyen szó, akár a nemzetközi szerződésekről (sőt utóbbiak 

megszövegezésébe, végrehajtásába és működtetésébe a civil szervezetek elemi módon 

kapcsolódnak be, gondoljunk például a TAI-vizsgálatokra). Ugyanakkor az kétségtelen, hogy 

a jogi alkotmányosság alkalmatlanná vált arra, hogy közös politikai projektként 

funkcionáljon. Az általa vezérelt környezeti demokrácia nem volt képes kialakítani azt a 

diszkurzív politikai teret, amely Mason koncepciója szerint a környezet demokrácia 

megvalósításához nélkülözhetetlen. Magyarországon 2010 óta pedig azt tapasztaljuk, hogy a 

politikai alkotmányosság hatalomcentralizáló mechanizmusai nem is akarják azt kialakítani, 

holott a politikai alkotmányosság gondolata mögött éppen a választói akarat jobb 

megértésének igénye és képviselete húzódik meg: vagyis magát a képviseleti demokráciát 

szeretné megreformálni. A politikai alkotmányosság élesen fejezi azt ki, hogy a 

bürokratikussá és technokratikussá tett, tehát depolitizált közéletben idegenül mozognak a 

választók, holott éppen őket kellene jobban bevonni a közösségi ügyek intézésébe. A 

nemzetállami vagy globális keretek között kibontakozó jogi alkotmányosság tehát súlyos 

demokratikus deficitekkel terhelt. Bellamy szerint a politikai többséggel igen gyakran 

szembenő és dominanciára törekvő bírói felülvizsgálat (ami elsősorban az USA-ra jellemző) 

tovább erodálja a szavazatok egyenlőségét, valamint a politikusokat felelős és elszámoltatható 

magatartásra ösztönző tényezőket.
363

 Bellamy óva int attól, hogy az Európai Unió átvegyen 

meghatározó elemeket az amerikai alkotmányos fejlődésből
364

, hiszen úgy véli, hogy az USA-

ban a jogi alkotmányosság törte meg a demokráciát.
365

 

Ebből ered tehát a politikai alkotmányosság (Magyarország esetében olykor patologikus) 

repolitizálási hajlama: a cél a demokrácia elsődlegessé és átélhetővé, befogadhatóvá tétele 

(mindez, amint láthattuk Bellamy érvelésében, nem jelenti az alkotmányosság megtagadását, 

hanem azt, hogy éppen a demokráciából következik maga az alkotmányosság). Ez 

természetesen magának az alkotmányosság eszméje szempontjából igencsak fontos, hiszen 

Bellamy amellett érvel, hogy ha a (liberális) demokratikus rendszerek az elmúlt évek 

tendenciához hasonlóan rosszul teljesítnek, eltávolodnak a választóktól és a politikai 
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364
 A transzatlanti alkotmányosság témaköréhez lásd: Fabbrini, 2004 547-69. pp. 

365
 Bellamy téziseire lásd részletesen: Bellamy, 2006 181-189. pp. 
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álláspontokat nem tudják hitelesen képviselni, akkor bizony elveszítik magát az alkotmányos 

hitelességüket is.
366

 

Ebben az olvasatban tehát nagyon is összefér a környezeti demokrácia a politikai 

alkotmányossággal, sőt bizonyos szempontból a kettő egymásra hatását nélkülözhetetlennek 

is tekinthetjük. Ezt nevezem a környezeti demokrácia politizálásának. A disszertáció 

következő téziseként úgy vélem tehát, hogy a környezeti demokrácia és a politikai 

alkotmányosság együttműködéséhez az szükséges, hogy egyensúlyi helyzet alakuljon ki a 

környezeti demokráciához kapcsolódó alkotmányos és procedurális jogok között. 

II. A környezeti demokrácia politizálása, avagy kölcsönös függőség az alkotmányos 

környezeti jogok és procedurális jogosítványok között 

A disszertáció alapjául szolgáló kutatásaim egyik leágazásának fő hipotézise
367

 szerint a 21. 

században a procedurális környezeti jogosítványok (más megfogalmazásban: szelvényjogok, 

eszközjogosítványok
368

) a környezeti demokrácia esszenciális tényezői. Az egyik oldalról 

vitathatatlan, hogy az alkotmányos környezeti jogok a környezetpolitika meghatározó 

vezérelvei, de a procedurális környezeti jogok nélkül mindez korántsem működőképes. A 

másik oldalról a procedurális jogok önmagukban céltalanok, eleve feltételezik az alkotmányos 

környezeti jogokat.
369

 Vagyis kölcsönösen függenek egymástól.
370

 Mason ezt a 

következőképpen fogalmazza meg: „A összes procedurális jog hatékony implementálását 

tekinthetjük a megfelelő szintű környezethez fűződő anyagi jog megvalósítása 

előfeltételének.”
371

 Hayward szerint ugyanakkor sokkal hatékonyabb megoldás, ha a 

környezeti jogok elsősorban anyagi jellegűek, semmint procedurálisak: hiszen az eljárási 

                                                 

366
 Bellamy, 2007 261. p 

367
 Ennek megfogalmazására lásd: Antal 2014a. A hipotézist a következő konferencián adtam elő: 2014. 

szeptember 5-7. 3rd UNITAR-Yale Conference on Environmental Governance and Democracy, New Haven, 

USA. 
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 Vagyis a környezeti demokrácia korábban emlegetett pillérei: információhoz való hozzáférés, társadalmi 

részvétel, jogorvoslathoz való jog és részvételre képesítés. 
369

 Hayward mindezt a következőképp fogalmazza meg: „Egy mélyebb értelemben… a részvételi jogok és azok 

az eljárások, amelyeken keresztül gyakorolják őket, determinált kötelezettségvállalásokat feltételeznek elő az 

állam vonatkozásában.” (Hayward, 2005 86. p). 
370

 Az alkotmányos és a procedurális környezeti jogok kapcsolatát vizsgálja Majtényi is: „Ráadásul léteznek 

olyan, az emberi jogok védelme keretében megfogalmazott, kifejezetten a környezetvédelemhez kapcsolódó 

alapjogok, melyek eljárási jogosultságok. Hozzátehetjük: amikor a környezethez fűződő jogokról beszélünk, 

akkor a legtöbb esetben olyan – minden érintettet megillető – jogokat tárgyalunk, amelyeket az emberi jogi 

dokumentumok amúgy is tartalmaznak. Így nem feltétlenül kell külön nevesíteni a tiszta környezethez való jogot. 

Azt a legtöbb esetben eljárási jogok szelvényjogaiként fogalmazzák meg, az így elkülönített jogosultságokat 

valamiféle többlettartalommal felruházva. Általában ez a következő jogosultságok esetében fordulhat elő: a 

jogorvoslathoz, az információhoz és a döntéshozatalban való részvételhez fűződő jog.” (Majtényi, 2008 21. p) 
371

 Mason, 2010 10. p 



165 

jogosítványok nem terhelnek direkt (alkotmányos), a környezet védelmi szintjével 

kapcsolatos kötelezettségeket az államra.
372

 Ezzel szemben azt állítom – éppen a 

disszertációban bemutatott hazai tapasztalatok fényében –, hogy a környezeti demokrácia 

rendszerében az alkotmányos környezeti jogok mindaddig nem működhetnek alkotmányosan, 

amíg azokat nem garantálják hatékonyan – lehetőleg magából az alkotmányból következő, de 

az alsóbb szintű jogszabályok egész rendszerében érvényesülő – procedurális jogosítványok. 

Végül Hayward is hasonló következtetésre jut: szerinte ugyanis, ha van bármilyen oka annak, 

hogy a környezeti információhoz, a társadalmi részvételhez vagy a jogorvoslathoz kapcsolódó 

eljárási jogokat alkotmányos szintre emeljük, akkor az az Aarhusi Egyezmény 

preambulumában keresendő (anyagi) jog, mely szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen.
373

 

Mason (2010) mutat rá arra, hogy a környezeti demokrácia procedurális pillérrendszerét 

kidolgozó Aarhusi Egyezmény valójában anyagi jogosítványokat is tartalmaz: hiszen mind az 

előbb emlegetett preambulum, mind az Egyezmény célját rögzítő 1. Cikk abból indul ki, hogy 

minden egyénnek joga van ahhoz, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben 

éljen.
374

 Mindennek kapcsán – az Aarhusi Egyezmény implementációs jelentési vizsgálatának 

tapasztalati alapján – Mason megfogalmazza a valódi problémát, vagyis azt, hogy még 

azokban az országokban sem tisztázták mindig megnyugtatóan az egészséges környezethez 

való jog viszonyát és kapcsolódását az aarhusi procedurális jogosítványokhoz, ahol előbbit 

alapjogként ismerik el.
375

 Ugyanakkor az implementációs jelentésekből az is kitűnik, hogy 

vannak olyan tapasztalatok is, hogy a procedurális jogok azzal töltik meg valódi tartalommal 

az egészséges környezethez való jogot, hogy a civil társadalmat hatalommal ruházzák fel, s ez 

különösen ott működik jól, ahol az egészséges környezethez való jog alkotmányos védelem 

alatt áll (pl. Belgium, Finnország, Németország).
376

 Vagyis a procedurális és alkotmányos 

jogok vagy együtt működnek vagy pedig külön-külön buknak el.
377
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ha az alkotmányok klasszikus emberi jogi, alapjogi apparátusát alkalmazzuk környezettudatosan: „A magyar 

alkotmányban szereplő egészséges környezethez való joghoz is társítható lenne olyan értelmezés, hogy az állami 

kötelezettségekkel a hagyományos emberi jogok környezettudatos alkalmazása állítható szembe. Az 
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Álláspontom szerint az egészséges (megfelelő) környezethez való jog és a hozzá 

kapcsolódó procedurális jogosítványok együttműködése nélkül nem beszélhetünk környezeti 

demokráciáról. Ugyanakkor az azokat megfogalmazó alkotmányok, nemzetközi szerződések, 

alacsonyabb szintű jogszabályok mind a jogi alkotmányosság paradigmájában születtek. Az 

eddigiekben amellett érveltem, hogy a környezeti demokrácia anyagi jogi és procedurális 

oldala kölcsönösen függ egymástól. Ehhez most azt teszem hozzá, hogy Magyarország 

példája bebizonyította, hogy a jogi alkotmányosság keretrendszerében az anyagi 

jogosítványok egészen jól tudnak működni, s kialakíthatóak a környezeti demokrácia 

procedurális feltételei is. E kettő együttműködését, amelyen – amint láthattuk Hayward és 

Mason álláspontja szerint is – végtére is áll vagy bukik a környezeti demokrácia, már nem 

képes koordinálni önmagában a jogi alkotmányosság. S itt jön a képbe a politikai 

alkotmányosság procedurális irányultsága: a Bellamy-féle koncepció feladata az lehet, hogy a 

gyakorlatban működteti a környezeti demokrácia anyagi és eljárási aspektusait egyszerre 

kielégítve és formálva a társadalmi elvárásokat (pl. a képviseleti intézményrendszer 

átalakításával megérteti az emberekkel, hogy miért fontos az egészséges környezethez való 

jog és hogyan lehet annak érvényesítését részvételi eszközökkel biztosítani és 

kikényszeríteni). 

                                                                                                                                                         

információszabadságot nyilvánvalóan lehet olyan jelentéstartalommal gazdagítani, hogy az nem csupán az 

átlátható állam igényét fogalmazza meg, hanem egy olyan közhatalomét, mely tevőleges magatartásra 

kötelezhető annak érdekében, hogy polgárainak a környezetre vonatkozó információkat szolgáltasson. A 

lakosság bevonása a környezeti döntések meghozatalába nyilván értelmezhető a politikai jogok 

szelvényjogaként. S a jogorvoslathoz való jogban értelemszerűen ott rejlik a környezeti döntések elleni panasz 

lehetősége. Hangsúlyozom, ezek a jogosultságok természetesen nemcsak a környezethez való jog 

részjogosítványaként említhetők, hanem a mögöttük álló jogos társadalmi igény megfogalmazható úgy is, hogy 

azok hagyományos emberi jogokként megfogalmazott jogok környezettudatos alkalmazását igénylik.” (Majtényi, 

2008 22. p) 
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HARMADIK FEJEZET – A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA 

EGY SPECIÁLIS RÉSZTERÜLETE: ENERGIA-

DEMOKRÁCIA 

ELSŐ RÉSZ: MIT JELENT A DEMOKRÁCIA AZ ENERGETIKÁBAN?
378

 

I. Kiindulópontok: miért kell az energiarendszerinek demokratizálni? 

Az Első fejezetben megkíséreltem elméleti szempontból megalapozni a környezeti 

demokráciát, mint az normatív-empirikus demokráciaelméletek egyik irányzatát és önálló 

demokráciatípust, továbbá bemutattam kapcsolatát a jogi alkotmányosság felfogásával. A 

Második fejezet volt mindennek az empirikus alátámasztása, hiszen a környezeti demokrácia 

magyar gyakorlatát elemeztem, különös tekintettel a 2010 utáni közjogi-politikai 

változásokra, amelyek kapcsán azt boncolgattam, hogy a környezeti demokrácia 

továbbfejlesztésében milyen szerepe lehet a politikai alkotmányosság felfogásának. 

A Harmadik fejezetben azzal az előfeltevéssel élek, hogy a környezeti demokráciának 

jelentős implikációi lehetnek az energetika vonatkozásában, s erre használom a 

szakirodalomban is egyre inkább elterjedt energia-demokrácia (energy democracy, 

Energiademokratie) fogalmat. Energia-demokrácia alatt természetesen nem egy teljesen új 

normatív-empirikus demokráciaelméletet vagy –típust értek, hanem sokkal inkább a 

környezeti demokrácia alapvető, elméleti és gyakorlati következményeinek az energetikára, 

illetve energiapolitikára való vetítését. 

Az energiatermelési módok és eljárások erősen környezetszennyező jellege miatt az 

emberiség immáron visszafordíthatatlannak látszó folyamatokat indított el Földünk 

klímájában (ez az antropogén eredetű klímaváltozás). Az IPCC
379

 ötödik jelentése
380

 éppen 
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 Az energia-demokrácia teoretizálásához a következő elsősorban a következő munkákra támaszkodtam: 
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szervezet honlapja elérhető: http://www.ipcc.ch/index.htm. 
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 IPCC, 2014 
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arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás hatásai korántsem csak a jövőben, hanem a jelenben 

is jelentkeznek: a mezőgazdaságban, az élővilágban, az egészségügyben, a földek és a vizek 

állapotában, illetve sokak életminőségének romlásában. Nem is beszélve az ún. 

klímamigráció
381

 jelenségéről. A jelentés minden eddiginél jobban hangsúlyozza azt, hogy a 

mostani klímaváltozás egyértelműen az emberi tevékenységre vezethető vissza és csak egy 

globális és az eddigi vállalásoknál sokkal drasztikusabb beavatkozás akadályozhatja meg azt, 

hogy az antropogén klímaváltozás ne váljon visszafordíthatatlanná.
382

 

Mivel a problémát a centralizáltan és gyakran demokratikus kontroll nélkül működő 

energiarendszereink okozták, ezért a megoldást e rendszerek demokratizálásában kell, hogy 

keressük. Ezért a demokratikus és diszkurzív döntéshozatal struktúráinak elemi erővel kell 

áthatnia a 21. század energiatermelési és energiaellátási rendszereit: a polgárok információhoz 

való hozzáférése, részvétele a közösségi döntésekben, utóbbiak csorbulása esetén az 

igazságszolgáltatáshoz való jog, végtére is az állam proaktív szerepe mindezek gyakorlásában 

megkerülhetetlen elemei ennek a rendszernek. 

Az állampolgárok ugyanis csak akkor fogják átalakítani, racionalizálni, fenntarthatóvá 

tenni és a közösség érdekeihez igazítani energiafogyasztásukat, ha maguk is megismerik az 

energiatermelési lehetőségeket, maguk termelik meg az általuk felhasznált energiát és azzal 

felelősen bánnak. E vízió szerint az energiát és az energiatermelést közelebb kell hozni az 

emberekhez, nem pedig óriási, centralizált erőművekbe távolítani és elzárni. Az állampolgár 

csakis akkor lehet „jó gazda”, ha a saját bőrén fogja megtapasztani ezeket a folyamatokat, 

röviden: demokratizálni kell az energiatermelést, az energia szállítását, az energiához való 

hozzáférést és persze magát a fogyasztást is. 

Ez az energia-demokrácia koncepciója, amely alapvetően a klímavédelemhez kapcsolódó, 

igazságossági mozgalmaktól származó megközelítés.
383

 A különféle irányzatok többnyire 

elfogadják a következőket: az energia-demokrácia az energiatermelés decentralizálásán 

alapul, ahol a profitérdekek másodlagosak vagy teljesen irrelevánsak; a szétosztott 

hálózathasználati jogok felett az önkormányzati energiaszolgáltatók gyakorolnak ellenőrzést; 

megvalósul a társadalmi párbeszéd és az érdekegyeztetés; mindenki hatékony és fenntartható 

módon jut energiához, amely környezetbarát módon, megújuló energiaforrásokból kerül 

megtermelésre. 
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II. Az energia-demokrácia megközelítései és értelmezései 

Az energia-demokrácia gondolatának szárba szökkenése alapvetően civil, szakmai 

csoportokhoz kötődik. Számos szervezet kezdte el összegyűjteni a fenntartható, helyi 

közösségekhez kapcsolódó energia-projekteket és azokból körvonalazni az energia-

demokrácia koncepcióját. A következőkben áttekintem a Németországban és az USA-ban 

létrejött legjelentősebb kezdeményezéseket. 

1. Energia-demokrácia Németországban 

A berlini székhelyű Gegenstrom-csoport
384

 olyan koncepcióként határozza meg az energia-

demokráciát, mint amely integráltan kezeli az energia- és klímaproblémákat. Mindez azon az 

alapvető megfontoláson nyugszik, hogy az életünket alapjaiban meghatározó döntéseket 

(többek között azt, hogy milyen energiatermelési megoldásokkal jutunk energiához) közösen 

kellene meghozni, méghozzá profitérdekre tekintet nélkül.
385

 A Klimaallianz Osnabrück 

mozgalom a részvételi döntéshozási módok kapcsán azt hangsúlyozza, hogy az a 

következőket követeli meg: decentralizáció; a vállalati érdekektől való mentesség; a 

hálózathasználati jogok szétosztása önkormányzati energiaszolgáltatók részére, akik az 

ellenőrzést is ellátják; társadalmi érdekegyeztetés és szakszervezeti részvétel.
386

 2012-ben a 

Lausitz Climate Camp rendezvényen nagyon hasonló módon határozták meg az 

energiademokráciát, amely „azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított, hogy elegendő 

energiája legyen. Ezért az energiatermelésnek nem csak, hogy a környezetet nem szabad 

szennyeznie, hanem az embereket sem károsíthatja. Egészen konkrétan mindez az jelenti, hogy 

fosszilis energiaforrásokat a földben kell hagyni, és az energiatermelő eszközöket 

szocializálni és demokratizálni kell, továbbá pedig újra kell gondolunk az egész 

energiafogyasztásunkat”.
387

 

A Büros für eine demokratische Energiewende!
388

 egy olyan német informális szervezet, 

amely azon tudósok, művészek és aktivisták informális hálózatát építette ki, akik azért 

dolgoznak, hogy Németország megújuló energiára való áttérése (Energiewende) minél 

demokratikusabban menjen végbe. A csoport nevét egy 2012-es potsdami esemény inspirálta, 
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amelynek a címe az volt, hogy Kongresszus az energia-demokráciáért. Az iroda, amelyet 

Conrad Kunze alapított 2010 telén, startup-ként indult a berlini Humboldt Egyetemen, s 2013 

óta végez kutatásokat és publikál anyagokat az interneten.
389

 Conrad Kunze és Sören Becker, 

2014-ben Rosa Luxembeurg Stiftung brüsszeli irodájának felkérésére dolgozta ki az 

Energiedemokratie in Europa. Bestandsaufnahme und Ausblick
390

 című anyagot, amely 

egyrészt elméleti szinten is meg kívánja alapozni az energia-demokráciát, másrészt pedig 

egész Európából feldolgoz különféle jó gyakorlatokat
391

, amelyek az energia-demokrácia 

irányba mutatnak. 

Kunze és Becker a Rosa Luxemburg Stiftung anyagában négy megközelítés szerint 

értelmezik az energia-demokráciát: demokratizálás és részvétel, tulajdonlás, az értéktöbblet 

megtermelése és ökológia.
392

 

A szerzők szerint a demokráciára sokkal inkább egy folyamatként érdemes tekinteni 

(demokratizálódás), s nem pedig egy már elért állapotként. Számos olyan gyakorlat fordul 

elő, amelynek a célja a demokrácia kiszélesítése, ugyanakkor e gyakorlatok többség egyúttal 

célul tűzi ki a gazdasági demokratizálását is. Az energia-demokrácia olyan megoldásokat 

jelent, amely nagyobb részvételt biztosít az energiapolitika alakításában (pl. az emberek a 

saját régiójukban döntenek a szélturbinák létesítéséről, a fogyasztók az önkormányzati 

energiaszolgáltató árpolitikáját határozzák meg, vagy az energiatermelő egyesületek tagjai 

döntenek a pofit felhasználásáról). Vagyis az embereknek a lehető legtöbb hatalmat és döntési 

jogkört kell biztosítani az őket érintő projektekben. Kunze és Becker szerint az általuk 

vizsgált projektek sokkal több társadalmi részvételt tesznek lehetővé, mint a hagyományos 

energia-projektek. A demokratikus energia-átmenet a közvetlen demokrácia új cselekvési 

tereit nyitja meg, s ezzel nem csak a politika, hanem a gazdaság demokratizálódásához is 

hozzájárul.
393

 Ugyanakkor a demokrácia foka nem feltétlenül a projekt méretétől függ, s a 

szerzők amellett érvelnek, hogy nagy, régiókon átívelő projektek is működhetnek 

demokratikus keretek között.
394

 

Az energiatermelés mindnyájunkat befolyásol, hiszen valamennyien örökösei és őrzői 

vagyunk közös bolygónknak. Az energiaellátás műszaki infrastruktúrája igen szoros 

együttműködéseket követel meg. A szerzők meg vannak győződve arról, hogy az 
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energiatermelést, -elosztást és -fogyasztást közösségi, politikai és nyilvános formákban kell 

szabályozni, s nem úgy, mint ma: egyénileg, kaotikusan és magán szempontokat figyelembe 

véve. Kunze és Becker nem egyszerűen a klasszikus, centralizált állami irányítás mintáját 

akarják erőltetni, hiszen nagyon sok állami vállalat is veszélyezteti az energia-átmenetet (nem 

dolgoztak ki társadalmi energia-tarifákat, s a nukleáris és a szénenergiát támogatják). A 

közösségi szinten pedig nagy problémát jelent az önkormányzati energiaszolgáltatók 

privatizálása, ami gyakran a helyi közösség akarata ellenére következett be. A közösségi és 

állami tulajdonlás új sémájának korrigálnia kell ezeket a hiányosságokat. Éppen ezért Kunze 

és Becker az önkormányzati tulajdonlás új formáira, a félig állami tulajdon lehetőségére, 

valamint a kollektív tulajdonlásra hívják fel a figyelmet – hiszen ezek lehetne az energia-

átmenet legnagyobb újdonságai. Bár az energia szövetkezetek már elterjedőben vannak, de az 

új tulajdonosi formák még mindig gyerekcipőben járnak. A szövetkezetek megfelelő keretet 

adhatnak az energia-demokráciának, s létrejöhetnek fogyasztói, termelői vagy vegyes 

szövetkezetek.  

A közösségi szélturbinák vagy a fogyasztói csoportok által tulajdonolt napkollektorok 

esetében csak egyszeri beruházási költség lép fel és nincs állandó tőkekiáramlás, mint a nem 

megújuló energiát alkalmazó létesítményeknél, ahol állandó probléma az üzemanyag 

beszerzése. A megújuló szektorban tehát a tőke megmarad az adott régióban, s felhasználható 

egyéb célokra (pl. más szektorokban való munkahelyteremtésre). A közösségi tulajdonú, 

megújulókra alapozott energiatermelés ily módon helyi értéktöbbletet termelhet.
395

 A 

megújulók elterjedésének pedig önmagában is igen pozitív munkaerő-piaci hatása van, de azt 

természetesen nem lehet állítani, hogy automatikus kiutat tudna mutatni a tömeges 

munkanélküliségből.
396

 

Kunze és Becker kifejtik, hogy a kapitalista gazdaságok gazdasági növekedéssel 

védekeznek a válságok ellen. Ezért azonban igen nagy árat kell fizetni, hiszen a korlátlannak 

vélt gazdasági növekedés végső soron az élet természeti alapjait pusztítja el. Az ezzel 

ellentétes felfogások a növekedés-szemlélet meghaladására törekednek, s inkább az 

embereket és bolygót helyezik a kapitalizmus elé.
397

 Így válik az új élet alapvető értékévé a 

kevesebb energiafogyasztás, az energiahatékonyság, az önellátás. A demokratikus tulajdonlás 
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mindezt megtámogatja, hiszen az egyoldalú profitmaximalizálás helyett új célok felé nyit: ez 

történik például akkor, amikor a fogyasztó maga gondoskodik fűtési és elektromos áram 

szükségleteinek kielégítéséről. A szerzők szerint ez lehet az útja az energiafelhasználásunk 

radikális csökkentésének és az energiaszegénység
398

 felszámolásának. Ugyanakkor Kunze és 

Becker arra is felhívja a figyelmet, hogy még a megújuló energiát termelő berendezések is 

megbontják a tájképet, sőt a biomasszaként felhasznált energianövények a monokulturális 

mezőgazdaságot támogatják, illetve a szélerőművek hatással vannak a biodiverzitásra. Egy 

társadalmi-ökológiai változásnak minderre nagyon komolyan oda kell figyelnie.
399

 

Ugyanakkor az is fontos, hogy a megújuló energiatermelés finanszírozhatja az 

energiahatékonysági beruházásokat.
400

 

2. Energia-demokrácia az USA-ban 

A Center for Social Inclusion
401

 az USA-ban működő szervezet és alapvető célkitűzése az, 

hogy olyan politikai stratégiákat dolgozzanak ki és támogassanak, amelyek a strukturális 

egyenlőtlenségek és kirekesztés ellen fogalmaznak meg programokat, állami és civil 

csoportokkal együttműködve. Ennek keretében az Energy Democracy
402

 az egyik projektjük. 

Kiindulópontjuk az olyan fenntartható helyi közösségek, ahol a farmerok maguk termelik meg 

a maguk és helyi közösségük által felhasznált energiát, továbbá az olyan városi közösségek, 

amelyek a középületekre installált napelemmel ugyancsak kielégítik maguk és a 

szomszédságuk energiaigényeit. Úgy vélik, hogy az emberiség már jelenleg is képes arra, 

hogy együttműködve oldja meg a lokális, nemzeti, sőt a globális problémákat. A Center for 

Social Inclusion szerint az energia-demokrácia az, amikor a közösségek lakói maguk 

álmodják meg, tervezik meg és döntik el, hogy hogyan folytatnak helyi és megújuló 

energiatermelést. Azzal, hogy az energia-kérdést demokratikusabbá tesszük egyúttal tisztább 

környezetet is teremtünk, csökkentjük energiaszámláinkat, okosabban tudjuk kielégíteni 

szükségleteinket és persze lépéseket teszünk a klímaváltozás ellen. A központ szerint az 

USA-nak fel kell ismernie azt, hogy az összes amerikainak (származásra való tekintet nélkül) 

szerepe kell, hogy legyen az energia-demokráciában: ez egy összenemzeti ügy. A szervezet 
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arra is felhívja a figyelmet, hogy a klímaváltozás következményei keményen sújtják az USA-

t, ehhez jön az, hogy a nagy vállalatok igen gyakran érzéketlenek a környezeti és a helyi 

közösségek szempontjaira. Éppen ezért a környezeti- és energiaproblémákra nem is lehet 

vállalati típusú megoldásokat adni, hiszek a nagy cégek elsősorban profitorientáltak és nem a 

jövő generációk érdekit tartják szem előtt. A megújuló energiatermelésbe való beruházás 

ugyanakkor nem csak környezetbarát, hanem új munkahelyeket is teremthet. A szervezet 

szerint a közösségek által vezérelt és tulajdonolt megújulós beruházások, megoldások 

meglehetősen kevés segítséget és lehetőséget kapnak, különösen igaz ez az etnikai 

közösségek esetében, akik az átlagosnál nagyobb (finanszírozási, tulajdonlási vagy a 

technológiához való hozzáférési) nehézségekkel néznek szemben, ha helyi energiatermelésbe 

akarnak fogni. A Center for Social Inclusion szerint igen nagy probléma, hogy elsősorban az 

ingatlantulajdonosok engedhetik meg azt, hogy beruházzanak a megújulókba, ugyanis az adó-

jóváírási rendszer őket támogatja, s ezzel a fehér lakosság 25%-ának, a nem fehér lakosság 

több mint 50%-ának elve esélye sincs ilyen beruházásra. A fekete, a latin és az ázsiai lakosság 

– beruházandó tőke hiányában – nagyrészt el van vágva attól, hogy a zöld gazdaság részese 

legyen. 

A szervezet szerint éppen ezért egy olyan rendszert kell kiépíteni, amely biztosítja azt, 

hogy bárki részt tudjon venni a megújuló energiát demokratikus módon felhasználó 

projektekben, ehhez pedig az említett korlátok lebontása elengedhetetlen. Ehhez pedig az 

adójóváírásnak a szélesítésére van szükség, ide értve a közösségi projekteket is. A Center for 

Social Inclusion következő javaslata szerint a szövetségi, állami és helyi kormányzatoknak 

ún. közösségi alapú Energia Fejlesztési Körzeteket (Energy Improvement District, EID) 

kellene létrehoznia. Ezekben a körzetekben a lakosság ösztönzést kapna ahhoz, hogy a 

közösségi és magán területeket – az energiahatékonysági szempontokat is figyelembe véve – 

az energiaigényeknek megfelelően használják fel. Ez a rendszer a zöld energiára alapozott 

beruházások finanszírozási megoldásainak a kidolgozására is alkalmas lenne. A körzetekben a 

hagyományos közösségi terek (pl. a templomok, középületek) a zöld energiatermelés 

közösségi színterei lehetnek. Az EID-k arra is alkalmasak, hogy az egyes körzetek 

energiahatékonysági és etnikai adatainak összevetésével a kormányzatok beruházzanak a 

hátrányos helyzetű területeken. Végül a körzetek biztosíthatnák azt, hogy a közösség minden 

tagja, az ingatlantulajdonostól a bérlőig, részt vegyen a közösségi döntéshozatalban. 
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A Center for Social Inclusion ezért létrehozott egy Energy Democracy for All („Energia-

demokrácia mindenkinek”) elnevezésű on-line, interaktív térképet
403

. A térkép azokat a helyi 

közösségeket mutatja meg, amelyek egyrészt innovatívak a helyi gazdaság építésében, 

ugyanakkor a klímaváltozás elleni küzdelemben is élen járnak közösségi léptékű megújuló 

energia-projektek végrehajtásával. A térkép több mint 100 projektet mutat be és érzékeny az 

etnikai szempontokra is. 

Ezen kívül a Center for Social Inclusion adta ki 2013-ban az Energy Democracy – 

Community-led Solutions: Three Case Studies című tanulmányt
404

 is, amelyben három jó 

gyakorlat segítségével illusztrálja az energia-demokrácia előbb felvázolt elemeinek gyakorlati 

megvalósulását. 

3. Szakszervezetek az energia-demokráciáért 

A kutató és civil intézmények fent leírt tevékenységén túl érdemes felhívni a figyelmet egy 

igen érdekes jelenségre: a nemzetközi szakszervezeti mozgalom is behatóan foglalkozik az 

energia-demokráciával. A Trade Unions for Energy Democracy (TUED)
405

 egy globális, 

foglalkoztatási szektorokon átívelő kezdeményezés, amelynek célja az energia feletti 

demokratikus irányítás és ellenőrzés továbbfejlesztése, méghozzá oly módon, hogy az 

segítsen megoldást találni a klímaproblémákra, az energiaszegénységre, a Föld és az 

embereket károsító tevékenységekre, valamint a munkavállalók jogait és védelmét kikezdő 

támadásokra. A TUED szerint egy, az egész bolygót érintő válsággal állunk szemben az 

energia- és klíma-vészhelyzet miatt. A fosszilis alapú energiatermelés a végsőkig fokozza a 

Föld teljesítőképességét, s eközben veszélyes szintre pörgeti fel az üvegházhatási gázok 

koncentrációját és a légszennyezést – mindez emberek millióinak az életét veszélyezteti. A 

TUED szerint a fosszilis energiacégek hatalma lehetetlenné teszi a munkások és a közösségek 

egészségének és biztonságának megvédését, ráadásul a szakszervezetek folyamatos 

támadások kereszttüzében működnek. Annak ellenére, hogy egyre több energiát termelünk, 

ugyanakkor egyre növekszik azon embereknek a száma is, akik nem jutnak hozzá megfelelő 

energiához, illetve hatékonytalanul használják fel az energiát. 

A TUED számára nyilvánvalóvá vált, hogy az átmenet egy igazságos és fenntartható 

energiarendszerbe csak akkor valósulhat meg, hogy ha hatalmi átrendeződés következik be a 
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munkások, a közösségek és általában a nyilvánosság irányába. Éppen ezért a szervezet a 

következő célok érdekében tevékenykedik, illetve azokért végez tevékenységeket: 

 A globális szakszervezeti közösség felépítése és megerősítése az energia-demokrácia 

érdekében. A TUED ehhez egy országokon és foglalkozási ágazatokon átívelő közös 

platformot kínál, amelynek segítségével a munkások, a szakszervezetek és az egyéb 

közösségek küzdelmet indíthatnak a társadalmi és a környezeti igazságosság ügyeiért. 

 Oktatási anyagokat fejleszt, elektronikus közleményeket készít és találkozókat szervez 

azért, hogy elősegítse a klíma- és energia problémák megvitatását. 

 Az energia-demokrácia ügyének képviselete a szakszervezeti küzdelmekben és 

kampányokban, olyan módon, amely széleskörű tagsági elkötelezettséget épít ki, 

megerősíti a munkások hatalmát és szolidaritást épít ki olyan szervezetek felé, 

amelyek hasonló problémákkal küzdenek. 

A TUED a 2012. október 10-12. között, New York-ban Energy Emergency: Developing 

Trade Union Strategies for a Global Transition című, szakszervezeti kerekasztalra készítetett 

egy koncepciózus anyagot, a Sean Sweeney által írt tanulmány címe: Resist, Reclaim, 

Restrucuture: Unions and the Struggle for Energy Democracy. A TUED ebben az iratban 

körvonalazza azt, hogy mit ért energia-demokrácián. Ahogyan arra korábban is utaltam a 

TUED szerint az energia-demokrácia a hatalomnak a munkások, a közösségek és a 

nyilvánosság számára való átcsoportosításán alapul. Az energiaforrásoknak, a tőkének és az 

infrastruktúrának magántulajdonból közösségi tulajdonba kell kerülnie ahhoz, hogy valódi 

fenntartható energiarendszereket tudjunk létrehozni. A TUED szerint csakis az energia-

demokrácia lehet a záloga annak a rendszernek, amelyet a következők jellemeznek: a 

munkavállalói jogok védelme, s ezzel stabil és tisztességes munkahelyek generálása; a 

közösségi szükségletek figyelembe vétele; környezeti szempontból fenntartható 

energiarendszerek; az emisszió és a légszennyezés kontrollja, majd drámai csökkentése; a 

megújuló energiák és az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó iparágak fejlesztése; az 

energiahatékonyság támogatása valamennyi szektorban; komoly előrelépések az 

energiaszegénység megszüntetésében.
406

 

Mindennek megfelelően az energia-demokráciára vonatkozó szakszervezeti stratégia 

három fontos célkitűzése: ellenállás a fosszilis energiahordozókra épülő vállalatok 

programjával szemben; a privatizált és piacosított energiagazdaság bizonyos részeinek 
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visszaszerzése a nyilvánosság számára; a globális energiarendszerek átstrukturálása a 

megújuló energiák masszív bővítése, más alacsony szén-dioxid kibocsátással járó 

technológiák elterjesztése, az energiahatékonyság terjesztése és a munkahelyek, valamint a 

fenntarthatóság biztosítása érdekében.
407

 

A szakszervezetek megmozdulása mindenképpen figyelemre méltó, hiszen felismerték azt, 

hogy a jelenlegi energiarendszerek meglehetősen kizsákmányoló módon működnek: nem csak 

az embereket, a munkásokat, hanem magát a környezetet is kizsákmányolják. A TUED szerint 

ebből a helyzetből csak egy globális mozgalmi szintű megszerveződés segítségével lehet 

kikeveredni: s ez már maga után is vonja a környezeti demokráciáért, a környezeti 

igazságosságért küzdő, alapvetően tehát környezetvédelmi mozgalmak és a szakszervezetek 

elemi érdekazonosságából következő szervezeti együttműködését.
408

 

III. Az energia-demokrácia jelentősége 

Az energia demokrácia tehát emberléptékű (akár egy farmon, egy társasházban, egy 

városrészben, egy kisközösségben vagy éppen egy családi házban valósuljon is meg) és az 

adott közösség tagjai lehetőséget kapnak arra, hogy befolyásolják, kézbe vegyék 

energiatermelésüket és energiafelhasználásukat. Önmaguk hozzák meg a döntéseket és 

ezekhez kapcsolódóan még képviseletre sincs szükségük: ugyanakkor ez a demokrácia 

popularizálásának olyan módja, amely nem feszíti szét a tömegdemokrácia kereteit, hiszen 

egyébként nem kerül lebontásra a képviseleti demokrácia mechanizmusa. Mivel az 

energiatermelő berendezések közösségi tulajdonban vannak, ezért ez a köztulajdon iránti 

felelősséget is megerősíti. Az energiatermelés, -elosztás, és -fogyasztás közösségi, politikai és 

nyilvános tevékenységéggé válik. Mindehhez az kell, hogy a közösségi tulajdon egészséges 

módon egészüljön ki a magántulajdonnal, hiszen az egyszerre termelő és fogyasztó 

(prosumer) magánszemély joggal várja el azt, hogy tulajdonosi érdekeltséget kapjon 

(minderre alkalmas eszköz lehet pl. az energiatermelő szövetkezetek formulája). A döntően 

helyben és helyi felhasználásra termelt energia nem csak a lokalitás megerősödéséhez járul 

hozzá, hanem nagyban csökkenti egy-egy ország külföldtől való függését, növeli az 

energetikai szuverenitást. A megújulókra alapozott közösségi energiatermelés óriási 

mértékben járul hozzá munkahelyek létrehozásához (enyhítve ezzel számos rozsdaövezet 

                                                 

407
 Sweeney, 2013 ii. p 

408
 Sweeney, 2013 37-38. pp. A környezetvédelmi csoportok és a szakszervezetek együttműködésére lásd: Antal, 

2014b 214. p. 
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helyzetén), s alkalmas lehet arra is, hogy a kapitalista gazdaság növekedés-fétisét (ami a 

társadalmi és környezeti kizsákmányolás egyik legjelentősebb hajtóereje) enyhítse. Ezen a 

vonalon haladva a megújulókra alapozott energia demokrácia nem az egyre több és több 

megtermelt, s elfogyasztott energiában, hanem az egyre hatékonyabb energiafelhasználásban 

érdekelt. Végtére is kialakulhat egyfajta „energiaszolidaritás”, ahol a közösség nélkülöző 

tagjai is minőségi módon részesülnek az alapvető energetikai (közösségi) szolgáltatásokból. 
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MÁSODIK RÉSZ: A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ 

ENERGETIKÁBAN 

Az eddigiekben a környezeti demokrácia koncepcióját az energetikára alkalmaztam, s 

feltártam az energia-demokrácia egy lehetséges értelmezését. Ebben a részben (a Második 

fejezethez hasonlóan) a környezeti (és egyúttal energia-)demokrácia egyfajta gyakorlati 

„tesztelésére” vállalkozom: hiszen egyrészt a környezeti demokrácia egyes aspektusainak 

(információhoz való hozzáférés, részvétel a döntéshozatalban, igazságszolgáltatáshoz való 

jog) érvényesülését vizsgálom egy meglehetősen speciális területen, az állami energetikában; 

másrészt rávilágítok azokra a legfontosabb tendenciákra, amelyek erősen korlátozzák (nem 

csupán az energetika területén) a környezeti demokrácia érvényesülését. A tanulmány alapját 

az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (a továbbiakban: Energiaklub) 

kutatása képezi, melyet az Energia Kontroll Program (EKP) keretében 2009-től folytat a 

környezeti demokrácia energetika területén való érvényesítése végett. 

Az Energiaklub
409

 munkáját 2007-től segítem 2016 januárjáig, előbb gyakornokként, majd 

megbízott jogi tanácsadóként. Az EKP-ban az indulásától kezdve részt vettem, s az ott folyó, 

a környezeti demokrácia gyakorlati oldalát vizsgáló tevékenységet mindig is a doktori 

kutatásom gyakorlati lábának tekintettem. A jelen részben tehát az EKP keretében elvégzett 

empirikus vizsgálatok eredményeire támaszkodom
410

, s egyúttal köszönetet mondok 

legközelebbi munkatársaimnak (Ámon Adának, Koritár Zsuzsának, Perger Andrásnak és 

Sipos Zoltánnak) a közös munka szakmai és emberi oldaláért, illetve azért, hogy lehetőségem 

nyílott az elméleti kutatást gyakorlati alapokra helyezni.
411

 Az vizsgálatok során az 

adatigénylések megfogalmazásában, az adatigénylésekre érkezett válaszok és a megküldött 

adatok kiértékelésében, valamint a kutatási projekt dokumentálásában, illetve az ezzel 

kapcsolatos tanulmányok
412

 elkészítésében és annak előadásában vettem részt. 

                                                 

409
 Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (röviden és a továbbiakban: Energiaklub) 2011 

folyamán változtatta meg a nevét (amely korábban Energia Klub volt). A disszertáció során alapvetően a 

hatályos nevét használom, s a régi írásmóddal csak akkor írom a szervezet nevét, ha az a kutatás, a tanulmányok 

és eladások ismertetése szempontjából az szükséges. 
410

 Az EKP keretében végezett kutatások elérhetőek:  

http://energiakontrollprogram.hu/kutatasok/az_ekp_kutatasai  
411

 Ebben a részben alapvetően a következő kutatások eredményeit használom fel: Antal 2010e, 2011b. és 2012. 
412

 A következő tanulmányokat szerkesztettem, illetve készítettem: Antal, 2010e, 2011b és 2012. A projekt 

keretében a következő előadásokat tartottam: 2010. január 14-én az Energia Klub „Elvesztegetett energiák” című 

konferenciáján Diszfunkciók az állami energetika és az energiajog területein címmel; 2011. november 17-én az 

Energiaklub Energia és nyilvánosság című konferenciáján Energia kontroll a gyakorlatban; 2011. december 9-

http://energiakontrollprogram.hu/kutatasok/az_ekp_kutatasai
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I. Az Energia Kontroll Program (EKP) 

Az Energia Kontroll Program (EKP)
413

 az Energiaklub 2009 óta futó tematikus programja, 

melynek fő feladata a hazai állami energiapolitika monitorozása, a környezeti demokrácia 

eszközjogosítványainak tudatosítása és megismertetése a széleskörű közvéleménnyel, s 

ezeken keresztül az energetikai korrupció elleni fellépés. Az EKP azon a roppant egyszerű 

felismerésen nyugszik, hogy saját életünkben csak úgy tudunk jó döntéseket hozni, ha valós 

ismeretekkel rendelkezünk. Éppígy az állam, a kormányzat is csak konkrét adatok, tények 

ismerete alapján tud felelős döntéseket hozni és persze az állampolgárok 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 mindennapjainak talán leginkább meghatározó területre, 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 nyilvánosság jön létre. 

Modern energiarendszer pedig csak akkor működhet fenntartható módon, hatékonyan és 

demokratikusan, ha viszonyai tiszták és átláthatók. Tudni kell azt is, hogy ami átlátható, ami a 

nyilvánosság előtt zajlik, ott jóval kevesebb a visszaélés, a korrupció. Fontos, hogy az energia 

ügyeiről minél több embernek legyen pontos információja, és megértse, hogy mennyire 

lényeges szerepet tölt be ez az életében. Mindehhez viszont elengedhetetlen, hogy ha kíváncsi 

rá, akkor hozzáférjen a rá tartozó és őt érdeklő adatokhoz, s a hatalom döntéseinek hátterét és 

következményeit is megértse. Elmondhatjuk tehát, hogy az energetika a környezeti 

demokrácia egyik fontos gyakorlótere és egyben – minden bizonnyal – fokmérője is. A 

környezeti demokrácia érvényesülését 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 

adatairól.
414

 

2. Kutatás. Az EKP második pillérét a kutatások, az ezekből született tanulmányok 

alkotják, amelyek elemezik és feltárják a hazai energetikai ágazat viszonyait: megvizsgálva a 

                                                                                                                                                         

én a Pécsett megrendezésre került Társadalom, részvétel, környezet című konferencián Adatnyilvánosság az 

energetikában címmel. 
413

 A projekt oldala elérhető: http://energiakontrollprogram.hu/ 
414

 Elérhető: http://energiakontrollprogram.hu/adatnyilvanossag 

http://energiakontrollprogram.hu/
http://energiakontrollprogram.hu/adatnyilvanossag
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szektor intézményi- és jogi hátterét, pénzügyi folyamatait, döntéshozatali mechanizmusait. Az 

itt feltárt problémák megoldását általános és konkrét javaslatok megfogalmazásával segíti a 

program.
415

 

3. Tényfeltárás. Az Energiaklub az EKP keretében oknyomozó cikkekre írt ki pályázatokat, 

melyek azt a célt szolgálják, hogy az újságírás eszközeivel felhívják a nyilvánosság figyelmét 

a szektoron belüli hiányosságokra, következetlenségekre, visszaélésekre, esetleges 

korrupcióra.
416

 

4. Aarhus. Végül utalni kell a környezeti demokrácia érvényesítésének egészen konkrét 

kontrolljára, hiszen az Energiaklub az EKP-n keresztül vett részt egy munkacsoportban, 

amely az Aarhusi Egyezmény magyarországi érvényesülését vizsgálta az atomenergia 

területén. Ennek keretében egy asztalhoz ültek az atomenergetikában meghatározó szerepet 

játszó felek (ipar, hatóság, kormányhivatal, ombudsman és annak helyettese, jogi és szakmai 

szervezetek) azért, hogy megvitassák tapasztalataikat az Aarhusi Egyezmény magyarországi 

alkalmazásával kapcsolatban, valamint javaslatokat tegyenek az átláthatóság és 

döntéshozatalban való civil részvétel növelésére a nukleáris területen.
417

 

Az EKP-ban az Energiaklub állandó partnerei
418

 a következő szervezetek: a Budapesti 

Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központ, a Társaság a Szabadságjogokért és az EMLA 

(Környezeti Management és Jog Egyesület). Az EKP kutatási a következő szervezetek 

támogatásával
419

 valósulhatott meg: Open Society Institute, Budapest és CEE Trust for Civil 

Society. 

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 aarhus-i pillérek tapasztalataira építve körvonalazom az 

energia-demokrácia állapotát Magyarországon, elsősorban az információhoz és az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében. 

                                                 

415
 Elérhető: http://energiakontrollprogram.hu/kutatas  

416
 Elérhető: http://energiakontrollprogram.hu/tenyfeltaras  

417
 Elérhető: http://energiakontrollprogram.hu/aarhus  

418
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419
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II. Energetika, adatnyilvánosság, jogorvoslat 

1. A kutatás kerete 

Az energetika mindig is érzékeny területe volt a közadatokhoz való hozzáférésnek. Az üzleti 

érdekek ezen a területen gyakran kerülnek előnybe a nyilvánosság alkotmányos érdekével 

szemben. Az Energiaklub kutatói az EKP keretében 2009 márciusa és 2011 márciusa között 

29 ügyben (az ügyek tematikájára, kimenetelére lásd erre a disszertáció 1. mellékletét) 

igényeltek adatokat, információkat, dokumentumokat illetékes hatóságoktól, állami szervektől 

és cégektől. A környezeti demokrácia információs és igazságszolgáltatási részjogosítványaira 

vonatkozó tapasztalatait az Energiaklub az Energia és információ című tanulmányában 

összegezte. Fontos megemlíteni, hogy a kutatás során az adatigénylések tekintetében a célhoz 

kötöttség elve érvényesült: vagyis az adatigénylések nem „teszt-jelleggel” történtek, hanem 

mindig kapcsolódtak az Energiaklub egyéb projektjeihez, illetve a szervezet általános 

célkitűzéseihez, s felhasználásra is kerültek.
420

 Fontos továbbá megemlíteni, hogy az összes 

adatigénylés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény hatálya alatt keletkezett, de a régi törvény és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény nagyfokú 

egyezése miatt a kutatás fő megállapításai a disszertáció lezárásakor is relevánsak. 

Az EKP keretében indított 29 adatigénylési ügynek (az összesítésre lásd a 9. táblázatot) 

mintegy 2/3-a sikeres vagy részben sikeres – tehát teljesített – adatigénylés volt. Ehhez a 29 

ügyhöz 48 adatigénylést
421

 fogalmazott meg az Energiaklub. Ebből látszik, hogy egy ügyre 

átlagban 1,65 adatigénylés jutott az ismételt adatigénylések miatt. A 29 ügyből mindössze 3 

volt olyan, ahol a határidők betartásával, maradéktalanul (tehát elsőre, ismételt adatigénylés 

nélkül) megküldték az igényelt adatokat (és pontosan azokat). A teljesített adatigénylések 

esetén is előfordult azonban, hogy az adatkezelő megszegte a vonatkozó szabályokat: 

 13 ügyben a törvényi határidő túllépésével érkeztek csak meg az adatokat; 

 14 esetben ismételt adatigénylést kellett küldeni (mert nem érkezett válasz, vagy az 

adatkezelő nem küldte el az Energiaklub által igényelt összes adatot); 

                                                 

420
 Az állami szektort természetesen lehet célzott, teszt-jellegű adatigénylésekkel is vizsgálni. Az Energiaklub 

kutatása ebben a tekinteten értékválasztáson nyugszik, mindegyik módszer alkalmazható és etikus. A célzott 

adatigénylést többek között a következő projektben, illetve arról készült tanulmányban alkalmazták: Eötvös 

Károly Intézet-EMLA, 2008. 
421

 Amint alább látni fogjuk a 29-féle adatigénylés valójában egy-egy adatigénylési csoportot (projektet) jelent, 

mert előfordulhat az is, hogy ismételt adatigénylésre is sor kerül. 
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 végül olyan eset is előfordult, hogy az adatkezelő csak „helyben való betekintést” 

engedélyezett. 

Az Energiaklub hat esetben kényszerült arra, hogy az adatigénylés nem vagy nem 

megfelelő teljesítése miatt bírósághoz fordult, amelyek közül három pert nyert meg részben 

vagy egészben (a perekre és az adott ügy kimenetelére lásd a 2. mellékletet). 

Vizsgálati szempont Ügyenként 

Az adatot, dokumentumot teljes egészében megküldték 18 

Ebből a válasz a törvényi határidőn belül érkezett 5 

Ebből a törvényi határidő túllépésével küldték meg a kért adatot 13 

Az adatot, dokumentumot részben küldték meg 2 

Nem releváns adatigénylés (nem a megfelelő adatkezelőt kereste meg az 

Energiaklub, illetve a kért adat nem állt rendelkezésre) 
3 

Megtagadták az adatigénylés teljesítését 6 

Az ügyek száma összesen 29 

10. táblázat Az EKP adatigénylési ügyei számokban (2009-2011) (Forrás: Antal, 2011b 12. p) 

2. A kutatást által feltárt problémák 

A kutatás keretében 6 fontosabb problémacsoport és ezeken belül 14 részprobléma került 

azonosításra (11. táblázat). A következőkben röviden ismertetem a feltárt problémákat. 

Problémacsoport Részprobléma Leírás 

1. A kért adatokkal 

kapcsolatos 

problémák 

1.1. Pontos 

adatigénylés vs. 

információs 

aszimmetria 

A kutatás során sokszor előfordult olyan eset, hogy az 

adatigénylés oly mértékben volt általános, hogy erre való 

hivatkozással nem teljesítették azt. Éppen ezért az adatkérőnek 

lehetőségei szerint mindig nagyon egyértelműen és pontosan meg 

kell jelölnie a kért adatot és információt, ez azonban felveti az ún. 

információ aszimmetria problémáját, hiszen a nyilvánosság 

gyakran azzal a paradox helyzettel szembesül, hogy előzetes 

tudásra lenne szükséges ahhoz, hogy egyáltalán kérdezni tudjon. 

1.2. Az üzleti titokra 

való hivatkozás 

alapeste 

Az üzleti titokra való hivatkozás lehetősége olyan általános, 

időhúzó stratégiává vált, hogy az adatkezelőnek akkor is megéri 

erre hivatkoznia, ha csak a bírósági eljárás során derül ki, hogy 

valójában egyáltalán nem vagy csak részben áll meg a 

hivatkozás. 

1.3. „Más üzleti 

titka” 

Az Energiaklub beleütközött olyan esetekbe is, amikor egy-egy 

hatóság kezdte el ügyfelének a vélt vagy valós üzleti titkát 

védeni, s erre hivatkozva utasította el az adatigénylést – 

ugyanakkor mindez egyáltalán nem feladata a hatóságnak. 

1.4. Döntés-

előkészítő adat 

Az igényelt adat döntés-előkészítő jellegére való hivatkozás 

szintén olyan időhúzó stratégiává érett, mint az üzleti titokra való 

hivatkozás. További probléma, hogy az adatok döntés-előkészítő 

jellegének megítélést illetően még kevésbé egységes a bírói 

gyakorlat, mint az üzleti titok vonatkozásában. 

1.5. Speciális 

adatok 

Nem kellő alap az adatok kiadásának megtagadására az, hogy az 

engedélykérelem egésze vagy annak bizonyos részei szellemi 

alkotásnak minősülnek, vagy akár szerzői jogi oltalom alatt 

állnak. 
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Problémacsoport Részprobléma Leírás 

2. Az adatkezelővel 

kapcsolatos 

problémák 

2.1. Közfeladatot 

ellátó szerv 

Az érintett adatkezelők, főként az állami cégek „menekülnek” a 

közfeladatot ellátó szervi minőség elől. 

2.2. A „megfelelő” 

adatkezelő 

Az adatigénylően körültekintőnek kell lennie akkor, ha perre 

kerül a sor, hiszen a megfelelő (értsd: az adatot valóban kezelő) 

személyt szükséges beperelnie. Ugyanakkor a perben fél lehet az 

is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. 

2.3. Holding-kérdés 

Az állami holdingok esetében (így főként az MVM Zrt. 

vonatkozásában) nagyon jelentős probléma, hogy az anyacég 

következetesen elhatárolódik attól, hogy a leányvállalataihoz 

befutott adatigénylések tekintetében bármit is tegyen. Ez azzal a 

nehézséggel jár, hogy adott esetben perben derül ki, hogy ki a 

valódi adatkezelő. 

2.4. Az adatkezelői 

„attitűd” 

Nagyon jelentős faktor, hogy az adatkezelő együttműködik, vagy 

a törvény adata kereteken belül, illetve azokon túl 

(rosszhiszeműen) hátráltatja az adatigénylés teljesítését (pl. a 

tárgyalás későbbi fordulójában derül ki, hogy valójában nem is az 

adott alperes az adatkezelő). Ez az információs aszimmetria miatt 

mindig az adatigénylőnek jelent óriási problémát, ugyanis az idő 

az adatkezelőnek dolgozik. 

3. Az adatigénylési 

folyamat problémái 

3.1. A válaszadás 

megtagadása, 

határidőn túli 

válasz 

Általános jelenség, hogy az adatkezelő nem vagy nem időben 

válaszol, s adott esetben az időhúzással és az ezzel kapcsolatban 

felmerülő törvényi szankciókkal is jobban jár, hiszen ha 

megfelelően hosszú idő telik el, akkor az adatigénylés egyszerűen 

elveszíti aktualitását. 

3.2. Betekintés 

helyben? 

A jogszabályok megsértését jelenti, hogy ha az adatkezelő azt 

várja el, hogy az igényelt adatokat az adatigénylő nála nézze 

meg. 

4. Eljárási kérdések 

4.1. A per 

soronkívülisége 

A közérdekű adatok kiadása iránti per – éppen a többször 

emlegetett információs aszimmetria és a közadatoknak időben 

történő nyilvánosságához fűződő közérdek miatt – 

soronkívüliséget élvez és fontos odafigyelni, hogy ezt a bíróság 

érvényesítse. 

4.2. A bizonyítási 

teher 

Ha az adatkezelők csak a per során adják elő, hogy valójában 

nem is ők kezelik az igényelt adatokat, akkor a bizonyítási teher 

megfordul, mert alapvető szabály, hogy nemleges tény 

bizonyítására nem lehet kötelezni senkit. Így az adatigénylőnek 

kell bizonyítania, hogy az adatok igenis az alperesnél vannak. 

4.3. A 

túlterjeszkedés 

tilalma 

A bíróságnak az adatkezelő (alperes) által közölt megtagadási 

okokkal kell foglalkoznia, ez adja meg a per keretét, e körben kell 

vizsgálnia a megtagadás indokoltságát, jogszerűségét, vagyis nem 

hozhat be új indokot. 

5. A bírói jogértelmezés problémái 

A bírói joggyakorlat igen heterogén és nagyon sok esetben az 

adatigénylő (vagyis az információs aszimmetria szempontjából 

gyengébb fél) hátrányára dönt. 

6. Egy komplex probléma: az állami 

vállalat, mint „állatorvosi ló” 

Az állami vállalatok azért jelentenek külön problémacsoportot, 

mert a korábban elemzett részproblémák koncentráltan és 

szimultán merülnek fel az esetükben: vagyis a fent említett 

stratégiákat előszeretettel alkalmazzák az adatigénylők kárára. 

11. táblázat Az EKP-kutatás keretében azonosított problémacsoportok és a részproblémák (forrás: Antal, 

2012b 19-29. pp) 
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3. A kutatás főbb megállapításai 

Bár a vizsgált időszak alatt az adatigényléseink zömét teljesítették, ez mégsem jelenti azt, 

hogy az adatigénylés önmagában sikeres „műfaj” lenne. A 29 adatigénylési ügyből mindössze 

3 zajlott le zökkenőmentesen – azaz három esetben érkezett meg a jogszabályban előírt 

határidőn belül pontosan az az információt, ami igénylésre került. A teljesített adatigénylések 

nagy része egyébként olyan volt, amelyek igénylés nélkül is a nyilvánosság rendelkezésére 

állhattak volna (pl. a hatóságok, adatkezelők honlapjain). A szektoron belül jellemzően a 

cégek mutatnak jóval kisebb hajlandóságot az információk kiadására az állami 

intézményekkel szemben, a hozzájuk intézett adatkérelmek legnagyobb részét 

visszautasították. 

A teljesített adatigénylések sem jelentenek mindig zökkenőmentességet, több esetben a 

jogszabályi kötelezettségeknek sem feleltek meg az adatkezelők. Az Energiaklub az 

adatigénylések kevesebb, mint felében kapott csak választ időben, a többi esetben túllépték a 

jogszabályban megadott válaszadási határidőt (átlagosan 2 héttel, de extrém esetként a több 

mint két hónapos késés is előfordult), vagy akár egyáltalán nem válaszoltak, így ismételt 

adatigénylést kellett küldeni. Újból kellett kérni az információt akkor is, ha a válaszadás nem 

volt maradéktalan és pontosítani vagy kiegészíteni kellett a kérelmet. 

Az adatvédelmi törvénynek a gyors válaszadást és eljárást biztosító szabályai annak 

felismerését tükrözik, hogy az információs társadalomban az ismeretek „romlékony 

jószágnak” számítanak. Az idő múlásával az információ veszít az értékéből, mert például a 

hozzájuk kapcsolódó közhatalmi döntések megszülettek, a társadalmi vita ellehetetlenedik. A 

határidő be nem tartásával tehát nem egyszerűen a közérdekű adatok megismerésének 

alkotmányos joga sérül, hanem az adatigénylő társadalmi szervezet sem tudja ellátni 

társadalmi-szakmai kötelezettségét. 

Kulcskérdése lehet az adatigénylésnek, hogy a kérelmező a megfelelő adatkezelőhöz 

forduljon igénylésével. Ha későn – ad absurdum egy bírósági tárgyaláson – derül ki, hogy az 

adatkérő nem attól kérte az információt, akinél van, az komoly időveszteséget jelenthet, sőt, 

az ügy akár relevanciáját is vesztheti. Az Energiaklub adatigénylései között három ilyen eset 

is előfordult. 

Az adatkérelmeink visszautasításának leggyakoribb oka az üzleti titokra való hivatkozás 

volt, zömmel a cégek esetében. Itt kiemelendő, hogy az adatkezelők szinte minden esetben a 

teljes dokumentumhalmaz kiadását tagadták meg, és nem törekedtek arra, hogy az üzletileg 

érzékeny részeket kitakarva a dokumentumok többi részét rendelkezésre bocsássák. 
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Fontos tudni, hogy a közérdekű adat kiadására irányuló per soronkívüliséget élvez. Az 

Energiaklub nem egyszer került olyan helyzetbe, hogy nem csak a soronkívüliség nem 

érvényesült, hanem még a szokásosnál is hosszabb időt kellett várni a tárgyalás kitűzésére. 

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 dokumentumhalmazt üzleti 

titokként minősítenek az ilyen természetű adatok leválogatása és kitakarása helyett, igencsak 

megnehezíti az adatigénylő dolgát. 

Az adatigénylések során tehát azt tapasztalta az Energiaklub, hogy az adatszolgáltatási 

kultúra az energiaszektorban még kevéssé fejlett. 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 javítani, például a hasonló adatigénylések 

rendszeresítésével, hogy az adatkezelők számára is természetessé váljon a nyilvánosság 

igénye. 

4. Megoldási kísérlet 

Többek között a fentiekből is látható, hogy mennyire fontos eleme egy adatigénylési ügynek, 

s ezen keresztül az energia-demokráciának 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 dokumentumhalmazt üzleti titokként minősítenek az ilyen természetű 

adatok leválogatása és kitakarása helyett, igencsak megnehezíti az adatigénylő dolgát. 

Amint az előbb láthattuk. az EKP adatigényléseinek fontos tapasztalata, hogy a 

meglehetősen alacsony a hazai adatszolgáltatási kultúra az energiaszektorban. Kedvező 

tendenciák bontakoztak ki az EKP negyedik, Aarhus-pillérében
422

. A Regionális 

Környezetvédelmi Központ (Regional Envionmental Center) hazai irodájának 

koordinálásával, EU-s kezdeményezésre 2009-ben létrejött egy kerekasztal-egyezetés, amely 

az Aarhusi Egyezmény magyarországi érvényesülését vizsgálta az atomenergia területén. 
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Ennek keretében egy asztalhoz ültek az atomenergetikában meghatározó szerepet játszó 

felekkel – ipar, hatóság, kormányhivatal, országgyűlési biztosok hivatala, valamint jogi, 

szakmai és társadalmi szervezetek – azért, hogy megvitassák tapasztalatainkat, valamint 

javaslatokat tegyenek az átláthatóság és döntéshozatalban való civil részvétel növelésére a 

nukleáris energia területén. 

A kerekasztal felhatalmazásával egy szűkebb körű munkacsoport
423

 dolgozott a konkrét 

javaslatokon, amelyekről aztán konszenzusos döntéssel ajánlások, állásfoglalások 

születhetnek. A munkacsoportban az Energiaklub, továbbá az alábbi szervezetek képviselői 

vesznek részt: Adatvédelmi Biztos Hivatala, Jövő Nemzedéke Biztos Hivatala, Országos 

Atomenergia Hivatal, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület, MVM Zrt., Paksi 

Atomerőmű  Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. 

Így jött létre 2011 májusában A környezeti – ezen belül a nukleáris ügyekkel kapcsolatos – 

információk megismerhetővé tételével kapcsolatos adatigénylési protokoll
424

 című anyag, 

amelyet a kerekasztal egyhangúlag elfogadott. Ez az anyag – mely döntően az Energiaklub 

gyakorlati tapasztalataira épül – lényegében egy kísérlet arra vonatkozóan, hogy soft law-

jellegű eszközökkel hogyan lehet a jogszabályi kereteknél hatékonyabban előmozdítani a 

környezeti demokrácia információszabadság oldalát az atomenergia területén. A protokoll a 

környezeti demokrácia alapmotívumainak hangsúlyozásaképpen (figyelembe véve az 

Energiaklub fentebb ismertetett adatigénylés és jogorvoslati tapasztalatait
425

) alapelvnek 

tekinti az együttműködést, s kifejti: az adatkezelő és az adatigénylő közötti párbeszéd, 

konzultáció sok esetben hasznos lehet. Az elutasítás helyett célravezetőbb ez a módszer a 

félreértések vagy kérdéses esetek tisztázására. Az adatigénylőnek azt ajánlja, hogy érdemes 

megfontolnia, hogy – elsősorban nagyobb mennyiségű vagy „érzékenyebb” adatok igénylése 

esetén – maga kezdeményezzen konzultációt az adatigénylés sikere érdekében. 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 érdekében. Ezzel a 
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megoldással az akár évekig tartó időveszteség is elkerülhető, ami az igénylőt 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.
426

 

A dokumentum egyik legfontosabb hozadéka tehát az lehetett volna, ha formálja és 

előmozdítja a – már részletezett – meglehetősen alacsony szintű nyilvánosság-kultúrát az 

energetikában, s tudatosítja mind az adatigénylőkben, mind pedig az adatok kezelőiben, hogy 

az adatok iránti igényesség a lehető legtermészetesebb dolog. 

A Paks II-projektnek a Harmadik részben részletezendő realizálódásával 2014 folyamán 

azonban mind a kerekasztal, mind a munkacsoport beszüntette működését. 

5. Következtetések 

Az energiaszegénység mintájára azt kell állítanom, hogy van energetikai adatszegénység is. 

Ez a kreált kifejezés összegzi magában mindazokat a tapasztalatokat, amelyekre az energia-

demokrácia információszabadság és társadalmi részvétel pilléreinek vizsgálata terén jutott az 

EKP-kutatás. A környezeti demokrácia kulcsjogszabályai (az adatvédelmi törvény, az 

elektronikus információszabadságról szóló törvény, az Aarhusi Egyezmény, a Polgári 

Törvénykönyv, a vagyontörvény és környezetvédelmi törvény) alapvetően megfelelő és jól 

működő keretet biztosítottak az energia-demokrácia számára. 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 azokat a szenzitív adatokat, amelyek valódi 

vitákra és kormányzat elszámoltatására teremtenének lehetőséget. Ugyanakkor 2010-től 

kezdve ebben is minőségi változás állt be. 

Amint látható volt a Második fejezetből a környezeti demokrácia gyakorlata mindig is 

hagyott maga után kívánnivalókat, s ez ezerszeresen igaz az energia-demokráciára. Az EKP-

kutatás során tapasztalt gyakorlati visszaélések (pl. a közfeladatot ellátó szervi státusztól való 

szabadulás, az adatigénylések „visszapattintása” és/vagy az eljárás rosszhiszemű elhúzása az 

információhoz fűződő közérdek „elolvadására várva) 2010-től mintha a jogalkotó és 

alkotmányozó hatalom fő csapásirányát jelentenék: a Második fejezet Harmadik részében 
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részletesen elemeztem azt, hogy a környezeti demokráciát fenyegető visszaélések hogyan 

nyernek jogszabályi legitimációt. Megvizsgáltam az információhoz való hozzáférés, a 

társadalmi részvétel és a jogorvoslathoz való jog csorbítására tett intézkedéseket és az arra tett 

kísérleteket. 

A „tyúk vagy a tojás” problematikáját felvetve akár azt is lehetne állítani, hogy az energia-

demokráciát fenyegető tényezők pusztán a környezeti demokráciát – a disszertáció Második 

fejezetében tárgyalt – veszélyeztető intézkedésekből következnek: vagyis igazából az energia-

demokrácia diszfunkciói a környezeti demokráciát ért támadásokból vezethetőek le. Ez 

természetesen igaz egy bizonyos szintig, hiszen az energia-demokrácia koncepciója magából 

a környezeti demokráciából deriválható. Ugyanakkor egy ezzel ellentétes tendencia is 

kibontakozott: 2010-től kezdve ugyanis a politikai alkotmányosság felfogásával felvértezett 

alkotmányozó, jogalkotó és kormányzati hatalom (de akár ezt a hármat, éppen a politikai 

alkotmányosság miatt, egy hatalmi centrumnak is lehetne tekinteni) az energetika területéről 

kiindulva korlátozza szisztematikusan magát az általános értelemben vett környezeti 

demokráciát. Ennek pedig az egyik legfontosabb célja (túlmenően a politika orosz 

gázszállításokhoz vagy az MVM Zrt-ből kitermelhető pénzhez kötődő mindenkori érdekein) 

nem más, mint Paks II-beruházás politikai megalapozása. A Paks II-projektet esettanulmány 

jelleggel feldolgozó Harmadik rész VI. pontja alatt összefoglalom azokat a legfontosabb – 

korábban már részletesen elemezett – intézkedéseket, amelyek masszívan korlátozzák a 

környezeti demokráciát és Paks II. motívumára fűzhetők fel. 

III. Pakskontroll.hu 

Mielőtt azonban elmélyednénk a paksi történetben, érdemes arra utalni, hogy a következő 

részben felhasznált adatok, információk zöme honnan származik, s mely kezdeményezés tűzte 

zászlajára a gyakorlatban az energia-demokrácia követelményeinek Paks II-re való 

érvényesítését. 

Amint az az Energia Programból is láthattuk, az Energiaklub mindig is kiemelt figyelmet 

fordított a Paksi Atomerőműre, s általában is a hazai nukleáris energia feletti civil-szakmai 

szervezeti kontroll működtetésére. Az EKP keretében is számos adatigénylés és ahhoz 

kapcsolódó per érintette az atomerőművet (gondoljunk csak a Teller és Lévai projektekre, az 

atomtörvény módosítására, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal kapcsolatos adatokra). 

Ahogyan a paksi projekt egyre fontosabbá vált a politika számára, úgy élesedtek az energia-

demokrácia csorbítását megvalósító jogalkotási aktusok. Ennek a centralizációs folyamatnak 

egyfajta ellenhatásaként célszerűnek tűnt létrehozni egy deliberatív és diszkurzív jellegű 
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projektet, amelynek – szándékolt és szándékolatlan – célja az energia-demokrácia pilléreinek 

valamilyen reparálása, a kormányzatok részéről soha ki nem épített hús-vér és elektronikus 

diszkurzív terek létrehozása. Erre jött létre a Pakskontroll.hu
427

 elnevezésű kezdeményezés. 

A Pakskontroll.hu tehát egy civil kezdeményezés, amelynek üzemeltetője az Energiaklub. 

„A Pakskontroll.hu oldal célja, hogy megerősítse a nyilvánosság kontrollszerepét a paksi 

bővítés kapcsán. Ehhez szükség van a tények feltárására, dokumentálására, valamint 

szakmai- és társadalmi szemléletformálásra, párbeszédre.”
428

 

A kezdeményezés felfogható az EKP Paks II-re való kiélezéseként is, hiszen 

információkat, tényeket, adatokat gyűjt és dolgoz, illetve tesz nyilvánossá, hogy minél többen 

formálhassanak megalapozottan véleményt a beruházásról. Fontos hangsúlyozni, hogy az 

EKP-ban kialakított és bejáratott gyakorlatnak megfelelően a Pakskontroll.hu keretében is 

jelentős adatigényléseket vitt végig az Energiaklub, s ahol az szükséges volt, pert is indított.
429

 

Az Energiaklub kutatásokat végez, tanulmányokat írat
430

, hogy elemezze és feltárja a 

bővítéssel kapcsolatos háttér-információkat. Ezeken túl pedig a feltárt problémák megoldására 

általános és konkrét javaslatokat tesz. 

                                                 

427
 Elérhető: http://www.pakskontroll.hu/hu  

428
 Elérhető: http://www.pakskontroll.hu/hu/rolunk  

429
 A Pakskontroll.hu egy internetes adatbázist működtet azon Paks II-höz kapcsolódó adatok, dokumentumok 

számára, amelyeket perrel sikerült nyilvánosságra hozni: http://www.pakskontroll.hu/hu/kiperelt-iratok  
430

 A kutatások eredményei és a tanulmányok elérhetőek: http://www.pakskontroll.hu/hu/tanulmanyok  

http://www.pakskontroll.hu/hu
http://www.pakskontroll.hu/hu/rolunk
http://www.pakskontroll.hu/hu/kiperelt-iratok
http://www.pakskontroll.hu/hu/tanulmanyok


190 

HARMADIK RÉSZ: PAKS II. HATÁSA AZ ENERGIA-DEMOKRÁCIÁRA 

(ESETTANULMÁNY) 

A következőkben mindenek előtt felvázolom a paksi bővítés háttértörténetét, méghozzá azt 

kidomborítva, hogy az egyes – később tárgyalandó – problémakörök melyik szakmai vagy 

politikai döntésre vezethetőek vissza. Ezt követően megvizsgálom azt, hogy a hazai 

közvélemény hogyan viszonyul Paks II. kérdéshez. Eztán térek rá a beruházással kapcsolatos 

legfontosabb kockázati tényezőkre és problémákra. Felvázolom azt, hogy a bővítés hogyan és 

miért jelent olyan fokú centralizációt, amely megfojthat minden megújuló energia beruházást, 

továbbá azt is boncolgatom, hogy mekkora áramár esetén lenne nyereséges Paks II., illetve 

hogy egyáltalán hogyan hathat a bővítés az áramárra. Ezt követően egy olyan problémagóccal 

foglalkozom, amely három, egymástól nem elválasztható kérdéskört ölel fel: a projekttel 

kapcsolatos költségvetési, átláthatósági és korrupciós kockázatok. A problémák tárgyalását az 

Európai Unióhoz kapcsolódó dilemmákkal folytatom. Végül pedig azzal foglalkozom, hogy 

hogyan került sor a környezeti demokráciának az energia-demokráciából kiinduló 

korlátozására Paks II. érdekében. 

Az esettanulmány fő gondolata az, hogy a Paks II. kapcsán felmerülő problémák és 

kockázatok egy olyan szakmai-politikai „fekete lyukat” alkotnak (együtt és külön-külön is), 

amelyekbe igen könnyen belebukhat az egész beruházási projekt. Az itt tárgyalandó 

problémák olyannyira összekapcsolódnak és egymásba fonódnak, hogy képtelenség azokat 

akként szétszálazni, hogy a kormányzat úgy döntsön, hogy csak bizonyos kérdésekkel 

foglalkozik, másokat pedig majd megold az idő. Ebből következik az is, hogy Paks II. kérdése 

olyan fontos a kormányzat számára, hogy jogalkotási, adminisztratív és persze politikai 

eszközökkel biztosít számára hátszelet, amely súlyosan szembemegy az energia-demokrácia 

ismertetett célkitűzésével. Az energia-demokrácián keresztül pedig az egész környezeti 

demokráciára jelentékeny hatással van, hiszen Paks II. eredményezte azt, hogy a környezeti 

demokrácia immunrendszere úgy meggyengült, ami már nem csak Paks II., mint 

megaberuházás miatt, hanem a környezetvédelem napi működés szempontjából is roppant 

veszélyes. 

I. A bővítéstől a „kapacitás-fenntartásig” 

A Paksi Atomerőművet eleve olyan telephely-szerkezettel építették meg, amely alkalmas – a 

meglevő négy blokk mellé – további atomerőművi blokkok befogadására. Tehát a bővítés 

mindig is a „levegőben lógott”, ugyanakkor a hivatalos szakmai előkészületek 2007-ben 
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kezdődtek meg, amikor az MVM-csoport 2007-ben létrehozta a Teller Projektet új 

atomerőművi blokk(ok) megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására. Ezt követően a 

bővítési projekt a politikától kapott zöld utat, s 2009. március 30-án a kormányzó MSZP és az 

ellenzéki Fidesz nagykoalíciója
431

 elfogadta a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatot
432

, amely 

előzetes elvi hozzájárulást adott új atomerőművi blokk vagy blokkok telepítésének 

előkészítéséhez a Paksi Atomerőmű telephelyén. 

Az Energiaklub 2009. május 28-án az Alkotmánybírósához
433

 és a(z akkor még létező) 

Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosához (JNO) fordult az ügyben.
434

 Az AB érdemi 

vizsgálat nélkül utasította el a beadványt. A JNO 2011. április 22-én kelt állásfoglalásában
435

 

a következőket állapította meg: a kormány nem megfelelően készítette elő az Országgyűlés 

döntését. A döntés előkészítése kapcsán a kormány nem vizsgálta, hogy ténylegesen szükség 

van-e a többlet atomenergiára, és ha igen, milyen mértékben. Nem határozta meg konkrétan, 

hány atomreaktort tartalmazó egységgel történő bővítéséhez kéri az Országgyűlés elvi 

hozzájárulását, az előterjesztésből nem állapítható meg, hogy a parlament a hozzájárulást 

mennyi időre adja meg, az előkészítést mikor kell megkezdeni, kérdéses továbbá, hogy az 

„előkészítő tevékenységhez” fordulat használatával az előterjesztő pontosan mihez kéri a 

felhatalmazást. Nem tartalmazza az előterjesztés az atomenergia-szektornak az országos 

energiaszerkezeti tervekben meghatározott energiapiaci részesedése növelésére vonatkozó 

környezeti információkat, valamint azt sem, hogy a kormány milyen környezetvédelmi 

tényezők figyelembe vételével javasolta a paksi atomerőmű bővítését. Sem a 2010 előtt, sem 

az azt követő kormányzatok nem tettek eleget az állásfoglalásban foglaltaknak. 

Ezt követően ismét a szakmai előkészítésé lett a főszerep és a Teller Projekt után az MVM 

Zrt. elindította a Lévai Projektet az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítése 

érdekében. Ezután a 2010-es kormányváltásig a bővítés kérdése már nem kerül a politikai 

döntéshozók asztalára, ugyanakkor a nukleáris szakma erőteljes előkészítő- és lobbi-

tevékenységet folytatott. A kérdést az új kormánypártok veszik elő ismét: bár kezdettől ismert 

                                                 

431
 Az Országgyűlés 330 igen, 6 nem és 10 tartózkodás mellett fogadja el az indítványt. 

432
 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű 

telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez 

szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról. Elérhető:  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124273.178185  
433

 Az Energiaklub alkotmánybírósági beadványa (actio popularis) elérhető:  

http://www.energiaklub.hu/sites/default/files/ab_beadvany_paks_web.pdf  
434

 Az Energiaklub JNO-nak szóló panasza (2009. május 28.) elérhető:  

http://www.energiaklub.hu/sites/default/files/jonek_beadvany_paks.pdf  
435

 Az állásfoglalás elérhető: http://jno.hu/hu/?&menu=allasfog&doc=af-jno-128-2010  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124273.178185
http://www.energiaklub.hu/sites/default/files/ab_beadvany_paks_web.pdf
http://www.energiaklub.hu/sites/default/files/jonek_beadvany_paks.pdf
http://jno.hu/hu/?&menu=allasfog&doc=af-jno-128-2010
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volt a 2010-es választásokat kétharmaddal megnyerő Fidesz-KDNP elköteleződése az 

atomenergia tekintetében, a ciklus második felére bekövetkező fordulattal még maga a 

nukleáris szakma (amely a potenciális bővítéssel kapcsolatban szinte végig azzal kalkulált, 

hogy arra tendert fognak kiírni) sem számolt. 

Intő jel volt azonban a 2011. október 3-án elfogadott Nemzeti Energiastratégia
436

 – amely 

ugyan kalkulált zöld forgatókönyvekkel is – deklarálta, hogy az állam hosszú távon meg 

kívánja tartani az atomenergia jelenlegi, mintegy 40-45 százalékos részarányát a hazai 

villamosenergia-termelésben. Az Országgyűlés felkérte a kormányt, hogy végezze el a Paksi 

Atomerőmű telephelyén új atomerőművi kapacitások létesítésére vonatkozó döntés-előkészítő 

munkát, különös tekintettel annak költségvonzataira. 

2012. május 9-én az MVM Zrt. a tervezett új atomerőművi blokk(ok) létesítésének 

előkészületeit ellátó önálló társaság létrehozásáról döntött. 2012. július 26-án hozta létre az 

MVM Zrt. a 100 százalékos tulajdonában lévő MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MVM Paks II. Zrt.).
437

 

Időközben a kormánypártok is egyre aktívabbá váltak a bővítés tekintetében: 

kormányhatározat született a Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal 

(blokkokkal) kapcsolatos további feladatok meghatározásáról, amely ekkor még a kormányzat 

egészében osztotta le a projekttel kapcsolatos feladatokat.
438

 A centralizációnak azonban már 

ekkor is mutatkoztak jelei: 2012. június 18-án a kormány kormánybizottság felállításáról 

döntött
439

 Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. Ennek fő feladata a beruházással 

kapcsolatos stratégiai döntések előkészítése volt. A bizottság állandó tagjai Németh Lászlóné 

nemzeti fejlesztési és Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterek voltak. 

A valódi „áttörést” 2014 hozta meg, amikor immáron biztossá vált, hogy a politika 

véglegesen és teljesen kiveszi a szakma kezéből a paksi bővítés kérdését. 2014. január 14-én 

(minden előzetes bejelentés, tájékoztatás vagy akár társadalmi-szakmai vita nélkül, a 2014-es 

választásokhoz időzítve) Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz államfő jelenlétében 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és Szergej Kirijenko, a Roszatom 

vezérigazgatója kormányközi megállapodást írt alá a nukleáris energia békés célú 

                                                 

436
 77/2011. (X. 14.) OGY határozat. Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138854.290462  

437
 Paks II. igazgatóságának elnöke Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, tagjai Nagy Sándor, az 

MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatója és Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. 
438

 1194/2012. (VI. 18.) Korm. határozat. Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=150225.221231  
439

 1195/2012. (VI. 18.) Korm. határozat a nukleáris energia hazai alkalmazásával, annak fejlesztésével 

kapcsolatos stratégiai kérdéseket vizsgáló Nukleáris Energia Kormánybizottság létrehozásáról, összetételének és 

feladatainak meghatározásáról. Időközben hatályon kívül helyezték, de elérhető a szöveg: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=150226.221232#foot1  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138854.290462
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=150225.221231
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=150226.221232#foot1
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felhasználásában való együttműködésről, amelyet 2014. február 6-án az országgyűlés (a 

Fidesz-KDNP szavazataival
440

) törvényerőre is emelt.
441

 A bővítés ténye immáron politikai 

realitássá vált: „A Felek együttműködnek a Magyarország területén lévő Paksi Atomerőmű 

teljesítményének fenntartásában és fejlesztésében, beleértve két új 5–6. blokk tervezését, 

megépítését, üzembe helyezését és üzemen kívül helyezését, VVER… típusú reaktorral, 

mindkét blokkra vonatkozóan legalább 1000 MW beépített kapacitással… a jövőben 

leállításra kerülő 1–4. blokk teljesítményének kiváltására.” A politikailag időzített és 

társadalmi párbeszéd nélkül megkötött megállapodás jelentős tiltakozást váltott ki.
442

 A 

későbbiek szempontjából fontos megemlíteni, hogy a szerződés biztosította az orosz fél 

számára azt, hogy ők látják majd el Paks II-őt fűtőanyaggal (7. cikk): „1. A Felek biztosítják, 

hogy Meghatalmazott Szervezeteik megállapodást (szerződést) kötnek a Paksi Erőmű új 

blokkjainak nukleáris fűtőanyag ellátására… Az ellátási kötelezettség legalább 20 (húsz) évig 

áll fönn, a meghosszabbítás lehetőségével.” 

Áder János köztársasági elnök 2014. február 10-én aláírta az orosz-magyar keret-

megállapodásról szóló törvényt, s erről – rendkívüli módon – sajtóközleményt is kiadott.
443

 

Természetesen nem függetlenül attól, hogy a Paks II. elleni tiltakozáshullám odáig fajult, 

hogy február 9-én a Párbeszéd Magyarországért aktivistái elfoglalták a Sándor-palota 

erkélyét, hogy „megőrzésre” magukhoz vegyék a magyar és az uniós zászlót.
444

 A 

köztársasági elnöki közlemény érvelése szerint: „Megállapítottam, hogy a törvény 

alkotmányos szempontból nem kifogásolható, visszaküldésének egyetlen feltétele sem adott. 

Ezért a törvényt a mai napon aláírtam és kihirdetését elrendeltem. Egyes pártok indítványára 

figyelemmel ezzel egyidejűleg megvizsgáltam a törvény népszavazásra bocsáthatóságának 

kérdését is. Megállapítottam, hogy az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján nem 

lehet népszavazást tartani nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről. Ilyen 

kezdeményezést Magyarország egyetlen polgára, így maga az államfő sem tehet.” 

Álláspontom szerint ezzel Áder János túllépte alkotmányos jogkörét. Az Alaptörvény 9. cikk 

                                                 

440
 256 igen, 29 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett. 

441
 2014. évi II. törvény a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris 

energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről. Elérhető: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167029.258842  
442

 Forrás: Mindenki máskor tüntet a paksi paktum ellen. hvg.hu, 2014. január 23. 

http://hvg.hu/gazdasag/20140123_Mindenki_maskor_tuntet_a_paksi_paktum_ell  
443

 A köztársasági elnök közleménye a paksi atomerőművel kapcsolatos törvényről elérhető: 

http://www.keh.hu/sajtokozlemenyek/1841-

A_koztarsasagi_elnok_kozlemenye_a_paksi_atomeromuvel_kapcsolatos_torvenyrol  
444

 Forrás: Elfoglalták a Sándor-palota erkélyét a Paks ellen tiltakozók. index.hu, 2014. február 9. Elérhető: 

http://index.hu/belfold/2014/02/09/sandorpal/  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167029.258842
http://hvg.hu/gazdasag/20140123_Mindenki_maskor_tuntet_a_paksi_paktum_ell
http://www.keh.hu/sajtokozlemenyek/1841-A_koztarsasagi_elnok_kozlemenye_a_paksi_atomeromuvel_kapcsolatos_torvenyrol
http://www.keh.hu/sajtokozlemenyek/1841-A_koztarsasagi_elnok_kozlemenye_a_paksi_atomeromuvel_kapcsolatos_torvenyrol
http://index.hu/belfold/2014/02/09/sandorpal/
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(1) bekezdése szerint: „Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet 

egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.” Egyrészt nincs arra 

semmilyen közjogi lehetőség, hogy a pártok vagy bárki azt kezdeményezzék a köztársasági 

elnöktől, hogy megvizsgáljon egy törvény népszavazásra bocsáthatóságának kérdését. 

Másrészt pedig a köztársasági elnöknek nincs funkciója a nem általa kezdeményezett 

népszavazáshoz kapcsolódó eljárásban, erről magánvéleménye természetesen lehet, de éppen 

az államszervezet demokratikus működése feletti őrködésből valamint a hatalmi ágak 

elválasztásából
445

 fakadóan ezt az álláspontját nem fejezheti ki. 

Érdemes megemlíteni, hogy az orosz-magyar keret-megállapodást követően 2014. január 

24-én Szigetvári Viktor, az Együtt – a Korszakváltók Pártja társelnöke és Jávor Benedek, a 

Párbeszéd Magyarországért Párt társelnöke népszavazásra vonatkozó kérdést nyújtott be a 

Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB). A kérdés a következő volt: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államadósságot növelő hitelből ne épüljenek új atomerőművi 

blokkok Magyarországon?” A kérdést Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke 1/2014. 

NSz számú, 2014. január 29-én kelt határozatával utasította el és a kérdést nem terjesztette az 

NVB-hez, mert a szervezők a támogató aláírásokat szereztek már az előtt, hogy az NAIH az 

adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentést elbírálta volna.
446

 A szervezők a kérdést január 

31-én ismételten, változtatás nélkül nyújtották be a paksi kérdését. A kérdés ekkor már 

eljutott az NVB-hez, amely 91/2014. számú határozatával a kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő 

ív hitelesítését megtagadta.
447

 A határozat érvelése szerint: „Az NVB a szervezők által 

hitelesítésre benyújtott kérdésről megállapítja, hogy az az alapján megtartott, érvényes és 

eredményes népszavazás az Egyezmény egészét érintve, az abban foglalt, ismertetett 

kötelezettségek (új atomerőmű blokkok építése, a Paksi Atomerőmű teljesítménye 

fenntartásának és fejlesztésének finanszírozásához nyújtott kölcsönszerződés megkötése) 

teljesítését akadályozná meg. Az NVB álláspontja szerint a jelen kérdésben megtartott 

érvényes és eredményes népszavazás esetén az Országgyűlés a népszavazás eredményének 

csak az Egyezmény felmondásával tehetne eleget.” Az NVB a népszavazási kérdést akkor 

hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint a népszavazási törvényben a kérdéssel szemben 

támasztott követelményeknek megfelel. Az NVB úgy ítélte meg, hogy tekintettel arra, hogy 

                                                 

445
 Az Alaptörvény C) cikkének (1) bekezdése szerint: „A magyar állam működése a hatalom megosztásának 

elvén alapszik.” 
446

 Az NVI elnökének a/2014. NSz számú határozata elérhető:  

http://www.valasztas.hu/hu/nvb/content/nsz/1_2014.pdf  
447

 A 91/2014. számú NVB-határozat elérhető: http://www.valasztas.hu/hu/nvb/hatarozatok/2014/2014-

4181.html  

http://www.valasztas.hu/hu/nvb/content/nsz/1_2014.pdf
http://www.valasztas.hu/hu/nvb/hatarozatok/2014/2014-4181.html
http://www.valasztas.hu/hu/nvb/hatarozatok/2014/2014-4181.html
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az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani 

nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről, a szervezők által benyújtott kérdés tiltott 

tárgykört érint, ezért a NVB a kérdés hitelesítésének megtagadásáról döntött. 

Az első orosz-magyar megállapodás, az együttműködés kereteit teremtette meg, s legalább 

ennyire jelentős volt a projekt finanszírozási keretét (természetesen a részletek nélkül) 

ugyancsak titokban, semmilyen társadalmi-szakmai vita nélkül megalapozó, 2014. március 

28-án megkötött hitel-megállapodás.
448

 Mindez a beruházás volumenét, társadalmi-gazdasági-

környezeti hatásait tekintve nézve meglehetősen szokatlan eljárást jelent, hiszen a szerződés 

keretén belül az orosz fél maximum 10 milliárd euró (kb. 3000 milliárd forint) összegű állami 

hitelt nyújt a magyar fél részére a Paksi Atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, 

megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és 

eszközbeszerzések finanszírozására. Jellemző, hogy a szerződés szövegét a magyar kormány 

titkolta és azt a hazai közvélemény először orosz forrásokból ismerhette meg.
449

 Az új, a 

2014-es választások után felállt parlament végül elfogadta
450

 ezt a szerződést is 2014. június 

23-án.
451

 

Időközben a jogi és politikai döntések mellett megindult a Paks II-höz kötődő 

közigazgatási engedélyezési procedúra is. 2014. május 5-én került sor Pakson arra a 

közmeghallgatására, amely az új atomerőművi blokkok telephely-vizsgálati és értékelési 

folyamata engedélyezésének megalapozását szolgálta. Magát a telephely vizsgálati és 

értékelési engedélyt az Országos Atomenergia Hivatal 2014. november 14-én adta ki Paks II. 

számára. 

A fent említett fordulat – amely szerint a második Orbán-kormány centralizálta a paksi 

bővítést – a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztosi pozíció 

létrehozásával vált teljessé. A kormány 2014. július 1-jétől Aszódi Attilát, a BME Nukleáris 

Technikai Intézet igazgatóját nevezte ki
452

 kormánybiztossá, akit a Miniszterelnökségen belül 

helyzetek el, s fő feladata az említett szerződések (keretszerződés, hitelszerződés) és az azok 

                                                 

448
 Ráadásul közvetlenül a 2014-es választások előtt történet a szerződés aláírása, vagyis úgy kötötték meg a 

következő kormány kezét, hogy a választási eredményről bármit is tudni lehetett volna. 
449

 Forrás: Hargitai Miklós – Poór Csaba (2015): Még rosszabb a paksi szerződés. nol.hu, 2014. március 13. 

Elérhető: http://nol.hu/belfold/meg-rosszabb-a-paksi-szerzodes-1450049  
450

 110 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett. 
451

 2014. évi XXIV. törvény az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a 

Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 

folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről. Elérhető:  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170314.276744  
452

 1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozat a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős 

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól. Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170230.267091  

http://nol.hu/belfold/meg-rosszabb-a-paksi-szerzodes-1450049
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170314.276744
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170230.267091
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alapján megkötendő későbbi szerződések körüli bábáskodás. Érdemes megjegyezni, hogy a 

kormánybiztos tulajdonképpen Paks II. legfontosabb „utazó nagyköveteként” funkcionál, s 

Aszódi személye a szerződésekkel háttérbe helyezett szakma kiengesztelését is szolgálta. 

Nem mellékes az sem, hogy innentől kezdve szemantikai fordulat következik be: a 

kormányzati kommunikáció a paksi bővítést tendenciózusan – és természetesen nem 

véletlenül – teljesítmény- vagy kapacitás-fenntartásnak nevezi. 

2014 őszén még szorosabbra fűződnek a kormányzat és a paksi bővítés, illetve az azt 

koordináló projektcég közötti szálak: 2014. október 15-én az MVM Zrt. közgyűlése úgy 

döntött, hogy a Paks II. Zrt. részvényeit közvetlenül a Magyar Államra ruházza át, méghozzá 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján.
453

 Az ügy érdekessége az, hogy a nemzeti 

fejlesztési miniszter (Seszták Miklós) – aki az állami vagyon felügyeletéért felelős 

miniszter
454

 – jogosult arra, hogy az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami 

vagyoni kör tekintetében rendeletben kijelölje az államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlóját. Ezt meg is tette és 2014. november 15-től kezdve a Paks II. Zrt. 

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 

2026. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölte ki.
455

 Ezzel tulajdonképpen bezárult a kör 

és közvetlenül maga a miniszterelnök (a Miniszterelnökséget vezető Lázár Jánoson keresztül) 

rendelkezik a paksi bővítés minden fontos eleme felett. 

2014. december 9-én az Paks II. Zrt. és az orosz Joint-Stock Company Nizhny Novgorod 

Engineering Company Atomenergoproekt aláírják a Pakson létesítendő két új, egyenként 

1200 megawatt teljesítményű atomerőművi blokkra vonatkozó három, a magyar részről a 

kormánybiztos által előkészített megvalósítási megállapodást. 

A 2014. december 15-én elfogadott 2015-ös költségvetés
456

 28 166 milliárd forintos 

tőkeemelést irányzott elő a Paks II. Zrt-nél. A 2016-ra vonatkozó költségvetési javaslat már 

113 milliárd forintot tőkeemeléssel kalkulál Paks II. esetében.
457

 

                                                 

453
 A Deloitte Zrt. és az Ernst&Young Kft. által végzett vagyonértékelés alapján a vételár 10 157 milliárd forint. 

454
 A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében. Elérhető: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169928.288032  
455

 45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 

kijelöléséről. Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172482.277917  
456

 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről. Elérhető: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173417.287495  
457

 Forrás: A kedélyjavítás és Paks költségvetése a 2016-os. hvg. hu, 2015. május 13. Elérhető:  

http://hvg.hu/gazdasag/20150513_Az_ovatos_kedelyjavitas_es_a_beindulo_pak#  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169928.288032
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172482.277917
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173417.287495
http://hvg.hu/gazdasag/20150513_Az_ovatos_kedelyjavitas_es_a_beindulo_pak


197 

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az 

ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény
458

 minden 

eddiginél jobban igyekszik kizárni a nyilvánosságot a beruházásból, hiszen a keret-

megállapodások alapján az orosz és a magyar fél között megkötendő további szerződések, 

megvalósítási megállapodás kapcsán keletkezett adatok gyakorlatilag teljes spektruma azok 

keletkezésétől számított 30 évig közérdekű adatként nem ismerhetőek meg.
459

 A törvény e 

rendelkezéseit Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elnöke is túlzónak és aránytalannak ítélte.
460

 

A Paks II. Zrt. 2014. december 19-én nyújtotta be a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség számára a környezetvédelmi engedélyezés szerves részét 

képező Környezetvédelmi Hatástanulmányt.
461

 A Felügyelőség 2015. január 23-án 

közleményben tudatta a nyilvánossággal, hogy elindult a paksi atomerőmű tervezett új 

blokkjainak környezeti engedélyezés-hatásvizsgálati eljárása. A hatóság és a projektcég 

érvelése szerint csak Paks és négy szomszédos kistelepülés lakosait érinthetik az új 

atomerőművi blokkok felépítésének és üzemeltetésének környezeti hatásai.
462

 Maga az 

engedélyezési eljárás két szakaszból, egy hazaiból és egy nemzetköziből áll. A nemzetközi 

szakaszban 30 európai ország kapta meg a környezetvédelmi hatástanulmány 

dokumentációját, ebből 10 jelezte, hogy részt szeretne venni a környezetvédelmi hatósági 

eljárásban.
463

 2015. május 7-én tartották meg közmeghallgatást Pakson, amely egyáltalán nem 

volt konstruktív: sem a környezetvédelmi hatástanulmány, sem maga a közmeghallhatás nem 

szolgálta a valódi társadalmi részvétel ügyét.
464

 A Greenpeace, az Energiaklub, a Védegylet és 

a Levegő Munkacsoport szükségesnek tartotta, hogy az ügyben eljáró Baranya Megyei 
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 Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174500.290239  

459
 Több civil szervezet (TASZ, Transparency International Magyarország, K-Monitor, atlatszo.hu, Energiaklub) 

szerint ez a megoldás alkotmányellenes, a jogszabály nem teszi lehetővé annak az alkotmányos jognak az 

érvényesülését, amely a közérdekű adatok megismeréséhez fűződik. A törvény ugyanis olyan műszaki és döntés-

előkészítési adatokat is teljes egészében megismerhetetlenné tesz, amelyek nem érintenek nemzetbiztonsági, 

illetve a szellemi tulajdon védelméhez fűződő érdekeket. Ráadásul az adatnyilvánossághoz kötődő bírósági 

felülvizsgálat lehetőségét is kiüresíti. Mindezek okán e szervezetek Áder János köztársasági elnökhöz fordultak, 

hogy ne írja alá a törvényt, aki ennek a kérdésnek nem tett eleget. Forrás: Alkotmányellenes a paksi titkosítás. 

pakskontroll, 2015. március 3. Elérhető: http://pakskontroll.hu/hu/alkotmanyellenes-paksi-titkositas  
460

 Az NAIH elnökének álláspontja elérhető: http://naih.hu/files/NAIH-2015-1894-T.pdf  
461

 A hatástanulmány elérhető: 

http://www.mvmpaks2.hu/hu/Dokumentumtarolo/K%C3%B6rnyezeti%20Hat%C3%A1stanulm%C3%A1ny.pdf  
462

 Forrás: Elindult Paks II. környezeti hatásvizsgálati eljárása. pakskontroll.hu, 2015. március 4. Elérhető: 

http://pakskontroll.hu/hu/elindult-paks-ii-kornyezeti-hatasvizsgalati-eljarasa  
463

 Forrás: Kormánybiztos: Paks II. nem elég. nol.hu, 2015. március 17. Elérhető: 

http://nol.hu/belfold/kormanybiztos-paks-ii-nem-eleg-1522611  
464

 A 2015. május 7-i közmeghallgatásról készült beszámolóra lásd: Közelhallgatás Pakson. pakskontroll.hu, 

2015. május 8. Elérhető: http://www.pakskontroll.hu/kozelhallgatas-pakson  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174500.290239
http://pakskontroll.hu/hu/alkotmanyellenes-paksi-titkositas
http://naih.hu/files/NAIH-2015-1894-T.pdf
http://www.mvmpaks2.hu/hu/Dokumentumtarolo/K%C3%B6rnyezeti%20Hat%C3%A1stanulm%C3%A1ny.pdf
http://pakskontroll.hu/hu/elindult-paks-ii-kornyezeti-hatasvizsgalati-eljarasa
http://nol.hu/belfold/kormanybiztos-paks-ii-nem-eleg-1522611
http://www.pakskontroll.hu/kozelhallgatas-pakson
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Kormányhivatal szólítsa fel az MVM Paks II Zrt-t, hogy pótolja a hatástanulmány 

hiányosságait. 

Az alább tárgyalandó EU-s aggályok és eljárások nyomán maga Vlagyimir Putyin is 

megszólalt a paksi új atomerőmű kapcsán, hiszen 2015. május 5-én úgy érvelt, hogy 

Magyarország érezhető EU-s nyomás alatt van Paks II. miatt, s ha mindez a szerződések 

felmondásához vezetne, akkor az ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekekkel. Ennek 

kapcsán Szergej Kirijenko, az orosz Roszatom vezérigazgatója elmondta Moszkvában, hogy 

határozott megerősítést kaptak a magyar kormánytól, hogy az összes szerződés érvényben 

van, és teljesülni fog.
465

 

Végül érdemes megjegyezni azt is, hogy a korábban emlegetett, Paks II. kapcsán 

kibontakozó végletes kormányzati centralizáció a korábbiakhoz képest is egészségtelenebb 

méreteket kezd ölteni. Orbán Viktor miniszterelnök és Simicska Lajos, a Fidesz gazdasági 

hátországának korábbi prominense közötti nyílt és háttérben zajló háború Paks II-re is 

rányomja a bélyegét, s megkezdődött a Simicska Lajoshoz kötődő személyi és gazdasági 

érdekkörök Paks II-ből való kiszorítása. Ennek áldozata volt Nagy Sándor, a Paks II. 

projektcég korábbi vezetője, aki 2015 márciusában teljesen váratlanul távozott és Atomerőmű 

Üzemeltetők Világszövetségének londoni irodáját vezeti immár. Az elmozdításról – a 

kommunikációra egyébként súlyos összeget fordító – Paks II. hivatalosan be sem számolt.
 466

 

Paks II-őt immár Bán Tamás vezeti.
467

 A személyi változásokhoz és Simicska Lajos 

kiszorításához tartozik még az is, hogy a kormányzat 2014 decemberi nyilvános bejelentése 

óta magának a Paksi Atomerőműnek a vezetését is szeretné lecserélni, méghozzá nemzetközi 

szakemberekre: a kormányzat számára a Spencer Stuart fejvadász cég keres pénzügyi vezetőt, 

személyzeti vezetőt és vezérigazgatót Paks I-hez. A hírek szerint nem csupán e három 

pozícióra kíván külföldről szakembereket hozni a kormány, hanem a közvetlen cél az egész 

vezérkar lecserélése. Ennek oka tehát az Orbán-Simicska háború: mivel egy nukleáris 

szakmai elit van (akiben – kivételekkel persze, s ilyen Aszódi Attila kormánybiztos – nem 

bízik immár Orbán Viktor), ezért politikai ejtőerőnyösöket politikai és szakmai életveszély 
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 Forrás: Csuhaj Ildikó – Hargitai Miklós (2015): Putyin türelme elfogyott, erőt mutat Paks kapcsán. nol.hu, 

2015. május 6. Elérhető: http://nol.hu/belfold/putyin-turelme-elfogyott-erot-mutat-paks-kapcsan-1532265  
466

 Forrás: Magyari Péter (2015): Titokban távozott Paks II. vezérigazgatója. 444.hu, 2015. április 10. Elérhető: 

http://444.hu/2015/04/10/titokban-tavozott-paks-2-vezerigazgatoja/  
467

 Bán Tamás az MVM Paks II. Zrt. élén. paksihirnok.hu, 2015. május 14. Elérhető: 

http://paksihirnok.hu/tag/mvm-paks-ii-atomeromu-fejleszto-zrt/  

http://nol.hu/belfold/putyin-turelme-elfogyott-erot-mutat-paks-kapcsan-1532265
http://444.hu/2015/04/10/titokban-tavozott-paks-2-vezerigazgatoja/
http://paksihirnok.hu/tag/mvm-paks-ii-atomeromu-fejleszto-zrt/
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lenne bevinni pármelyik paksi céghez – maradnak tehát a külföldről hozott szakemberek.
468

 A 

hazai nukleáris szakmai elit sem ezeket a „fejcserékkel” járó folyamatokat, sem magát a paksi 

új blokkokkal kapcsolatos tendenciákat nem nézi jó szemmel. Paks I. szakmai vezetésének 

sajtóhírek szerint komoly fenntartásai vannak a bővítési projekttel kapcsolatban: sem az 

általuk előkészített nemzetközi tender elhagyásával, sem a régi és az új blokkok együttes 

üzemeltetésével, sem a nyílt vizes hűtéssel nem értenek egyet.
469

 Minden eddiginél erősebb 

jelzést küldött jobboldali elkötelezettségű energetikai szakértőket tömöríti Energiapolitika 

2000 Társulat, amely állásfoglalásban tiltakozott a külföldi menedzserek szerződtetése ellen. 

A következőkre hivatkoztak: „A szándék sajnos azt jelzi, hogy a szakmai szempontok az 

energetikában egyre inkább háttérbe szorulnak. Ez a tervezett intézkedés indokolatlanul és 

súlyosan ártana az atomerőmű hazai és nemzetközi megítélésének és a bővítés ügyének… A 

magyar nyelvet nem ismerő felső vezető kinevezése esetén ő a jogszabályi rendelkezések 

alapján magyar nyelven zajló eljárásokért viselne korlátlan és át nem ruházható felelősséget. 

Mivel ez a kipróbált magyar üzemeltetőket is indokolatlanul sértené, bizonytalanságot és 

egzisztenciális félelmet keltene a dolgozókban, pszichikai terhet jelentene, ami károsan hatna 

az üzembiztonságra”.
470

 

A Pakssal kapcsolatos viták középpontjába egyre inkább a kiégett fűtőelemek sorsa került, 

hiszen ez nem csak Paks II. egyik legnagyobb dilemmája, hanem a régi paksi blokkoké is, 

hiszen az abból származó fűtőelemeket is el kell helyezni valahová. A legnagyobb probléma 

az, hogy egyelőre még sehol a világon nem üzemel végleges föld alatti tároló a nagy 

aktivitású nukleáris hulladékoknak. 2012-ben készült el a bátaapáti atomtemető, ám a 68 

milliárdból épült létesítmény csak a kis és közepes aktivitású hulladékot tudja befogadni. A 

nyugat-mecseki Bodán, Pécs közelében azt kutatják, megvalósulhat-e ott a paksi 

atomhulladék végleges tárolója. Amíg a pécsieket nem vonták be a folyamatba, a bodaiak 

viszont támogatják a projektet, miközben a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap jelentős 
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 Forrás: Energiapolitika 2000 Társulat (2015): Tiltakozunk a külföldi menedzserek szerződtetése ellen a Paksi 

Atomerőmű vezetésében. Közlemény. Elérhető:  
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 Forrás: Hargitai Miklós (2014): Lázár Pakson „simicskátlanít”. nol.hu, 2015. május 14. Elérhető: 

http://nol.hu/belfold/lazar-simicskatlanitja-paksot-1533851  
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 Forrás: Energiapolitika  

http://www.enpol2000.hu/dokumentumok/allasfoglalasok/article/67-%C3%81ll%C3%A1sfoglal%C3%A1sok%20/522-tiltakozunk-a-kulfoldi-menedzserek-szerzodtetese-ellen-a-paksi-atomeromu-vezeteseben
http://www.enpol2000.hu/dokumentumok/allasfoglalasok/article/67-%C3%81ll%C3%A1sfoglal%C3%A1sok%20/522-tiltakozunk-a-kulfoldi-menedzserek-szerzodtetese-ellen-a-paksi-atomeromu-vezeteseben
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http://nol.hu/belfold/lazar-simicskatlanitja-paksot-1533851
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forrásokat juttat a településnek.
471

 Pécsett pedig már formálódni kezdett a politikai összefogás 

az atomtemető ellen.
472

 

II. Lakossági megítélés 

A paksi bővítéshez kapcsolódóan eddig három jelentősebb közvélemény-kutatás készült 2014 

januárjától számítva, s ezek közül kettőt a Greenpeace készítetett. Érdemes megjegyezni, 

hogy a bővítéssel érintett kormányok sohasem igyekeztek nyilvánosságra hozni Paks II. 

társadalmi megítélésével kapcsolatos információkat. 

2014. január 24-e és 28-a között (tehát az orosz-magyar keret-megállapodás 

nyilvánosságra hozását követően) a Medián készített egy, az ország több mint 100 településén 

véletlenszerűen kiválasztott 1200 felnőtt állampolgár személyes megkérdezésével végzett 

felmérést.
473

 Ekkor a magyar lakosság 82 százaléka tudott a Paksi Atomerőmű orosz 

részvétellel történő bővítésének tervéről, s az emberek bő háromnegyed része többé-kevésbé 

meglepődött a bejelentés hallatán. A megkérdezettek 51 százaléka értett egyet azzal, hogy 

„Pakson új atomerőmű épüljön a már meglévő mellett”, az orosz kapcsolat már sokkal 

kevésbé szimpatikus: mindössze egyharmadnyian támogatták, és az abszolút többség 

ellenezte.
474

 Jelentős (56 százalékos) azok száma, akik a bővítéstől nem olcsóbb, hanem 

éppenséggel drágább áramot vártak. Szintén ennyi megkérdezett gondolta úgy, hogy a bővítés 

ügyében népszavazással kellene dönteni (36 százalékuk elvetette ezt az ötletet), sőt a Fidesz-

szavazók abszolút többsége is támogatta a referendum gondolatát.
475

 

A Greenpeace megbízásából az Ipsos készített 2014 júniusában a visegrádi négyek 

országaiban egy 2500 fő részvételével végzett közvélemény-kutatást
476

. A válaszadók 80 

százaléka úgy vélte, hogy a megújuló energiaforrások arányának növelése csökkentené 

országuk energiaimport-függőségét és 76 százalékuk szerint az energia-megtakarítás szintén 
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 Forrás: Bakó Beáta (2015): Atomtemető lehet Pécs mellett – mihez kezdünk a nukleáris hulladékkal? 

mandiner.hu, 2015. április 29. Elérhető:  
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 Forrás: Stemler Miklós (2015): A pécsi Fidesz rémálma: atomtemető lehet az ő Tubesük. hvg.hu, 2015. április 

15. Elérhető: http://hvg.hu/itthon/20150415_Boda_atomtemeto_uj_Tubes  
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 Forrás: Medián (2014): Paksi bővítés: súlyos fenntartások. 2014. február 3. Elérhető: 

http://median.hu/object.57f2f4fe-d1cd-4a70-9496-3b4de41e3126.ivy  
474

 A Medián 2012 nyarán is végezett egy hasonló kutatást. Ekkor az oroszokkal való üzletelést csak a 

megkérdezettek 25 százalék támogatta. A növekmény feltételezhetően a kormánypárti szavazók 

áthangolódásából adódik: 2012-ben a Fideszes szavazóknak még csak a 28 százaléka volt az orosz 

közreműködéssel építendő reaktor mellett, ám az Orbán-kormány politikájának hatására ez az arány 53 

százalékra nőtt. 
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 2012-ben még 48:46 arányban megoszlott a referendum híveinek és ellenzőinek aránya. 
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 Forrás: Greenpeace (2014): A valódi vezetők a megújulókat választják. 2014. június 17. Elérhető: 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-valodi-vezetk-a-megujulokat-valasztjak1/  
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ugyanezt segíti elő. A megkérdezettek 87 százaléka azt szerette volna, hogy Magyarország 

elsősorban tiszta forrásból származó energiát használjon. A felmérés rávilágított, hogy a V4-

országok lakosságának 86 százaléka kötelezővé tenné az Európai Unió országaiban a 

megújuló energiaforrások arányának növelését, a magyar válaszadók között pedig ez az arány 

még magasabb, több mint 90 százalék. Az összes megkérdezett százaléka emellett az 

energiaveszteség csökkentésére is kötelezné a tagállamokat. A Paksi Atomerőmű bővítését a 

magyarok 59%-a ellenezte a jelenlegi konstrukció szerint, és csupán 6% az, aki kifejezetten 

pártolta a beruházást. A megkérdezett magyarok majdnem kétharmada elutasította, hogy 

orosz hitelből, orosz nagyvállalatok bevonásával épüljön meg Paks II. 

A Greenpeace megrendelésére a Medián 2014 decemberében is megszondázta a 

közvéleményt, egy 1200 fős, országos, reprezentatív mintán végzett omnibusz kutatással.
477

 A 

korábbiakhoz nagyon hasonló mintázatot mutatott e vizsgálat is. A megkérdezettek abszolút 

többsége határozottan ellenezte, hogy orosz állami vállalat bevonásával, orosz hitelből 

bővítsék a Paksi Atomerőművet. A magyarok 60 százaléka nem értett egyet az ilyen formában 

megvalósuló fejlesztéssel. A magyar lakosság 66 százaléka azt szeretette volna, hogy 

Magyarország elsősorban tiszta, megújuló forrásból származó energiát használjon. Ez a 

kutatás abban hozott újat, hogy részletesebben rákérdezett azokra a tényezőkre, amelyek 

alapján a társdalom ellenzi a bővítést. Az új blokk építését elutasítók közül legnagyobb 

arányban – közel egyharmadnyian – a projekt veszélyességét említették elsőként ellenérvként. 

Arányaiban azonban az Oroszországtól való függés miatt aggódtak a leginkább az emberek: 

45 százalékuk szerint ez fontos ellenérv. Az államadósság növekedése volt a második 

leggyakrabban említett negatívum. Számottevő ellenérv volt a radioaktív hulladék 

kezelésének megoldhatatlan problémája, valamint a korrupciós kockázatok is. 

III. Paks II. hatása az árampiacra 

A paksi bővítés hatását az árampiacra atomerőmű-építésekkel kapcsolatos általános és az 

állami szerepvállalásból fakadó jelentős bizonytalansági és kockázati tényezők miatt nagyon 

nehéz megbecsülni. A következőkben két szempont szerint vizsgálom meg a tervezett 

beruházás hatását a hazai és regionális árampiacra: centralizáció, a termelt áram ára. 
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1. Centralizáció és függőség 

A jelenleg működő és négy blokkal üzemelő, s összesen közel 2000 MWe teljesítményű Paksi 

Atomerőmű 2012-ben 45,9 százalékos részesedéssel járult hozzá a hazai villamosenergia-

termeléséhez. Ez a dependencia csak növekedett 2013-ra (50,7 százalék).
478

 Magyarországon 

2012-ben a világ 200 országa közül 5. volt azon a ranglistán, amely az áramtermelésben az 

atomenergia szerepét vizsgálta.
479

 A tervezett VVER típusú (vízhűtéses vízmoderátoros) 

reaktorokat alapüzemre tervezték (hiszen egy alaperőműről van szó Paks I. és Paks II. 

esetében is). Mindez azzal jár, hogy külön-külön is, s még inkább a két erőmű együttes 

működési időszakában gyors teljesítményváltoztatásra alkalmatlan a rendszer. Ebből az 

következik, hogy a magyar villamosenergia-hálózat nem lesz képes a megújuló energia 

kapacitásokat integrálni, s villamosenergia-termelési rendszerünk meghatározó mértékben fog 

az atomenergiától függeni. Ez egy eltorzult arányú energiamixet fog eredményezi, ami 

különösen azért veszélyes, mert mind az üzemanyagot, mind a technológia döntő részét nem 

tudjuk itthonról beszerezni, továbbá a keletkező nukleáris hulladékot sem tudjuk minden 

tekintetben itthon kezelni, így Magyarország import kiszolgáltatottsága, továbbá 

Oroszországtól való függősége növekszik. 

2. A Paks II. által termelt áram ára 

A kormányzat egyik legfontosabb érve a paksi beruházás mellett (azon túl, hogy az 

atomerőművi energiatermelő kapacitást más termelési móddal nem is érdemes kiváltani) az, 

hogy Paks II. olcsó áramot fog termelni. A tervezett új blokkok által termelt elektromos áram 

ára erősen meghatározza a Paks II. körül politikai és szakmai közbeszédet. 2013-ban az 

atomenergia által termelt elektromos energia ára Magyarországon 12 forint kilowattóránként 

(42 EUR/MWh). Az atomerőmű létesítésének nagy a tőkeigénye és mivel hosszú időn 

keresztül elhúzódó beruházásról van szó, a finanszírozási igénye is magas. A fenntartási 

költségei jóval alacsonyabbak, a nukleáris üzemanyagra és az üzemeltetésre a beruházási 

költségekhez képest sokkal kevesebbet kell költeni. A Regionális Energiagazdasági 

Kutatóközpont (REKK) 2013-ban három lehetséges forgatókönyvvel (realista, pesszimista, 
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 Forrás: Paks adta az áramtermelés felét tavaly. nol.hu, 2014. április 2. Elérhető: http://nol.hu/gazdasag/paks-
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optimista) kalkulált.
480

 A realista forgatókönyvben azzal számoltak, hogy a befektető 10 

százalékos nyereséget vár el a pénzéért, és egy kilowattóra (kWh) áram ára 27 forint. Szintén 

feltétel, hogy a beruházás előkészítése öt, az építés hét év alatt lezajlik, az üzemidő pedig 

ötven év. Még ebben az esetben is a beruházás 109 milliárd forintos veszteséggel zárul a 

2080-as években. A pesszimista forgatókönyv 456 milliárd forintos veszteséggel számoltak, 

az optimista szcenárió pedig 409 milliárdos nyereséggel. Ugyanakkor a REKK számításai 

szerint csakis akkor nem termelne veszteséget a Paks II., ha hosszú távon 32-33 forintba 

kerülne egy kWh áram – holott még ez a 2008-as válság előtt 19 forint volt.
481

 Mindennek az 

lehet a potenciális következménye, hogy a veszteséget az állam a fogyasztókra terhelheti (akár 

a szénbányák bezárására gyűjtött, a villanyszámlába épített úgynevezett szénfillérek mintájára 

„atomfillérek” formájában). Érdemes arra is utalni, hogy az orosz-magyar keret-megállapodás 

tartalmaz egy olyan passzust (4. cikk 4. pont), amely úgy is értelmezhető, hogy az áram árát 

akként kell majd meghatározni (értsd: megemelni és beépíteni a veszteséges beruházást 

költségeit), hogy az az oroszoknak is megfelelő legyen: „A Felek minden tőlük telhetőt 

megtesznek annak érdekében, hogy a Megvalósítási Megállapodások szerinti ellenérték olyan 

módon kerüljön megállapításra, amely lehetővé teszi, hogy a villamos áram-termelésre 

vonatkozó árak kereskedelmi szempontból hosszú távon versenyképesek és egyúttal az Orosz 

Kijelölt Szervezet számára elfogadhatóak legyenek.” 

IV. Költségvetési, átláthatósági és korrupciós problémák 

Paks II-nek természetesen korántsem csak energetikai hatásai vannak, hiszen csak ha a projekt 

összegszerűségére vesszük figyelembe, már abból is látható, hogy annak igen jelentős 

gazdasági-társadalmi következményei vannak. A 12 milliárd eurós beruházásból a hitel-

megállapodás szerint 10 milliárd eurót 4-5 százalékos kamatozású devizahitel formájában 

vesz fel a kormány, melyet potenciálisan legkésőbb 2026-tól 21 évig törlesztenek az 

adófizetők
482

, a beruházási költségek további 20 százalékát a Magyar Államnak kell 

előteremteni. Ott tartunk tehát, hogy a beruházás (egyelőre még nem kalkulálva annak 

elhúzódásával, s a költségek megnövekedésével, ami felettébb reális forgatókönyv) kb. a 
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 Hasonló számításokat közölt az Energiaklub is: Perger András (2014): Paks 2 és az áramár. Energiaklub-
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magyar GDP 10 százalékára rúg. Mindezek miatt a következőkben azt elemezem, hogy Paks 

II-nek milyen lehetséges költségvetési kockázatai vannak, melyek a legfontosabb 

átláthatósági problémák, s mindezeknek milyen korrupciós kockázatait láthatjuk már most. 

1. Paks II. mint költségvetési kockázat 

Mindenek előtt azt érdemes tisztázni, hogy az Európai Unió statisztikai elszámolási szabályai 

szerint a projektet egyértelműen a kormányzati szektorban kell elszámolni. Így tudjuk csak 

felbecsülni a projekt hatását a maastrichti költségvetési egyenlegre és az államadósságra. E 

szabályokból az is világos, hogy a paksi beruházás pénzügyi terhét nem lehet a jövő 

generációkra hárítani, azt elsősorban azoknak kell viselniük, akik a beruházás idejében fizetik 

az adókat vagy részesülnek a közpénzekből. Felvethető, hogy ha a mostani magyar (80 

százalék körüli) adósságrátát a hitel törlesztésének potenciális megkezdéséig eleve 70 

százalék környékére kellene csökkenteni, akkor a GDP 10 százalékát elérő paksi beruházás 

jelentős mértékben megnehezíti ezt. Romhányi Balázs szerint
483

 a Paks II-höz kapcsolódó a 4 

százalékos megtérülést biztosító küszöbár 80 EUR/MWh körül van (a már idézett REKK-

számítás igen hasonló árkalkulációt tartalmaz), de szűken, költségvetési szempontból 40-45 

EUR/MWh áramár mellett is nullszaldós lehet a projekt egésze.  

Romhányi szerint a gazdaság egésze szempontjából még két hatással kell számolnunk: „Az 

egyik a projekt megvalósulása nyomán keletkező GDP-többletnek az állam által el nem vont 

része. A másik az a növekedési áldozat, amely amiatt következik be, hogy a hazai és uniós 

államadósság-csökkentési szabályok betartása érdekében a beruházás időszakában megfelelő 

kiigazító intézkedésekkel meg kell teremteni egy 3000 milliárd forint nagyságrendű 

költségvetési mozgásteret. Nagyságrendileg ez azt jelenti, hogy a beruházás megkezdésekor 

be kell vezetni egy nagyjából 450 milliárd forint egyenlegjavító hatással járó 

intézkedéscsomagot, és azt gyakorlatilag a beruházás végéig fenn kell tartani.”
484

 Vagyis azt 

valószínűsíti a Költségvetési Felelősség Intézet munkatársa, hogy a gigaberuházás miatt 

minden bizonnyal szükség lesz egy 450 milliárdos megszorító csomagra, hovatovább annak 

prolongálására a beruházás teljes időtartama alatt. 

Társadalmi és gazdasági (többek között az áram miatt) szempontból döntő lesz az is, hogy 

ezt a kiigazítást milyen összetevőkkel kívánja elérni a kormányzat: „Ha a kormány a 

fogyasztási adók emelése, vagy a pénzbeli transzferek csökkentése mellett dönt, akkor a 
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gazdaság egészének szintjén még 50-60 EUR/MWh áramár mellett is biztosítható a projekt 

szerény, 4 százalékos megtérülési rátája. Ha viszont a kormányzati fogyasztást, vagy a 

magánberuházások támogatását szorítja ki a projekt, akkor a jóval magasabb, 80, vagy akár 

a teljesen irreális 200 EUR/MWh szintre is emelkedhet a társadalmi megtérüléshez szükséges 

áramár.”
485

 

Megerősíti ezeket a számításokat az Európai Bizottság országjelentése
486

, amely szerint– 

elsősorban a nyugdíjreformok hatásának köszönhetően – középtávon elvileg eleget tudna 

tenni ennek a követelménynek, így a GDP-arányos adósságráta 2025-re 62% alá csökkenhet. 

Ezt azonban komoly negatív költségvetési kockázatok övezik, amelyek megakadályozhatják, 

hogy az adósság kellő mértékben csökkenő pályára kerüljön. A legnagyobb ilyen kockázat 

maga Paks II.: az építkezés költségvetési hatásait figyelembe vevő forgatókönyv szerint a 

beruházás az építés időszaka alatt, azaz 2018 és 2025 között évente átlagosan a GDP 1,1 

százalékával rontják az elsődleges költségvetési egyenleget. A projekt befejezésének évében 

az magyar adósságráta 70% közelében várható, vagyis az államadósság 8 százalékponttal 

lenne magasabb Paks II. miatt, mint ami a beruházás nélkül az alapforgatókönyv szerint 

elérhető lenne. 

Érdemes arra is utalni, hogy a paksi hitel ebben a formában akár alkotmányossági 

aggályokat is felvethet, hiszen az Alaptörvény 37. cikk (3) bekezdése szerint nem vállalhat a 

magyar állam olyan pénzügyi kötelezettséget, aminek eredményeként a GDP-arányos 

államadósság a megelőző évhez képest növekedne. 

Mindezen kockázatok és bizonytalanságok miatt a fenntartható és átlátható költségvetési 

politika alkotmányos követelménye miatt a kormánynak mihamarabb nyilvánosságra kellene 

hoznia saját feltételezéseit, számításait és a szükségessé váló kiigazító költségvetési 

intézkedésekkel kapcsolatos konkrét elképzeléseit. A nyilvánosság teljes vagy részleges 

kizárása azonban a beruházás eddigi történetének meghatározó jellemvonása. 

2. Zéró transzparencia 

A paksi beruházás előkészítésének talán az egyik leggyengébb pontja a társadalmi részvétel, a 

beruházással kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozása. Fentebb már 

részleteztem azt, hogy a közvélemény-kutatások szerint az állampolgárokat jelentősen 

meglepte az oroszokkal kötött megállapodás hirtelensége, ahogyan korábban már utaltam rá: 
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nem csak az állampolgárokat, hanem a szakmai közvéleményt is, sőt magát a politikai szférát 

is. Ezek a szempontok, valamint a beruházásnak a Miniszterelnökségbe való centralizálása 

(innen vezénylik a szerződések megkötését, valamint gyakorolják a tulajdonosi jogokat a Paks 

II. Zrt. felett) mutatja azt, hogy a kormányzat nem szívesen ad ki semmilyen információt, s a 

konzultáció helyett inkább deklarál, s egyáltalán nem működteti a társadalmi párbeszéd jogi 

intézményrendszerit.
487

 

Civil szervezetek (főként a Greenpeace, az Energiaklub és a Társaság a 

Szabadságjogokért) folyamatosan megpróbálják kiperelni azokat az információkat, amelyeket 

a kormányzat szándékosan vagy gondatlanságból nem publikál. Érdemes hozzátenni, hogy az 

így megszerzett adatokkal is csak a „jéghegy csúcsával” szembesül a közvélemény, ezen 

adatok hiányában azonban még annyi társadalmi információnk se lenne, mint ami most 

rendelkezésünkre áll. Az Energiaklub a jelen fejezet Második rész III. pontja alatt tárgyalt 

Pakskontroll-program keretében 2013-2015 között 5 meghatározó ügyben fordult 

adatigényléssel a különféle – a bővítéssel érintett – kormányzati szervekhez. Az adatokhoz 

igen gyakran csak bírósági eljárás segítésével sikerült hozzáférni, olykor pedig még azzal sem 

(12. táblázat). 

 
Adatkezelő Adatigénylés Státusz Időtartam 

Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium, 

Miniszterelnökség, 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 

Nukleáris Energia 

Kormánybizottsággal 

kapcsolatos adatok 

Megküldték 
2013. március 22.-

2013. szeptember 2. 

Külügyminisztérium, 

Miniszterelnökség, Paks II. 

Zrt, MVM Zrt., Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium 

Az új paksi blokkokról kötött 

magyar-orosz szerződések, az 

azokat megalapozó 

hatásvizsgálatok és elemzések 

Per 2014. január 6.- 

Miniszterelnökség, 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, Paks II. Zrt. 

Milyen költségvetési sorokon, 

milyen tételekkel jelennek 

meg az új paksi atomerőmhöz 

kapcsolódó tevékenységek a 

2015-ös költségvetésben 

Megküldték 2014. december 8. 

Miniszterelnökség, 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

A Kormány álláspontja azzal 

kapcsolatban, hogy tiltott 

állami támogatásnak minősül-

e az új atomerőmű-beruházás 

Per 2014. december 8.-  

 

                                                 

487
 Nem tekinthető ilyen részvételi intézménynek a Paks II. által szervezett lakossági fórumok sem, amelyek 

sokkal inkább kommunikációs és marketing célokat szolgálnak, semmit érdemi párbeszédet. Forrás: 

http://www.mvmpaks2.hu/hu/hirek/SitePages/newsDetails.aspx?NewsID=168  
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Adatkezelő Adatigénylés Státusz Időtartam 

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. 

Az MVM Paks II. Zrt. 

megvásárlásáról szóló 

szerződés 

Üzleti titokra 

való 

hivatkozással 

elutasítás 

Per 

2014 januárja 

Paks II. Zrt 

A paksi atomerőmű-

beruházással kapcsolatban 

megkötött magyar-orosz 

megvalósítási 

megállapodások 

Minősített adatra 

való hivatkozás 

miatti elutasítás 

Titokfelügyeleti 

eljárás 

kezdeményezése 

2014. december 16.-  

12. táblázat A Paks II. beruházáshoz kapcsolódó legfontosabb adatigénylések (2013-2015)488 

A fenti adatigénylések közül különösen nagy lehet annak a jelentősége, amelyek arra 

vonatkoznak, hogy a kormányzat milyen megalapozó dokumentumokat készíttetett a paksi 

beruházással kapcsolatos döntés előtt, továbbá annak is, hogy az MVM-től milyen 

körülmények között került át a Miniszterelnökség alá a Paks II. Zrt., továbbá, hogy mit 

tartalmaznak a magyar-orosz megvalósítási megállapodások. 

Lázár János és Varga Mihály korábban azt nyilatkozták, hogy léteznek kormányzati 

számítások, és a kockázatokat is behatóan elemezték, ugyanakkor a bírósági eljárás során a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium először arra hivatkozott, hogy döntés-előkészítő adatokról 

van szó, majd pedig az derült ki, hogy egyáltalán nincs ilyen adat a kezükben, s így minden 

bizonnyal azok nem is léteznek (mivel a másik érintett, a Miniszterelnökség a hasonló tárgyú 

adatigénylésben eleve úgy nyilatkozott, hogy nem minősül adatkezelőnek
489

). 

A Paks II. Zrt-nek az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére való eladása kapcsán az 

MNV Zrt. arra hivatkozva utasította el az adatigénylést, hogy a szerződés üzleti titkokat 

tartalmaz. Az Energiaklub által indított per (ahol a TASZ látta el a jogi képviseletet) első 

tárgyalásán (2015. március 24.) ítélet is született, ami a disszertáció lezárásakor még nem volt 

jogerős: ennek értelmében az MNV-nek ki kell adnia az adásvételi szerződést.
490

 

2014. december 9-én írták alá a Paks II építésére vonatkozó szerződéseket, magyar részről 

az MVM Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt., orosz részről pedig a Joint-Stock Company 

                                                 

488
 Forrás: http://energiakontrollprogram.hu/adatnyilvanossag  

489
 Forrás: Nincsenek is megalapozó dokumentumok… ? pakskontroll.hu, 2014. június 23. Elérhető:  

http://www.pakskontroll.hu/hu/nincsenek-megalapozo-dokumentumok  
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 Forrás: Ki kell adni Paks II. adásvételi szerződését. pakskontroll.hu, 2015. március 25. Elérhető: 

http://www.pakskontroll.hu/hu/ki-kell-adni-paks-ii-adasveteli-szerzodeset Megjegyezendő, hogy az MNV Zrt. 

sikertelenül próbálta meg alkalmazni a korábban bemutatott 2015. évi VII. törvénynek a paksi beruházáshoz 

kapcsolódó adatokra vonatkozó közérdekű adatigényléseket kizáró rendelkezéseit. 

http://energiakontrollprogram.hu/adatnyilvanossag
http://www.pakskontroll.hu/hu/nincsenek-megalapozo-dokumentumok
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Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt nevű cég. A három szerződés az 

új blokkok tervezésének-gyártásának-építésének, az üzemeltetési és karbantartási 

támogatásnak, illetve az üzemanyag-ellátásnak és a kiégett fűtőelemek kezelésének és 

tárolásának részleteit rögzítik. A szerződések nyilvánosságra hozatalát december 16-án 

levélben kérte az Energiaklub a Paks II. Zrt-től. A projektcég válasza az volt, hogy a 

szerződések nem ismerhetőek meg, mivel azokat a Miniszterelnökség „Titkos!”-nak 

minősítette. Az azonban nem derült ki, hogy hány évre szól a minősítés, a minősített adat 

védelméről szóló 2009. évi CLV törvény
491

 értelmében a titkosítás időtartama akár 30 év is 

lehet. Az Energiaklub és a TASZ titokfelügyeleti eljárást kezdeményezett a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
492

 

3. Korrupciós hatás 

A Paks II. beruházás magas korrupciós kockázatokat rejt magában, amely kockázatok 

csökkentése lehetséges és szükséges. Hazánkban eddig a Korrupciókutató Központ Budapest 

(CRCB) kutatócsoportja (Fazekas Mihály, Főző Zsolt, Tóth István János) által jegyezett 

tanulmány
493

 foglalkozik szisztematikusan a paksi beruházáshoz kapcsolódó korrupciós 

kockázatokkal. A CRBC megállapítja, hogy a beruházás olyan információs aszimmetriát rejt 

magában, amellyel könnyű visszaélnie a kivitelező félnek. Az tény pedig, hogy a projekt 

összköltsége akár a magyar GDP 10 százalékát is meghaladhatja „tovább erősíti a korrupciós 

kockázatokat: ezek a nagy, elhúzódó projektek bonyolult viszonyrendszereket jelentenek, a 

projektben résztvevők (megrendelő által felállított szervezet, koordináló projekt iroda, 

vállalkozók, alvállalkozók) számára mind az eladói, mind a vevői oldalon magasabb 

visszaélési lehetőségeket jelent, mint egyszerűbb, kisebb volumenű projektek 

megvalósításánál.”
494

 A szerzők a nagyberuházások és atomerőművek 

projektmenedzsmentjével foglalkozó irodalom kapcsán utalnak arra, hogy a tapasztalatok 

szerint a legjelentősebb kockázati tényező: a határidő csúszása és az ezekkel együtt járó 

költségtúllépés. A megfelelő projektmenedzsment felállításával és működtetésével azonban 

ezeket a kockázatokat csökkenteni lehet. Az orosz-magyar megállapodások (legalábbis azok, 

amelyek nyilvánosságra kerültek) nem tartalmaznak rendelkezéseket a pótmunkákra és a 
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kötbérre. Eddig nem találkoztunk az Orbán-kormány érvelésben azzal, hogy hogyan kívánják 

elkerülni az ilyen nagyberuházások esetében a szinte biztosra kalkulálható csúszásokat és 

honnan szerzik be az ezzel együtt fellépő többletköltségeket. 

A tanulmány foglalkozik a Nemezközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival, amelyben a 

szervezet azt javasolja, hogy az atomerőmű-beruházások folyamán sok erőforrást érdemes 

szánni a költségek kontrollját és a határidők betartását ellenőrző, biztosító szervezetek 

felállítására és működtetésére. Ezt erősen alátámasztják a közelmúltbeli európai atomerőmű 

építési példák is Finnországban, Franciaországban, Oroszországban. Az eddigi magyar 

nagyberuházások tapasztalatai pedig kifejezetten óvatosságra intenek: „Rossz 

projektmenedzsment, jogi viták és engedélyeztetési botrányok, sokszoros költségtúllépések és 

évekkel később átadott beruházások jellemzik a magyar projekteket.”
495

 

A CRBC legfontosabb megállapítása a következő: „Nemzetközi empirikus vizsgálatok 

alapján hasonló projekteknél a beruházás értékének legalább az 5%-a kitett a korrupció 

veszélyének. Magyar adatok egy korrupció mellett megvalósuló beruházás összegének 13- 

16%-ára teszik a megvesztegetési díj arányát. A korrupcióhoz kapcsolódó társadalmi 

veszteség ennek többszörösét is elérheti. Ez több száz milliárd forintos adófizetői veszteséget 

jelent egy ekkora beruházási tétel esetén.”
496

 

A jelenleg nyilvánosságra hozott megállapodások komoly aggodalomra adnak okot, hiszen 

sokkal inkább forrásai és okozói lehetnek az esetleges korrupciónak, s alig tartalmaznak olyan 

mechanizmusokat, amely a beruházás integritását biztosítaná, illetve megelőzné a korrupciós 

szituációk kialakulását. Mindez azért jelentős, mert a magasabb korrupciós szint alacsonyabb 

biztonsági szintet eredményez, vagyis egy korrupcióval terhelt beruházás beláthatatlan 

katasztrófával is járhat.
497

 

A CRBC kutatói szerint a korrupció elleni küzdelemhez természetesen szükség van 

korrupcióellenes intézményekre, amelyek a közpénzek elköltésénél hatékonyan monitorozzák 

a korrupciós kockázatokat, de legalább ennyire fontos az állampolgárok participációja, a sajtó 

tényfeltáró, oknyomozó aktivitása. 
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V. Paks II. és az Európai Unió 

1. Paks II. és az EU energiapolitikája 

Az eddigieken túl a paksi beruházással kapcsolatban az Európai Unióhoz köthető szempontok 

a meghatározók, hiszen Magyarország az EU-tagságával Európai Atomenergia Közösségnek 

(Euratom) is a része, s így az EU-nak meghatározó szava van akkor, ha egy tagállam nukleáris 

beruházásba fog. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy az EU nem szól bele direkt 

módon abba, hogy a tagállamok milyen energiatermelési módok között választanak. Az 

Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSZ) 194. cikke
498

 foglalkozik az energia kérdésével. Ezek szerint a belső 

piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének és 

javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok 

közötti szolidaritás szellemében – a következők: a) az energiapiac működésének biztosítása, 

b) az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül, c) az energiahatékonyság és az 

energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztésének 

előmozdítása; és d) az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása. Az Európai 

Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az említett 

célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket, ugyanakkor ezek az intézkedések nem 

befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek 

meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások 

közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét. 

Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy amikor 2014 elejétől nyilvánvalóvá vált, hogy a második 

Orbán-kormány az oroszokkal akar atomerőművet építtetni, méghozzá tender nélkül, az igen 

komoly európai aggályokat és problémákat vetett fel. 

2. Az orosz-magyar megállapodás bejelentése 

Orbán Viktor 2014. január 23-án levelet írt
499

 az Európai Bizottság korábbi elnökének, José 

Manuel Barrosónak a paksi beruházás ügyében, amelyben informálta Barrosót az új orosz-

magyar nukleáris együttműködés tényéről: „Számos alternatívát mérlegelt hosszasan a 

kormányom, ebből a hosszú távú energiabiztonság garantálása érdekében az Oroszországgal 

kötött komplex kormányközi együttműködést választottuk.” A levélből az olvasható ki, hogy 
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2013. december 10-én a magyar fél elküldte Brüsszelnek a 2014. január 14-én aláírt orosz-

magyar megállapodást, s mivel az ellen nem emeltek kifogást, így lehetőség volt arra, hogy 

szerződjenek az oroszokkal. Fontos megjegyezni, hogy a nyilvánosságban a megállapodás 

előtt minderről egy szó sem esett. Orbán arra is kitért a levélben, hogy Magyarország uniós 

tagállamként vállal kötelezettséget, s hogy tisztában van azzal, hogy tájékoztatnia kell a 

Bizottságot, és időben eleget is tesz e kötelezettségének. 

Az Európai Bizottság elnöke 2014. február 7-én kelt válaszából kiderült, hogy az Európai 

Bizottság tett fontos észrevételeket, de nem emelt elvi kifogásokat a magyar kormánytól az 

Euratom Szerződés 103. cikkének megfelelően megkapott megállapodás tervezete alapján. A 

levélben Barroso kiemelte: a tagországoknak nagyon fontos betartaniuk az EU-s 

egyezményeket és másodlagos jogforrásokból eredő szabályokat is, különösen, amelyek a 

belső energiapiacra vonatkoznak, az együttműködés és a transzparencia szellemében. 

3. A tiltott állami támogatás kérdése 

Az Európai Unió kifogásolhatja a finanszírozás módját is, adott esetben azt tiltott állami 

támogatásnak minősítheti. A Market Economy Investor Principle (MEIP) legalább 1984 óta 

az Európai Bizottság állami támogatások feletti kontrolljának sarokköve, amikor is a 

Bizottság publikálta a kormányzati tőketámogatásokkal kapcsolatos álláspontját. Az állami 

támogatás fogalmát az EUMSZ 107. cikkének (1) bek. határozza meg: a tagállamok által vagy 

állami forrásból nyújtott támogatás; szelektív előnyt biztosít (bizonyos vállalkozásnak, 

bizonyos áruk termelésének vagy bizonyos szolgáltatások nyújtásának); torzítja a versenyt 

(vagy azzal fenyeget); érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

A MEIP, avagy a piacgazdasági befektetői alapelv vonatkozásában az állami által nyújtott 

szelektív előnyt kell jobban megvizsgálni. Egy intézkedés akkor részesíti előnyben a 

kedvezményezett vállalkozást, ha olyan pénzügyi vagy üzleti előnyt biztosít, amelyet a 

vállalkozás a piacon nem érhetett volna el (jellemzően azért, mert az állam az előnyt 

díjmentesen vagy nem elégséges ellenérték fejében nyújtotta). Az állami hatóságok gazdasági 

műveleteinek értékelése során a Bizottság a szokásos piaci magatartást használja mérceként. 

Annak megállapítására, hogy mi számít szokásos piaci magatartásnak, a Bizottság a 

piacgazdasági befektető elvét alkalmazza. Vagyis, ha egy állami szerv úgy juttat forrásokat 

egy gazdasági szereplőnek, mintha azt a normál piacgazdaság között fennálló körülmények 

között tenné, akkor mindez nem minősül állami támogatásnak. 
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A korábban bemutatott finanszírozási konstrukció akár tiltott állami támogatásnak is 

tekinthető. Eddig az Orbán-kormányok tagadták ezt, s arra sem adtak választ, hogy ha az 

Európai Bizottság megállapítja a visszaélést, akkor arra milyen forgatókönyvvel készülnek. 

4. Az európai intézmények bevonása és reakciója 

A tiltott állami támogatás gyanúja miatt az Energiaklub és a Greenpeace 2014. június 12-én 

jelentette be
500

, hogy beadvánnyal fordulnak az Európai Bizottság Versenypolitikai 

Főigazgatóságához, hogy vizsgálja meg a magyar kormány által létrehozott konstrukciót, és 

ha kell, tegye meg a szükséges lépéseket (a Greenpeace már 2014 áprilisában felhívta az 

Európai Bizottság figyelmét a paksi bővítésre). Érvelésük szerint a beruházás állami forrást 

használ fel (a hitelt a magyar állam veszi fel, a pénz visszafizetését és a költségek fennmaradó 

20 százalékát költségvetésből tervezik fedezni); gazdasági előnyt biztosít az MVM Zrt-nek 

(érdemes megjegyezni, hogy a kormányzati tervek szerint Paks II. kivitelezése után a 

tulajdonjogok gyakorlását visszaadják az állami energiacégnek); szelektíven biztosít előnyt; 

versenytorzító hatása van; s nem utolsó sorban befolyásolja a tagállamok közötti 

kereskedelmet. 

Ezután egy viszonylagos csend következett be az európai intézmények vonatkozásában, 

ugyanakkor a hazai viták korántsem ültek el. Bombaként robbant a Financial Times cikke
501

 

2015. február 22-én, amely szerint még korántsem biztos, hogy az EU beleegyezik a paksi 

bővítésbe. Bár az Európai Bizottság nem emelt kifogást a magyar–orosz államközi 

szerződéssel kapcsolatban, de az Európai Atomenergia Közösség még nem adta ki az új 

atomerőmű üzemanyag-ellátással kapcsolatos engedélyeit, amely nélkül nem lehet felépíteni 

az új atomerőművet. A Financial Times úgy értesült, hogy technikai és pénzügyi akadályai 

lehetnek az Orbán-kormány által tervezett fűtőanyag előállításnak. Ekkor merült fel először a 

nyilvános érvelésekben, hogy a fűtőelemek Oroszországból való beszerzésével komoly 

problémák lehetnek.
502

 Másik oldalról az Európai Bizottság versenyjogi szakemberei is 

okozhatnak kellemetlen perceket az Orbán-kormánynak (a tiltott állami támogatás kérdését az 

előző pont alatt tárgyaltuk), hiszen a Roszatom tender nélkül nyerte el a bővítést. A lap szerint 
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az EU-intézményekben aggodalmat keltett, hogy a magyar kormány nem hirdetett ki tendert a 

beruházásra, ami azt jelzi, hogy Magyarországon erősödik az oroszoktól való függés, ennek 

következményeképp pedig Budapest nem fogja támogatni a jövőben az Oroszország ellen 

hozott EU-s szankciókat. Vagyis egyre több geopolitikai érv kezdett felmerülni az oroszoknak 

adott bővítés kapcsán. 

Másnap, 2015. február 23-án EB energiaügyi szóvivője, Ana-Kaisa Itkonen 

megerősítette
503

 azt, hogy az Bizottság valóban vizsgálatot kezdett Paks II. ügyében. Bár a 

vizsgálatok ekkor még nagyon korai szakaszban voltak, az biztosnak tűnt, hogy a 

közbeszerzési szabályoknak nem felelhet meg a paksi beruházás. 

A Paks II-vel kapcsolatos diskurzus középpontjába innentől a fűtőanyag kérdése került. Az 

Európai Bizottság 2015. március 4-én tárgyalta a paksi bővítéshez kapcsolódó fűtőanyag 

kérdést, de a döntést rögtön még nem hozták nyilvánosságra arra hivatkozva, hogy a magyar 

parlament az orosz–magyar megállapodások bizonyos előírásait, köztük az üzemanyag-

ellátásra vonatkozókat is, harminc évre titkosította. Az Európai Bizottság felügyelete alatt álló 

Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) véleményezte a paksi szerződésnek az üzemanyag-

ellátásra vonatkozó, egyoldalúan a Roszatomot helyzetbe hozó fejezetét, ám a testület 

álláspontja a magyar kormány kérésére nem vált nyilvánossá.
504

 Ugyanakkor a Bizottság utalt 

arra, hogy azt vizsgálja, mikor és milyen körülmények között hozhatja nyilvánosságra a 

döntését.
505

  

Ezt végül is a Financial Times tette meg, amely 2015. március 12-én írt arról
506

, hogy nem 

fogadta el az Európai Bizottság az új paksi blokkok üzemanyag-ellátásában a Roszatomnak 

monopóliumot biztosító szerződést. Amíg a hírt Navracsics Tibor, európai biztos 

megerősítette, addig Giró-Szász András kormányzati kommunikációért felelős államtitkár 

határozottan cáfolta.
507

 A kormányzat tehát az első perctől kezdve tompítani próbálta a 

helyzetet, ugyanakkor erősen összecsúsztak a különféle kormányzati érvelések: hiszen amíg 
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az egyik pillanatban azt kommunikálták, hogy az EU-nak sem lehet érdeke a bővítési 

folyamat megakasztása
508

, a másikban már arról beszéltek, hogy a Financial Times híradása 

hamis és teljesen félrevezető.
509

 Minden esetre Lázár János a mellett érvelt, hogy viszonylag 

gyorsan rendezhető a kérdés az EU-val. 

Időközben sajtóértesülések
510

 és Jávor Benedek, EP-képviselő információi
511

 alapján 

felerősödött az a – korábban is terjesztett – feltételezés, hogy a kormányzat – Paks II-nek az 

EU és az USA felé való szalonképesítése érdekében – a német Siemens-el és az amerikai 

Westinghouse-al arról, hogy arról, hogy beszálljanak a paksi bővítésbe. Előbbi erősáramú és 

gépészeti berendezéseket szállít, utóbbi pedig az atomerőmű fűtőelemeit biztosíthatja. 

2015. március 19-én nyilvános meghallgatást rendeztek az Európai Parlamentben a paksi 

bővítésről. A meghallhatást az Energiaklub kezdeményezte és a Zöldek EP-frakciója rendezte 

meg. A felszólalók túlnyomó többsége felesleges, költséges és kockázatos beruházásnak ítélte 

a paksi projektet.
512

 Massimo Garriba, az Európai Bizottság illetékes igazgatója a bővítésről 

rendezett európai parlamenti meghallgatáson kifejtette, hogy újrakezdődtek a magyar 

kormánnyal a tárgyalások a tervezett új paksi blokkok fűtőanyag-ellátásáról. 

2015. március 24-én Lázár János Brüsszelben azt mondta, hogy kész a megegyezés a paksi 

fűtőelem-beszerzésről az Euratom Ellátási Ügynökséggel és „sikerült minden kérdést 

tisztázni, a kifogásokat eloszlatni és parafálni a megállapodást”.
513

 Lázár János tárgyalt Arias 

Canete energiaügyi biztossal az uniós és a magyar energiapolitika ütközéseiről, Sonkodi 

Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára pedig az ESA képviselőivel a paksi fűtőanyag-

ellátásról, ugyanakkor végeleges megállapodás egészen biztosan nem született. Lázár Jánost 

nemcsak az uniós szabályokkal összeegyeztethetetlen fűtőelem-megállapodás miatt vonták 

kérdőre, hanem azokkal az energiapiaci jogsértésekkel kapcsolatban is, amelyek nyomán 

Brüsszel kötelezettségszegési eljárásokat indít Magyarország ellen. A felek arról egyeztek 
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meg elvi szinten, hogy új eljárás indul a fűtőanyag-vásárlás engedélyezésére, a tárgyalásokba 

immár az ESA-t is bevonják, és azt a finn modellt tekintik példának, amelyet a Fennovoima 

társaság kötött az ESA-val. Ennek lényege, hogy az ott is Roszatom-kivitelezésben épülő 

erőműnél a garanciális időszakban az orosz cég szállítja a fűtőanyagot, a későbbi 

beszerzésekre pedig nemzetközi tendert írnak ki. A finn esetben ugyanakkor nincs közpénz a 

beruházásban, a Roszatom saját tőkével is beszállt és a használt fűtőelemekről Finnország 

gondoskodik. 

2015. április 20-án az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyarország és Oroszország 

közötti nukleárisfűtőanyag-szállítási szerződést, mivel az Euratom Ellátási Ügynökség aláírta 

a két ország között ezzel kapcsolatban keletkezett szerződést. Ugyanakkor az elutasítás 

korábbi okait sűrű homály fedi: mivel a magyar kormányzat arra kérte az Euratom Ellátási 

Ügynökséget, hogy kezelje titkosan az összes dokumentumot. 
514

 Vagyis az Orbán-kormány 

belföldön és az európai színtéren egyaránt a titkosságot tekinti fő szabálynak. 

A fűtőanyag-szállítási szerződés jóváhagyása persze nem jelenti azt, hogy az EU ne 

folytatna komoly vizsgálatokat Paks II. kapcsán, három eljárás is megindult.
515

 Egyrészt 

folyamatban van a jelen pont elején emlegetett eljárás, amelyet az Energiaklub és a 

Greenpeace 2014. június 12-én kezdeményezett az Európai Bizottság Versenypolitikai 

Főigazgatóságánál. A másik két eljárást Jávor Benedeknek, a Párbeszéd Magyarországért EP-

képviselőjének beadványa nyomán indították. A politikus 2014 novemberben a nemzetközi 

tender elmaradása, az uniós közbeszerzési szabályok megsértése miatt kezdeményezett 

vizsgálatot a Belső Piac, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politika Főigazgatóságnál. 2015-ben 

pedig a bővítéssel kapcsolatos adatokat 30 évre titkosító, korábban elemezett törvényt 

panaszolta be, amely nagy valószínűséggel beleütközik a környezeti adatok nyilvánosságával 

kapcsolatos szabályokba. 

A disszertáció 2016 szeptemberi lezárásakor immáron két eljárás volt folyamatban Paks II. 

vonatkozásában: az egyik az állami támogatás kérdését illetően vizsgálódik; a másik pedig 

kötelezettségszegési eljárás keretében azt vizsgálja, hogy miért nem volt az európai 

közbeszerzési jog szerinti nemzetközi tender az atomerőmű bővítése kapcsán. Jávor 
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Benedeknek EP-képviselő közlése
516

 szerint mind a két esetben körvonalazódik az Európai 

Bizottság és a magyar kormányzat közötti megállapodás: „a Bizottság ragaszkodik hozzá, 

hogy van állami támogatás a projektben…, de jóváhagyják a magyar terveket, elfogadva a 

magyar kormány érveit, hogy máshogy nem biztosítható Magyarország energiaellátása.”
517

 

Leújabban pedig Paks II. elmaradt tenderével kapcsolatatban is nyugvópontra juthat a vita, 

Jávor szerint ugyanis: „a Bizottság elfogadja a magyar kormány magyarázatát, hogy azért 

nem volt szükség az uniós közbeszerzési jog szerinti nemzetközi tender kiírására, mert nem 

volt más piaci szereplő, amely a magyar biztonsági és technológiai előírásoknak megfelelő 

nukleáris blokkokat tudott volna szállítani.”
518

 

VI. Az energia-demokrácia és a környezeti demokrácia korlátozása Paks II. érdekében 

Az eddigiekben elsősorban a Paks II-höz kapcsolódó energetikai (árampiaci), költségvetési, 

átláthatósági, korrupciós, valamint európai szabályozási problémák és kockázatok szerepével 

foglalkoztam. Ugyanakkor a hazai környezeti demokrácia értékelésénél, mind a 

környezetpolitika (Második fejezet Második rész), mind a környezeti demokrácia (Második 

fejezet Harmadik rész) kapcsán felmerült tendenciák vonatkozásában utaltam már arra, hogy a 

környezeti demokrácia korlátozásában az energiapolitikai ügyeknek, s azon belül Paks II-nek 

óriási szerepe volt. Ezt úgy fogalmaztam meg kutatási részirányként és tézisként, hogy 2010-

től kezdve a politikai alkotmányosság felfogásával felvértezett alkotmányozó, jogalkotó és 

kormányzati hatalom az energetika területéről kiindulva korlátozza szisztematikusan magát az 

általános értelemben vett környezeti demokráciát. Ennek pedig az egyik legfontosabb célja 

nem más, mint Paks II-beruházás politikai megalapozása. Vagyis a kormányzat a habermasi 

gyakorlati diskurzus egyik szintjét (pragmatikus, etikai, morális) sem akarja megnyitni.
519

 

Mindez súlyosan roncsolja a környezeti demokráciát, hiszen a demokrácia univerzális, zöld 

előfeltétele a környezetvédelem morális diskurzusával alapozható meg. A következőkben 

összefoglalom az energia-demokrácia korlátozásának 2010 utáni legjelentősebb lépéseit. 
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Jogszabály Rendelkezés Megjegyzés 

Az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. 

törvény 100/K.§ (6) 

bekezdésének hatályon 

kívül helyezése 

Ez a törvényhely mondta ki, hogy a 

magyar állam, a helyi önkormányzat, 

költségvetési szerv vagy 

közalapítvány többségi befolyása 

alatt álló gazdasági társaság a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló törvény szerinti közfeladatot 

ellátó szervnek, a nevében eljáró 

személy pedig közfeladatot ellátó 

személynek minősül. 

A jogalkotó nyilvánvaló célja annak, a 

közfeladatot ellátó állami cégek körében 

régóta létező tendenciának a 

megtámogatása, hogy az állami cégek 

közfeladatot ellátó státusza (amely az 

adatnyilvánosság szempontjából óriási 

jelentőségű) bizonytalan legyen. 

Alaptörvény 8. cikk (4) bek. 

Az országos népszavazás érvényes, 

ha az összes választópolgár több mint 

fele érvényesen szavazott, és 

eredményes, ha az érvényesen 

szavazó választópolgárok több mint 

fele a megfogalmazott kérdésre 

azonos választ adott. 

Ezzel szinte ellehetetlenítette az 

alkotmányozó a potenciális, jövőbeni 

népszavazások érvényességét, hiszen az 

1989 óta megtartott 6 országos 

népszavazás (1989, 1990, 1997, 2003, 

2004, 2008) közül csupán kettő (1989, 

2008) lett volna érvényes. Ezzel 

jelentősen megnehezült a nép közvetlen 

hatalomgyakorlása, s ez a korábban 

bemutatatott paksi népszavazási 

kezdeményezés szempontjából lehet 

jelentős az energia-demokráciában: 

vagyis hiába menne át az NVB szűrőjén 

egy Paks II-őt érintő kérdés, a 

népszavazás érvényessége még mindig 

kétséges lenne. 

Alaptörvény 

A jövő nemzedékek országgyűlési 

biztosi intézményének 

megszüntetése. 

Amint látható volt: Fülöp Sándor, a 

korábbi JNO hatékonyan állt ki a jövő 

nemzedékek érdekiért és jelentős 

konfliktusokat vállalt politikai és 

gazdasági érdekcsoportokkal. Ennek 

egyik legjelentősebb példája a Paks II. 

kapcsán kiadott állásfoglalás. Az 

Alaptörvény a jövő nemzedékek 

érdekinek képviseletét az alapvető jogok 

biztosának helyettesére ruházta, aki 

messze nem rendelkezik olyan 

jogkörökkel, mint az önálló JNO. 

A nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások 

megvalósításának 

gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 

módosításáról szóló 2012. 

évi XXXV. törvény 

Az előzetes vizsgálati eljárás, 

valamint a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás és az egységes 

környezethasználati engedélyezési 

eljárás összekapcsolásának 

lerövidítése. 

A szabályok 2012-es módosítása Paks II. 

2015 elején megindult engedélyezési és 

hatásvizsgálati eljárását könnyítette meg. 
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Jogszabály Rendelkezés Megjegyzés 

Az egyes energetikai 

tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2013. 

évi CCXXVII. törvény 

Úgy módosította az atomenergiáról szóló 

1996. évi CXVI. törvényt, hogy a 

nukleáris létesítmény létesítésének 

engedélyezése iránti nukleáris biztonsági 

eljárásban a hatásterület a nukleáris 

létesítmény tervezett telephelye, valamint 

a létesítmény tervezője által a kérelmet 

megalapozó dokumentációban – 

kormányrendeletben meghatározott 

követelmények alapján – javasolt 

biztonsági övezet területe [11/A. § (2b) 

bek.]. Vagyis a kormányzat iránymutatása 

nyomán maga a beruházó dönt arról, hogy 

mekkora a hatásterület, így ki vehet részt 

az engedélyezési eljárásban. 

A törvényt direkt a Paks II-re 

vonatkozó engedélyezési eljárások 

miatt fogadták el, így maga a 

beruházó fogja eldönteni, hogy ki 

gyakorolhatja a környezeti 

demokrácia alapvető jogosítványait. 

A Paksi Atomerőmű 

kapacitásának 

fenntartásával kapcsolatos 

beruházásról, valamint az 

ezzel kapcsolatos egyes 

törvények módosításáról 

szóló 2015. évi VII. 

törvény 

A paksi bővítéssel kapcsolatos adatok 

zöme keletkezésüktől számított 30 évig 

közérdekű adatként nem ismerhetőek 

meg. 

A 2015. évi VII. törvényt is dedikáltan 

a paksi beruházás és az ahhoz, 

valamint Paks I-hez kapcsolódó 

hulladéktároló kivitelezésének 

megkönnyítése végett fogadták el. 

Lényegében teljesen információ-

stopot intézményesít 30 évre, ezzel 

megakadályozza a környezeti 

demokrácia alapvető érvényesítését. A 

tervezett, nagy aktivitású nukleáris 

hulladékok tárolására alkalmas bodai 

létesítmény vonatkozásában szintén a 

lehető legszűkebben kívánja 

megvonni a hatósági eljárásban 

résztvevők potenciális számát. Mind a 

két intézmény az energia-demokrácia 

korlátozásán keresztül lényegesen 

korlátozza a környezeti demokráciát. 

Bevezette, hogy a radioaktívhulladék-

tároló telephelyének vizsgálatára és 

értékelésére, valamint telepítésére 

vonatkozó hatósági eljárásban a 

hatásterület a létesítmény jogszabályban 

meghatározottak szerint tervezett 

ellenőrzött területe, valamint az annak 

határától számított száz méteres 

távolságon belüli terület [11/A. § (2c) 

bek.]. 

A környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 

A környezetvédelmi és természetvédelmi 

felügyelőségeknek a kormányhivatalokba 

való integrálása. 

Mindez lehetőséget biztosít a 

kormányzatnak arra, hogy a 

legjelentősebb és politikai 

szempontból is kényes beruházásokat 

közvetlenül (már az engedélyezés 

szakaszában) koordinálja. 

13. táblázat A környezeti demokrácia és az energia-demokrácia korlátozása Paks II. kapcsán 

Számos eset mutatja azt, hogy a 2010 és 2016 közötti időszakban a környezeti demokráciát 

az energiapolitikából kiindulva sokféle korlátozás sújtotta: ugyanakkor alapvetően két 

tendenciát figyelhetünk meg. Egyrészt energia-demokrácia többoldalú visszametszése 

ugyanakkor természetesen nem csak az energiapolitika területén érezteti a hatását: az 

államháztartási törvény módosítása, a népszavazás eredményességének megnehezítése és a 

jövő nemzedékek országgyűlési biztosának megszüntetése nem energiapolitikai célok miatt 

történt, de jelentős hatással bír erre a területre. Másrészt a többi korlátozó intézkedés (a 

kiemelt beruházásokról szóló törvény módosítása, a környezetvédelmi eljárások rövidítése, 
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valamint a Paks II-tövény) pedig már közvetlenül az energia-demokrácia területéről kiindulva 

korlátozza magát a környezeti demokráciát. 

E két tendencia azonban összeér, és azt látjuk, hogy az energia-demokrácia elsősorban 

Paks II. miatti korlátozásai jelentősen fenyegetik a környezeti demokrácia egyéb területeit is. 

Ezek alapján nyilvánvaló számomra, hogy a környezeti demokrácia követelményinek fokozott 

számonkérése és érvényesítése az energetikában, vagyis az energia-demokrácia működtetése 

alapvető érdeke a magyar politikai közösségnek és magának a környezeti demokráciának. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A kutatás és az arra épülő disszertáció egyik fő következtetése az, hogy Magyarországon 

komoly problémák vannak a környezeti demokrácia működésével, illetve ezek a problémák 

még inkább szembeötlőek, ha a környezeti demokrácia általam vizsgált részterületét, az 

energia-demokráciát (illetve a Paks II-ügyet) vesszük szemügyre. Álláspontom szerint ezek a 

problémák egyes esetekben olyan súlyosak, hogy a környezeti demokrácia működőképessége 

is kérdéses. Mivel a környezeti demokráciát a liberális demokráciára „épülő” és az azt 

„kiegészítő” demokráciatípusként és elméletként határoztam meg, ezért logikusan adódik a 

következetés (s ez lehet jelen disszertáció és a kutatásaim következő iránya): a környezeti 

demokráciával kapcsolatos problémák visszahatnak a liberális demokráciára, illetve a liberális 

demokrácia visszásságai tetten érhetőek a környezeti demokráciában. 

Ezen a ponton érdemes egy kiegészítő megjegyzést tenni, hiszen felmerülhet az, hogy 

milyen alapon várjuk el egy demokráciától, hogy érvényesítse a környezeti demokrácia 

szempontjait. Ez – álláspontom szerint – elvezet bennünket a környezeti demokrácia és a 

demokratikus közösségek környezetvédelmének morális megalapozása kérdéséhez, amellyel a 

környezeti demokrácia elméleti pillérei között részben foglalkoztam. Ezúttal csak annyit 

tennék ehhez hozzá, hogy a környezeti demokrácia anyagi és procedurális jogosítványai 

annyira integrálódtak a nemzetközi jogrendszerbe és az alkotmányokba (a környezeti 

demokrácia intézményesülésével az Első fejezet Második részében foglalkoztam), hogy 

tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a liberális demokrácia és alkotmányosság alapvető 

„kelléktárába” tartoznak. Ilyenformán a bizonyítási kényszer megfordul, s az szorul 

igazolásra, hogy ha egy demokratikus berendezkedésben figyelmen kívül hagyjuk a 

környezeti értékek jogi és politikai védelmét. 

Visszatérve a liberális demokrácia és ráépülő környezeti demokrácia problematikájára: úgy 

vélem, hogy egy demokráciatípus és demokráciaelmélet csakis megfelelő ideológiai háttérrel 

működhet, vagyis szükség van egy olyan ideológiai hátországra, amely kialakítja és 

legitimálja az adott berendezkedés intézményeit. Jelen esetben a probléma az, hogy a 

környezeti demokrácia mögött a) vagy nincs ideológia, b) vagy pedig ez az ideológia a 

liberális demokrácia mögött meghúzódó liberalizmus, annak minden válságával együtt. S 

ezen a ponton vetődik fel az a nagyon fontos dilemma, hogy a liberalizmus, mint ideológia 

egyáltalán kellő környezeti empátiával, érzékenységgel rendelkezik-e. Az ideológiák 

környezetvédelmi potenciáját megvizsgálva (Antal, 2014b) arra jutottam, hogy a 
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liberalizmusnak (többek között a kapitalizmussal való igen szoros kapcsolata miatt) csak 

korlátozott a környezetvédelmi potenciálja. Ebből az következik számomra, hogy azt kell 

megvizsgálni, hogy a környezeti demokrácia kapcsolható-e más ideológiához vagy pedig a 

demokratikus közösségben a környezetvédelmet végétre is más ideológia– és demokráciatípus 

(elmélet) keretei között (pl. az általam vázlatos bemutatott az ökopolitika és ökológiai 

demokrácia) kell megvalósítani. Ha nem kívánjuk ennyire kiélezni a helyzetet, akkor 

felvetődhet az is, hogy a környezeti demokrácia magyarországi intézményesülésével, 

működési módjával van probléma, s nem pedig általában a liberális és környezeti 

demokráciával. 

Mindezek alapján a következő alternatív forgatókönyvekkel és az azokból következő 

lehetséges további, a kompartisztika irányába mutató kutatási irányokkal, értékelő 

megjegyzésekkel – melyeket egyúttal vitalapként is ajánlok a téma kutatói, gyakorlati 

szakemberi számára – összegezném eddigi kutatásaimat a magyarországi környezeti 

demokrácia vonatkozásában: 

F.1. A magyar példa arra mutat rá, hogy a liberális demokrácia ráépült környezeti demokrácia 

eleve működésképtelen demokráciatípus: 

F.1.A. A környezeti demokrácia koncepciója önmagában működésképtelen (meg kell 

vizsgálni azt, hogy a liberális demokráciánk milyen a környezetvédelmi potenciálja 

VAGY le kell mondani a liberális demokráciáról és helyette az ökopolitikára és 

ökológiai demokráciára van szükség). 

F.1.B. A liberális demokrácia működésképtelen környezetvédelmi szempontból (a 

környezeti demokráciának le kell mondani a liberális demokráciáról és más 

demokráciatípusra kell ráépülnie). 

F.2. A magyar példa arra mutat rá, hogy a környezeti demokrácia liberális demokráciára való 

ráépülési módjai, megoldásai működésképtelenek (fenn kell tartani a liberális demokráciát és 

új technikák, jogintézmények szükségesek). 

F.3. A magyar példából nem vonható le általánosítható következtetés, mert csak a 

magyarországi környezeti demokrácia működésképtelen: 

F.3.A. A környezeti demokráciának a magyarországi liberális demokráciára való 

ráépülési módja a működésképtelen (meg kell keresni azokat a nemzetállami és 

nemzetközi megoldásokat, amelyek működőképesek). 

F.3.B. A környezeti demokrácia csak a liberális demokrácia keretrendszerében 

működhet (az új demokráciamodellhez képest kell átgondolni a környezetvédelem 

integrálását VAGY le kell mondani a környezeti demokráciáról). 
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2009. május 7. Nincs válasz 

4. 

Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium 

(KVVM) 

2009. május 14. 

Mohi (Mochovce) Atomerőmű 

3-4 blokkjai építésével 

kapcsolatos Espoo-i eljárásban 

küldött magyar állásfoglalás. 

A dokumentumokat megküldték 

(határidőn túl). 
7 

5. 
Országos Atomenergia 

Hivatal (OAH) 
2009. július 9. 

Paks üzemidő hosszabbítási 

program  
A dokumentumokat megküldték. nincs 

6. 

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal 

(MFBH) 

2009. július 9. 

Bátaapáti (Nemzeti 

Radioaktívhulladék-tároló) 

adatok 

A dokumentumokat megküldték 

(határidőn túl). 
1 

7. 
Magyar Energia 

Hivatal (MEH) 
2009. szeptember 3. Megújulós engedélyezés A dokumentumokat megküldték. nincs 

8. 
Országos Atomenergia 

Hivatal (OAH) 
2009. szeptember 29. 

Az OAH és az Információs 

Társulások között szerződések 

másolata 

A dokumentumokat megküldték nincs 

9. 
Magyar Energia 

Hivatal (MEH) 
2009. október 15. 

Dunaújvárosi távhővel 

kapcsolatos kérdések 
A dokumentumokat megküldték 1 

10. 
Magyar Energia 

Hivatal (MEH) 

2009. október 1. 
KÁT (Kötelező Átvételi Tarifa) 

mérlegkörben szereplő, 

megújulós erőművek alapadatai. 

Az adatokat csak részben 

küldték meg, ismételt 

adatigénylés, végül 

peresített adatigénylés 

(2010. január 7.) 

Üzeleti titokra 

való 

hivatkozás. 

16 

2010. november 23. nincs 
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 Forrás: Antal, 2011b 14-15. pp. 
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Sorszám Adatkezelő 

Az adatigénylés és 

az ismételt 

adatigénylés(ek) 

időpontja 

Igényelt információ Státusz, kimenetel Az elutasítás indoka, hivatkozás 

A válaszadási 

határidőköz 

képesti 

késedelem 

(nap) 

11. 

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő 

Zrt. (MNV) 

2009. október 16.  
Az erőművek 

privatizációs 

szerződései 

Nem jött válasz. Nincs válasz 

2010. november 

19. 
A dokumentumokat megküldték. nincs 

12. 

Magyar 

Villamos Művek 

(MVM) 

2009. október 16.  

Az MVM és az 

erőművek közötti 

áramvásárlásról szóló 

kereskedelmi 

szerződések. 

Peresített adatigénylés 

(2009. december 17.). 

Az EK az adatvédelmi 

biztoshoz fordult 

(2010. július 12.). 

Az MVM közfeladatot ellátó szervi 

minőségének kétségbe vonása; az 

adatkezelői minőség viatatása; végső 

soron az üzeleti titokra való 

hivatkozás. 

2 

nincs 

2009. november 

17. 

nincs adat 
2010. április 12. 

13. FŐTÁV 

2009. október 16.  
Az erőművekkel kötött 

hővásárlási 

szerződések. 

Első válaszként a FŐTÁV pusztán betekintési lehetőséget 

biztosított a székházában és az adatokat nem küldte meg. Az EK 

az adatvédelmi biztoshoz fordult (2010. január 11.). Az 

adatvédelmi biztos állásfoglalása (2010. május 3.) értelmében a 

szerződések másolatát ki kell adni, ezek meg is érkeztek 

nincs 

2010. november 

17. 
nincs 

14. 

MOL Nyrt. 2009. október 16. 

Stratégiai gáztároló 

létrehozásáról szóló 

szerződések. 

Megtagadták a 

dokumentumok 

kiadását. (Peresített 

adatigénylés, az MOL-

al, az MMBF-vel, 

valamint a MSZKSZ-

el szemben, 2010. 

január 25.) 

A közfeladatot ellátó szervi minőség 

kétségbe vonása; az MSZKSZ 

kötelezettségei nem terjednek ki a 

tagokra; az MSZKSz nem is kötött 

ilyen megállapodás; továbbá a Mol 

Nyrt. kifejtette, hogy az adatok 

kiadása nem szolgálná az üzleti 

céljaikat és a hazai piac 

versenysemlegességét. 

1 

Magyar 

Szénhidrogén 

Készletező 

Szövetség 

(MSZKSZ) 

2009. november 

23. 
nincs válasz 

MOL Nyrt.;  
2009. december  

10. 

15 (MOL) 

2 (MSZKSZ) 

4 (MMBF) 

Magyar 

Szénhidrogén 

Készletező 

Szövetség 

(MSZKSZ);  

2009. december  

10. 

MMBF 

Földgáztároló 

Zrt. 

2009. december  

10. 

15. MOL Nyrt. 2009. október 19. 

A gázüzletág 

eladásáról szóló 

szerződéscsomag. 

A dokumentumok 

kiadását megtagadták. 
Nem közfeladatot ellátó szerv Nincs 

16. 

Magyar 

Villamos Művek 

(MVM); 

2009. november 

17. A Teller- és Lévai-

projekt (a Paksi 

Atomerőmű 

bővítésével 

kapcsolatos projektek) 

dokumentumai, adatai. 

Megtagadták a 

dokumentumok 

kiadását. Peresített 

adatigénylés (2010. 

szeptember 15.) 

A Teller projekt leállításra került; a 

Lévai projekt pedig előskézítő 

fázisban van, nincsenek végleges 

adatok; tocábbá a Paksi Atomerőmű 

nem gazdálkodik és nem rendelkezik 

állami vagyonnal, így nem minősíthető 

állami vagy helyi önkormányzati 

feladatot, vagy egyéb közfeladatot 

ellátó szervnek. 

nincs 

Paksi 

Atomerőmű 
2010. június 24. nincs 

17. 
Magyar Energia 

Hivatal (MEH) 

2009. november 

19. 
A MEH által kötött 

megbízási 

szerződésekkel 

kapcsolatos adatok. 

Nem jött válasz. Nincs válasz 

2010. június 25. 
A dokumentumokat megküldték (2010. augusztus 27.) 

(határidőn túl). 
40 
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Sor-

szám 
Adatkezelő 

Az adatigénylés 

és az ismételt 

adatigénylés(ek) 

időpontja 

Igényelt információ 
Státusz, kimenetel 

Az elutasítás indoka, hivatkozás 

A válaszadási 

határidőköz képesti 

késedelem (nap) 

18. 
Energia Központ 

Nonprofit Kft. 

2009. november 

23. 

A Központ által kötött 

megbízási szerződésekkel 

kapcsolatos adatok 

Az Energiaklub, egy kivételével megkapta a kért adatokat. Ezért, 

valamint az 5 millió alatti szakmai szerződésekért új kérelmet írtunk. A 

dokumentumokat végül megkaptuk (határidőn túl). 

Nincs válasz 

2010. február 16.  23 

2010. június 25. Nincs adat 

19. 
Magyar Energia 

Hivatal (MEH) 

2009. december 

2. 

A megújuló energiával 

kapcsolatos adatok, 

szektoronként. 

Az adatokat megküldték. Nincs adat 

20. 

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. 

(MNV) 

2009. december 

4. 

A dunaújvárosi erőmű 

szerződéséről való érdeklődés. 
Válaszoltak (nem ők az adatkezelő) (határidőn túl). 13 

21. 

Földművelés-ügyi 

és Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

(FVVM) 

2009. december 

7. 

Biomassza energetikai 

hasznosítására fordított 

támogatások összege. 

Az adatokat megküldték (határidőn túl). 20 

22. 
Energia Központ 

Nonprofit Kft. 

2010. március 

16. 

Nemzeti Energiatakarékossági 

Program 2009. 
Az adatokat megküldték (e-mail) (határidőn túl). 10 

23. 
Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség (NFÜ) 

2010. március 

30. 

KEOP (Környezet és Energia 

Operativ Program) 

munkaerőigény. 

Az adatokat megküldték. Nincs adat 

24. 
Magyar Villamos 

Művek (MVM) 
2010. április 12. 

Részletek a kereskedelmi 

szerződésekről. 
Az adatokat megküldték. Nincs adat 

25. 

Országos 

Atomenergia 

Hivatal (OAH) 

2010. június 4. 
Központi Nukleáris Pénzügyi 

Alappal kapcsolatos  adatok. 
Az adatokat megküldték (e-mail) 

Nincs 

2010. július 2. Nincs 

26. 

Izotóp Információs 

Társulás 
2010. július 2. 

Az Információs Társulások 

Alapító Okiratai. 

Az adatokat megküldték (részben határidőn túl, részben nem válaszoltak, 

de honalapokon elérhető volt a kért adat). 

Nincs adat 

Nyugat-mecseki 

Társadalmi 

Információs és 

Területfejlesztési 

Önkormányzati 

Társulás 

2010. július 2. Nincs 

Társadalmi 

Ellenőrző 

Tájékoztató 

Társulás 

2010. július 2. Nincs válasz 

Társadalmi 

Ellenőrző és 

Információs 

Társulás 

2010. július 2. 73 

27. 
Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

2010. augusztus 

24. 

Az új Nukleáris Biztonsági 

Szabályzat tervezete 
A szabályzat még nem készült el, majd tájékoztatnak, ha kész 24 

28. 
Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

2010. augusztus 

25. 
Atomtörvény módosítás A módosítás még nem készült el nincs 

29. 
Magyar Villamos 

Művek (MVM) 
2011. január 18. Lévai projekt dokumentumai 

A dokumentumok kiadását megtagadták, hivatkozott indok: döntés-

előkészítő anyag. Peresített! (2011. március 4.) 
23 
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2. AZ ENERGIA KONTROLL PROGRAM (EKP) KERETÉBEN PERESÍTETT 

ADATIGÉNYLÉSEK (2009-2011)
560

 

Adatkezelő 

A kereset 

benyújtásának 

időpontja 

Kért információ Státusz Egyéb információ 

1. Magyar Villamos Művek 

(MVM) 
2009. december 17. 

Az MVM és az 

erőművek közötti 

áramvásárlásról 

szóló kereskedelmi 

szerződések. 

A pert 2010. 

december 17-én 

megszüntette az 

Energiaklub. 

A dokumentumok kiadását megtagadták. Az 

Energiaklub keresetet nyújtott be. A második 

tárgyaláson az MVM bejelentette, hogy nem ők az 

adatkezelők, hanem az egyik leányvállalata (MVM 

Trade).  

2. Magyar Villamos Művek 

(MVM) 
2009. december 17. 

A Teller projekt 

dokumentumai, 

adatai. 

A per megszüntetve. 

Az MVM a kért adatok kiadását megtagadta. Az 

Energiaklub keresetet nyújtott be. A második 

tárgyaláson az MVM bejelentette, hogy nem ők az 

adatkezelők, hanem a Paksi Atomerőmű Zrt. Így az 

adatokat tőlük kérelmezte az Energiaklub. 

3. Magyar Energia Hivatal 

(MEH) 
2010. január 7. 

KÁT mérlegkörben 

szereplő, fosszilis 

energiahordozót 

hasznosító 

erőművek adatai. 

A keresetet 2010. 

december 14-én 

visszavonta az 

Energiaklub. 

Az erőművek alapadatait megküldték, a KÁT 

kifizetésekre vonatkozó kérelmet megtagadták. Az 

Energiaklub keresetet nyújtott be (2010 január). A 

tárgyalásra a MEH benyújtott egy anyagot, ami, mint 

később kiderült, nem a kérelmezett anyag. A 2010. 

december 14-én megtartott következő tárgyaláson a 

kereset tárgyának tisztázása során az alperes 

képviselője kijelentette, hogy nem rendelkeznek a 

kért információval, ezért a keresetet visszavonta az 

Energiaklub. 

4. MOL Nyrt.; Magyar 

Szénhidrogén Készletező 

Szövetség (MSZKSZ); MMBF 

Földgáztároló Zrt. 

2010. január 25. 

Stratégiai gáztároló 

létrehozásáról szóló 

szerződések. 

A pert elsőfokon 

elvesztette az 

Energiaklub, az 

elsőfokú ítéletet 

megfellebbezte. A 

másodfokú ítéletben 

a perköltség viselése 

kissé módosult. 

A per megindítása után nyilvánosságra kerültek az 

adatkezelők honlapjain a szerződések. Így a MOL 

esetében az Energiaklub elállt a keresettől. Az 

MMBF és MSZKSZ közötti szerződésben azonban 

kitakartak adatokat, amelyekért tovább folyt a per.  

2011.március 3-án az alperesek javára ítélt a 

másodfokú bíróság. A perköltség változás is mutatja, 

hogy a bíróság értékelte azt a körülményt is, hogy az 

alperesek a perre okot adtak, mert csak a per során 

adták ki az adatok 99%-át, és a jogvita a 

továbbiakban csak egy kicsi, bár kulcsfontosságú 

adathalmazért folytatódott 

5. Paksi Atomerőmű Zrt. 2010. szeptember 10. 

A Teller projekt 

dokumentumai, 

adatai. 

A pert elsőfokon 

elvesztette az 

Energiaklub, 

másodfokon 

ellenben 

megnyerte (2011. 

április 27-én). 

A Szekszárdi Városi Bíróság 2011. február 7. 

napján hozott ítéletében megállapította, hogy a 

Paksi Atomerőmű Zrt. nem lát el közfeladatot, ezért 

nem kötelezhető a szerződéses adatok kiadására. 

Ezzel ellentétesen ítélt a másodfokú bíróság, így az 

adatokat ki kellett adni. 

6. Magyar Villamos Művek 2011. március 4. 
A Lévai projekt 

adatai 

A pert megnyerte az 

Energiaklub. 

A dokumentumok kiadását megtagadták (a 

megtagadás oka: döntéselőkészítő-anyag). Az ügyben 

pert indított az Energiaklub, amelyet 2011. 

szeptember 8-án első fokon megnyert, a bíróság 

100%-ban kiadandónak ítélte a dokumentumokat. 

 

                                                 

560
 Forrás: Antal, 2011b 17. p 
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SUMMARY 

My dissertation examines the Hungarian environmental and energy democracy from the 

regime change in 1989 to 2015. The main pillars of environmental democracy (access to 

information, public participation and access to justice) have been strengthened and the 

Aarhus’s regime has been incorporated to the Hungarian legal system. It has been put in this 

dissertation that environmental democracy belongs to the normative-empirical theories of 

democracy. I will elaborate the constitutional and legal bases of environmental democracy 

and I will argue here that since 2010 several restrictions have been carried out about the 

environmental democracy by the Hungarian governments. Since the projected extension of 

the Paks Nuclear Power Plant this situation has increased. Despite of the strong legal 

foundations, the Hungarian environmental policy and environmental democracy have been in 

continuous regression and under attack. This paper proposes two main hypothesis. According 

to the first, the Hungarian environmental democracy has been evolved by the legal 

constitutionalism, and its restrictions elaborated here are in conjunction with the political 

constitutionalist era since 2010. My other hypothesis concerning the energy democracy, 

which means socializing and democratizing the methods of energy production and 

consumption, without harming or endangering the environment or people. It has been argued 

that the prevailing of the Aarhus’s pillars in the field of energy policy (i.e. energy democracy) 

has a huge impact on the environmental democracy. 

I. INTRODUCTION: THE MAIN THESIS OF MY DISSERTATION 

The main thesis of my dissertation can be summarized in the following points: 

T.1. Basically the environmental democracy is an anthropocentric democracy theory and 

type, but because of its highly institutionalized nature we can say that it has a core 

environmental law oriented side. Furthermore environmental democracy is a new type of 

democracy and belongs to the normative-empirical (macro) theories of democracy. It has a 

fundamental relationship with liberal democracy, it has been built on liberal democracy. 

T.2. Environmental democracy can be separated from the other core tendency of the green 

political thought, ecopolitics. Although environmental democracy and ecopolitics share a 

view about reconceptualization of citizenship: on one side this is environmental citizenship, 

on the other side this is ecopolitical citizenship. 

T.3. From its anthropocentric view environmental democracy would not like to create a 

new right-based approach towards non-human environment. Environmental democracy is 

convinced that non-human nature can be protected in our ordinary (liberal and constitutional) 

legal systems. 

T.4. Reconceptualization of our citizenship is a core element of environmental 

democracy’s agenda. It means a well built up civil society, a right- and duty-based approach, 

and that our private sphere do has an important role in the public life of a community. 

T.5. In Hungary environmental democracy has been created and institutionalized in 

accordance with legal constitutionalism. 

T.6. After 2010 the political constitutionalism has a big impact on environmental 

democracy. Environmental policy and democracy have been restricted in several ways. 

T.7. The constitutional environmental rights are ultimate drivers to enhance environmental 

policy, but without the guarantee of procedural environmental rights this development might 

be too weak. Constitutional environmental rights, under the concept of environmental 

democracy, cannot work constitutionally without procedural rights. 
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T.8. Up to now environmental democracy based on legal constitutionalism. In my point of 

view the core procedural nature of political constitutionalism can reinforce the crisis of 

environmental democracy. 

T.9. Environmental democracy is applicable to the energy system as a subtype of our 

society, Energy policy and systems have a huge impact on environmental protection and 

environmental democracy. 

T.10. Threats towards environmental democracy come from the energy system. The 

extension project of the new Hungarian nuclear power plant means a danger to environmental 

democracy. In the 21. Century energy policy and energy are fundamental factors of 

environmentalism and environmental democracy. Without democratic energy systems there is 

no environmental democracy and without democratic relations in the field of environmental 

protection there is no (political) democracy. 

II. ENVIRONMENTAL DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF THEORIES AND TYPES 

OF DEMOCRACY 

It will be argued here that the environmental democracy belongs to the normative-empirical 

theories of democracy. According to Buchstein and Jörke democracy means collective self-

determination, and the main purpose of democracy is to create political decisions according to 

the will of the citizens.
1
 In a simply and very general way, democracy means rule by the 

people. 

There are several types of modern theories of democracy. Buchstein and Jörke distinguish 

between three simply and useful modes of democratic theory: the empirical, the positive, and 

the normative type.
2
 The core element of empirical theories of democracy is to try to rank 

political systems according to a scale of democratic values and institutions. The goal of the 

empirical theories “is to construct reliable and standardized scales in order to obtain a 

yardstick for comparing different political systems that can then be ranked according to their 

degree of democracy.”
3
 Positive theories are focusing on formal models of the democratic 

process, especially voting behaviour. In the middle of these theories there are axioms “that 

are used as a basis for developing the main characteristics of democratic systems.”
4
 There are 

two main types of the positive theories: one is rational choice theories; the other is Niklas 

Luhmann’s systems theory. Normative theories of democracy are dealing convincing 

justifications of democratic orders. “The goal of normative approaches is to deliver criteria 

for praising or criticizing normative and institutional orders.”
5
 That’s why normative theories 

do not strive for ethical neutrality and they represent value-based approaches. Normative 

theories are influenced by political trends and debates. 

These three modes of democratic theory can show us, there is no a real consensus on what 

democracy means. Even though it seems to be, some consensus do exist “over the various 

plausible conceptions of this protean term”
6
. According to Coppedge-Maldonado (2011), in 

the literature six key models of democracy have been emerged: electoral, liberal, majoritarian, 

participatory, deliberative, and egalitarian democracy. 

                                                 

1
 Buchstein-Jörke 2011 571. p 

2
 Buchstein-Jörke 2011 574. p 

3
 Buchstein-Jörke, 2011 574. p 

4
 Buchstein-Jörke, 2011 575. p 

5
 Buchstein-Jörke, 2011 576. p 

6
 Coppedge et al., 2011 253. p 
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Models of Democracy Notes 

1. Electoral (contestation, competition, elite minimal, 

realist, or Schumpeterian) Democracy 

Democracy is achieved through competition among 

leadership groups during periodic elections. 

2. Liberal (consensus or pluralist) Democracy 

Democracy stresses the intrinsic importance of 

transparency, civil liberty, rule of law, horizontal 

accountability (effective checks on rulers), and 

minority rights. 

3. Majoritarian Democracy (responsible 

party government) 
The will of the majority should be sovereign. 

4. Participatory Democracy 

A lineal descendant of the direct model of democracy, 

distrust about delegating representatives, direct rule by 

citizens. 

5. Deliberative Democracy 

This approach focuses on the process and procedures 

by which decisions are reached in a polity, public 

reasoning is about the common good. 

6. Egalitarian Democracy 

The goal is political and social equality (equal 

participation, representation, protection and 

resources). 

7. Environmental Democracy 

Communicate the ecological and social conditions for 

civic self-determination, as well as individual self-

realization. 

1. Table Models of Democracy (Source: Coppedge et al., 2011 253-255. pp) 

According to Michael Mason (1999), environmental democracy is a new and developing 

model of democracy, which on one hand based on liberal, participatory and deliberative 

democracies, and on the other hand this concept of democracy has to be seen as a fundamental 

critique of the current models of democracy. Mason put it out that “[t]he idea of 

environmental democracy is to communicate the ecological and social conditions for civic 

self-determination, as well as individual self-realization. One indicator of that linkage 

becoming central to our democratic self-understanding is that we no longer accept as 

‘democratic’ political systems that deliberately or inadvertently undermine basic social and 

environmental rights and freedoms.”
7
 So the environmental democracy represents a right-

based approach and tries to create a strong relationship between environmental and social side 

of democracy. Sharp critiques against liberal democracy and its structural asymmetries have 

been elaborated by environmental democracy: the elderly, the poor, the unemployed, the ill, 

the future generations and other species are grossly unrepresented in a liberal system which 

has been captured by strong interest groups.
8
 

Nevertheless, environmental democracy is not an ecocentric environmentalist theory, 

however there are a lot of common starting point between them. The ecocentric 

environmentalism is convinced that the ecological degradation and the social dislocation go 

hand in hand and affect everybody, so that we all share a common interest in addressing 

environmental problems.
9
 Ulrich Beck put it very clearly, in a “world-risk society” even the 

rich and powerful are not safe from the hazardous side effects of industrial production: “smog 

is democratic”.
10

 The theory of ecological democracy
11

 “allows rational communicative 

interaction with the natural world because nonhuman entities, though short of the self-

awareness that constitutes human subjectivity, give off ecological signals”
12

. Environmental 
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democracy do not take this deep ecological step and says that ecological signals are always 

mediated through human social activity. According to Mason “rights claims are ‘strong’ 

moral entitlements attached to those who can be both addressees and authors of autonomy. 

This means, again, that the strongest moral claims to ecological sustainability are human 

rights to a healthy, safe and decent environment coupled with environmental participatory 

rights.”
13

 

Environmental democracy has both a normative and explanatory aspect. Form a normative 

perspective, it describes a radical democratic project which extends and radicalizes existing 

liberal norms in order to include the ecological and social conditions for civic self-

determination. From an explanatory perspective, it accounts for existing tendencies for 

noncoercive green communication found in various political forms and practices.
14

 It has been 

elaborated by Mason, that environmental democracy has four defining characteristics: 

prioritizing moral judgements based on long-term generalizable interests; centring 

environmental democracy on communicative political structures and practices promoting; 

ecologically rational decision-making; extending and radicalizing existing liberal right.
15

 

III. THE INSTITUTIONALIZATION OF ENVIRONMENTAL DEMOCRACY 

1. Aarhus Convention 

The institutionalization of environmental democracy is an emerging phenomenon of our 

times: the expansion of international environmental regimes (focusing mainly procedural 

environmental rights) and the growing importance of constitutional environmental rights are 

crucial points of this procedure. According to this rights-based approach in a narrow sense, 

environmental democracy means three important procedural environmental rights declared by 

the Aarhus Convention. 

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to 

Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental 

Matters was adopted on June 25, 1998 as part of the “Environment for Europe” process. The 

Convention entered into force October 30, 2001, Hungary joined the Aarhus Convention July 

3, 2001 (it was promulgated by the Act LXXXI of 2001). As I pointed out (Antal, 2014) The 

Parties to the Convention are required to make the necessary provisions so that public 

authorities (on national, regional or local level) will contribute to the three main pillars (these 

are the so-called Aarhus pillars): (1) access to environmental information (the right of 

everyone to receive environmental information that is held by public authorities); (2) public 

participation in environmental decision-making; (3) access to justice (the right to review 

procedures to challenge public decisions that have been made without respecting the two 

aforementioned rights or environmental law in general). These are the core elements of 

environmental democracy: as Mason argued, these Aarhus procedural rights bring 

corresponding duties on states were Parties to the Convention.
16
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2. The EU and environmental democracy 

The pillars of Aarhus are legally binding in Hungary, not only because of the fact that the 

country joined the Convention, but also because of the EU-integration. The Aarhus’s regime 

has been incorporated to the EU legal system by several legal instruments according to each 

pillar. In 2003 two Directives were adopted concerning the information and participation 

pillars. Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of January 28, 

2003 on public access to environmental information, and Directive 2003/35/EC of the 

European Parliament and of the Council of May 26, 2003 providing for public participation in 

respect of the drawing up of certain plans and programs relating to the environment8. In 2003 

the Commission presented the “Aarhus package”, which appropriated two elements: ratifying 

the Convention and applying the provisions of the Convention to Community institutions and 

bodies. In the end the latter has been enacted by Regulation (EC) No 1367/2006 of the 

European Parliament and of the Council. 

3. Developing Institutional Bases of Environmental Democracy in Hungary 

After the regime change in 1989-1990, the Hungarian environmental democracy has been 

based by the new Constitution (adopted and come into force in 1989) and the Constitutional 

Court. As I summarized (Antal, 2014), under the Constitution the environmental related 

constitutional provisions were the Article 18
17

 and Article 70/D Sections (1)-(2)
18

. As May 

and Daly pointed out “courts in postcommunist countries in Eastern Europe have also 

implemented newly minted constitutional environmental rights provisions so as to protect the 

environment”.
19

 The Hungarian Constitutional Court was one of the firsts in Central and 

Eastern Europe to evolve this type of judicature. The constitutional environmental right’s 

pillar of environmental democracy has been developed by the Constitutional Court. The 

landmark decision of the Court was the Decision 28/1994., where the Court tied the right to a 

healthy environment to third generation rights. The Court stated that it is the state’s duty to 

preserve the status quo in the area of environmental protection. The remarkable reasoning 

stressed the right to a healthy environment laid down in Article 18 “encompasses the duty of 

the Republic of Hungary to ensure that the state may not lower the level of environmental 

protection provided through legal regulations, unless it is unavoidable in the interest of 

asserting another fundamental right or constitutional principle”. The judges argued that even 

if the latter case applies, the degree of lowering the level of environmental protection may not 

be disproportional relative to other constitutional rights and principles. This concept, called 

the prohibition of the degradation of the environmental protection’s level. The judges held the 

violation of environmental rights ran into conflict of the Constitution’s “rights to life”. 

Furthermore the Court construed the right to a healthy environment as an “independent and 

autonomous institutional protection”. 

Besides the constitutional pillars of environmental democracy, a comprehensive and 

extensive legal basis has been built concerning environmental protection and democracy. At 

least eleven legal and policy areas ensure and protect environmental democracy in Hungary at 

below the constitutional level. 
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19

 May-Daly, 2013 607. p 



253 

 

 
Areas Laws Importance  

1. Implementation of Aarhus 

Convention 

Act LXXXI of 2001 on Convention on Access to 

Information, Public Participation, in Decision-Making and 

Access to Justice in Environmental Matters done at Aarhus, 
Denmark, on 25 June 1998 

Incorporation of procedural 

environmental rights. 

2. Direct Democracy Toolbar 
Act CCXXXVIII of 2013 on Initiation of Referendum, 

European Citizen’ Initiative, Procedure of Referendum 

Fundamental rules of referendum, which 

is a core institution of direct democracy. 

3. Civil Law Act V of 2013 on the Civil Code 
Regulation of trade secret, which is a key 
barrier of access to information (Section 

2:47.). 

4. Right to Information 

Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-
Determination and on Freedom of Information 

Fundamental rules of access to 
information (requesting public data, 

responsibilities of public authorities), 

especially guaranties of access to justice. 
Act XC of 2005 on Electronic Right if Information 

5. Rules of Association and 

Assembly 

Act CLXXV of 2011 on Right to Association, Operation and 

Support of Civil Organizations 

This regulation is concerning important 

factors of environmental democracy: 

NGOs (their constitution, operations, 

financial management) and rules of 
assembly. Act III of 1989 on Right of Assembly 

6. Public Participation about 

Law 

Act CXXX of 2010 on Law-Making Procedure 

General rules of public participation. Act CXXXI of 2010 Public Participation in Preparation of 

Legislature 

7. Parliamentary 

Commissioner for Future 

Generations (FGO) 

Act CXI of 2011 on Commissioner for Fundamental Rights 

Regulations about the Deputy 

Commissioner for Fundamental Rights 

responsible for the protection of the 
interests of future generations (Sections 

1-3.). 

8. Public Property 

Act CVI of 2007 on State Property These acts impose obligation on public 

authorities and state own companies 
about access to information. 

Act of CXCVI of 2011 on National Property 

9. Environmental Law 

Act LIII of 1995 on General Rules of Environmental 

Protection 

We can say that the entire environmental 

protection regulation can be seen as a 
guarantee of environmental democracy, 

especially the following rules: public 

participation in environmental issues 
(Act LIII of 1995 Section 97.), rights of 

environmental NGOs (Act LIII of 1995 

Sections 98-100.). 

Government Regulation 14/2005. (XII. 25.) on 

Environmental Impact Assessment and Integrated 

Environmental Permit Procedures 

Government Regulation 311/2005. (XII. 25.) on Public 
Access to Information about Environmental Protection 

10. Administrative 

Procedures 

Act CXL of 2004 General Rules of Public Administration 

Procedure and Service 

These procedural rules create the 

possibility that citizens and NGOs can 

participate in administrative procedures: 
negotiation and public hearings (Sections 

62-63.). 

11. Criminal Law Act C of 2012 on the Criminal Code 

The ultimate guarantee of criminal law 

prevails on one hand about the 
regulations of environmental crimes 

(Offences against the environment and 

nature, Chapter XXIII.), on the other 
hand about the prevention of illegal 

access to information (Abuse with public 

data, Section 220.). 

2. Table Legal Basis of Environmental Protection and Democracy in Hungary 
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4. Legal and Political Constitutionalism 

According to my hypothesis, the Hungarian environmental democracy has been evolved by 

the legal constitutionalism, and its restrictions elaborated here are in conjunction with the 

political constitutionalist era since 2010. This approach can help to deep understand the nature 

of Hungarian environmental democracy and the fundamental changes, restrictions have been 

made in the past 5 years. 

From 1989 the legal constitutionalism was the main paradigm of the Hungarian legal and 

political thinking. The Constitution of 1989 and the jurisdiction of the Hungarian 

Constitutional Court based on this concept. The activism in the field of the Court’s 

environmental jurisdiction, elaborated beforehand, can be explained and characterized by the 

legal constitutionalism. 

The idea of constitutional rights and the rule of law are in the centre of legal 

constitutionalism. According to this, the constitutions secure the rights central to a democratic 

society. “This approach defines a constitution as a written document, superior to ordinary 

legislation and entrenched against legislative change, justiciable and constitutive of the legal 

and political system.” – argues Richard Bellamy.
20

 The judicial review and of course the 

strong Constitutional Court are essentials for democracy. According to Bellamy, the legal 

constitutionalism based on two pillars: “The first is that we can come to a rational consensus 

on the substantive outcomes that a society committed to the democratic ideals of equality of 

concern and respect should achieve. These outcomes are best expressed in terms of human 

rights and should form the fundamental law of a democratic society. The second is that the 

judicial process is more reliable than the democratic process at identifying these outcomes.”
21

 

So the courts, especially the Constitution Court, can overrule the people's will incorporated in 

parliament decision. Under the concept of legal constitutionalism very strong liberal 

democratic institutions have been created and the procedural legitimacy of the constitutional 

system was relatively strong, unfortunately at the same time the political elite did not pay 

attention to the trust in democracy. The environmental democracy has been built on legal 

constitutionalist bases, which starting point is a “basic law” that enshrines certain rights or 

norms as above the realm of political disagreement and law-making.
22

 

In 2010 in Hungary the political right gained supermajority in the Parliament and Viktor 

Orbán’s Government has totally redesigned the constitutional system and legal 

constitutionalism has collapsed. The new Hungarian Constitution (Fundamental Law) based 

on the political constitutionalism. The foundational premise of political constitutionalism is 

that a constitution can only exist in the context of “the circumstances of politics… where we 

disagree about both the right and the good, yet nonetheless require a collective decision on 

these matters”.
23

 Bellamy argues that legal constitutionalism attempts to take certain 

fundamental constitutional principles outside of politics, viewing them as preconditions for 

the political system. This is depolitization and it creates apolitical politics, by the way this is 

very similar to Carl Schmitt’s theory. Hence politics and politization allow for much broader 

participation in determining core political debates via “party competition and majority rule on 

the basis of one person one vote”.
24

 According to this concept the democracy need to be 

defended against judicial review. Bellamy summarizes: “The judicial constraint of democracy 

weakens its constitutional attributes, putting inferior mechanisms in their place. That is not to 
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say that actually existing democracy is perfect and decisions made by judicial review 

necessarily imperfect, merely that the imperfections of the first cannot be perfected by the 

second.”
25

 

Political constitutionalism based “on a normative claim, namely that only political methods 

for resolving disagreements can be conducted in a way that respects political equality”.
26

 

What are the main elements of the current Hungarian political constitutionalism? 

 Restriction of the Constitutional Court’s power, who was the main counterweight 

institution of the Government. 

 Reinforce of the Government’s power. 

 The Government has a stabile majority in the Parliament and at the same time the 

members of the parliament have lost their autonomy and they have been controlled by 

the Government. 

 The Government can overrule the decisions of the Constitutional Court, this raises the 

dilemma of the unconstitutional constitution. 

 Instead of separations of powers the concentration of powers is the ruling principle. 

IV. RESTRICTION OF ENVIRONMENTAL DEMOCRACY 

The current status of the environmental democracy is very controversial. On one hand, as it 

has been elaborated, up to now the legal basis of environmental protection and democracy in 

Hungary have been built. Even under the political constitutional era (after 2010), the 

environmental democracy has very strong pillars. On the other hand, a process has been 

started, which aims to restrict the reached quality of environmental democracy. After 2010 

there are at least seven areas, where the governing parties (with the supermajority in the 

Parliament) has carried out several restrictions about the environmental democracy. 

 
Area Laws Restriction of Environmental Democracy 

1. Restrictions of 

Direct Democracy’s 

institutions 

Fundamental Law 

 

Act CCXXXVIII of 2013 

on Initiation of 

Referendum, European 

Citizen’ Initiative, 

Procedure of Referendum 

Direct democracy has been damaged: since it is more 

difficult to organize a valid referendum and the popular 

initiative has been abolished. 

2. Liquidation 

Parliamentary 

Commissioner for 

Future Generations 

(FGO) 

Fundamental Law 

 

Act CXI of 2011 on 

Commissioner for 

Fundamental Rights 

The position of Parliamentary Commissioner for Future 

Generations has been abolished and there is a new 

Deputy Commissioner for Fundamental Rights 

responsible for the protection of the interests of future 

generations. This could be unconstitutional, because of 

lowering the level of environmental protection. 

3. Liquidation of 

Parliamentary 

Commissioner of Data 

Protection 

Fundamental Law 

 

Act CXII of 2011 on the 

Right of Informational 

Self-Determination and on 

Freedom of Information 

One of the most important guarantee of access to 

information, Parliamentary Commissioner of Data 

Protection has been abolished by the Fundamental Law. 

The new authority (called National Authority for Data 

Protection and Freedom of Information) does not have 

such independence as the former ombudsman. 
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Area Laws 
Restriction of Environmental 

Democracy 

4. Restriction of 

Constitutional Court 

Fundamental Law 

 

Act CLI of 2011 on Constitutional Court 

The Hungarian Constitutional Court has 

lost its autonomy concerning the 

interpretation of the Fundamental Law and 

its other powers has been diminished as 

well. 

5. Restrictions of 

Access to 

Information and its 

Attempts 

Act XC of 2010 on Adoption and 

Amendment of Certain Economic and 

Financial Acts 

The legislator tries to prohibit that state 

own companies are to be considered as a 

public bodies (in this case these companies 

could refuse to fulfil the public date 

request). 

Act CXII of 2011 on the Right of 

Informational Self-Determination and on 

Freedom of Information 

The legislator diminished the access to 

information without adequate 

constitutional grounds. 

Act VII of 2015 on Investment Related to 

the Maintenance of the Paks Nuclear 

Power Plant’s Capacity and Amendment 

of Concerning Acts 

In the case of extension of Paks Nuclear 

Power Plant, legislator excludes the public. 

This is against the European Law and the 

Aarhus Convention. 

6. Problems about 

Social Participation 

Act CXXXI of 2010 Public Participation 

in Preparation of Legislature 

Instead of broad social participation 

declared by the government, political 

selected "opinion leaders" can dominate 

the legislative process. 

Act XXXV of 2012 on Amendment of 

Act LIII of 2006 on Speeding up and 

Simplifying the Realization of Important 

Investment According to National 

Perspective  

 

Act VIII of 2005 on Amendment of 

Certain Laws about Transformation of 

Regional State Administration Bodies 

In the cases of important investments 

according to national perspective, the 

legislator prefers the business and political 

interests instead of environmental 

protection. 

7. Attempts to 

Restriction Access to 

Justice 

Bill of T/1492 (Submitted: 29 October 

2010) 

The legislator tried to restrict the NGO’s 

access to justice in administrative 

procedures. 

3. Table Restriction of Environmental Democracy in Hungary since 2010 
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V. THE CONCEPT OF ENERGY DEMOCRACY 

Energy policy has a huge impact on environmental protection and environmental democracy. 

Originally, the concept of energy democracy arose out of the climate justice movements
27

 and 

means socializing and democratizing the methods of energy production and consumption, 

without harming or endangering the environment or people. Before I elaborate the Hungarian 

case, I characterize energy democracy in Germany, in the USA and I investigate its 

relationship with trade unions. 

1. Energy Democracy in Germany 

According to Gegenstrom
28

 (which is a climate-activist Berlin-based group), energy 

democracy a concept capable of integrating energy and climate struggles, and “[i]t is 

grounded on the basic understanding that »the decisions that shape our lives should be 

established jointly and without regard to the principle of profit«”.
29

 The Klimaallianz 

Osnabrück
30

 movement argues that the participatory form of decision-making, “de-

centralisation and independence from corporations, distribution grid use rights and control 

over municipal energy suppliers”
31

 are core elements of energy democracy. A compact 

definition has been created by the 2012 Lausitz Climate Camp: “Energy democracy means 

that everybody is ensured access to sufficient energy. Energy production must thereby neither 

pollute the environment nor harm people. More concretely, this means that fossil fuel 

resources must be left in the ground, the means of production need to be socialised and 

democratised, and that we must rethink our overall attitude towards energy consumption”.
32

 

Kunze and Becker put it very clearly and confirm by strong examples and best practices
33

, 

that energy democracy has four main pillars: democratisation and participation (as much 

people get involved initiatives and decision-making procedures as possible); property (new 

forms of municipal or semi-state ownership, and collective private ownership); surplus value 

production (employment in green energy sector); ecology and sufficiency (concept of post-

growth, consume less and valuate self-sufficiency).
34

 

2. Energy Democracy in the USA 

In the USA the Center for Social Inclusion (CSI)
35

 works to identify and support policy 

strategies to transform structural inequity and exclusion into structural fairness and inclusion. 

CSI has a project relating to environmental democracy, which means in the context of this 

organization “that community residents are innovators, planners, and decision-makers on 

how to use and create energy that is local and renewable. By making our energy solutions 

more democratic, we can make places environmentally healthier, reduce mounting energy 

costs so that families can take better care of their needs, and help stem the tide of climate 
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change.”
36

 According to the CSI’s study, there are several social injustices in the US energy 

sector: the Afro-American, Latino, migrant and low-income people are suffering more from 

the impacts of climate change, natural disasters than White and rich citizens.
37

 The CSI’s 

method is very similar to Kunze and Becker, they present case studies concerning the 

community, sustainable and neighbourhood energy solutions. CSI has also created a map 

about energy democracy examples around the USA, called Energy Democracy for All.
38

 

3. ENERGY DEMOCRACY AND TRADE UNIONS 

Trade Unions for Energy Democracy (TUED) is a global, multi-sector, worker initiative. It 

aims to advance democratic direction and control of energy in a way that promotes solutions 

to the climate crisis, energy poverty, the degradation of both land and people, and responds to 

the attacks on workers’ rights and protections.
39

 TUED is really convinced that we are facing 

an energy and climate emergency, and because of the power of fossil fuel corporations it is 

nearly impossible to protect the health and safety of workers and communities. The only 

solution could be the energy democracy: “the transition to an equitable, sustainable energy 

system can only occur if there is decisive shift in power towards workers, communities and 

the public.”
40

 TUED organized the Energy Emergency: Developing Trade Union Strategies 

for a Global Transition trade union roundtable which took place on October 10-12, 2012 at 

New York. The roundtable’s discussion document prepared by Sean Sweeney, who pointed 

out the significance of environmental democracy: “An energy transition can only occur if 

there is a decisive shift in power towards workers, communities and the public-energy 

democracy. A transfer of resources, capital and infrastructure from private hands to a 

democratically controlled public sector will need to occur in order to ensure that a truly 

sustainable energy system is developed in the decades ahead.”
41

 

VI. HOW DOES ENERGY DEMOCRACY AFFECT THE QUALITY OF 

ENVIRONMENTAL DEMOCRACY? 

After all, the relationship between environmental and energy democracy has been examined 

here. According to my second hypothesis the prevailing of the Aarhus’s pillars in the field of 

energy policy (i.e. energy democracy) has a huge impact on the environmental democracy. In 

my point of view, energy democracy is not a sub-type of democracy theories. As I pointed 

out, environmental democracy belongs to the normative-empirical theories of democracy and 

I am convinced, that in the 21. Century energy policy and energy democracy (as it has been 

described here) are fundamental factors of environmentalism and environmental democracy. I 

take a chance, without democratic energy systems there is no environmental democracy and 

without democratic relations in the field of environmental protection there is no (political) 

democracy. I am trying to prove this a Hungarian example concerning nuclear energy. 

As I pointed out (Antal, 2014), according to the extension of Paks Nuclear Power Plant 

(NPP) the former socialist-liberals and from 2010 the Orbán’s Governments have been 

planning an international tender procedure. At least the requested preparatory documents 
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indicated this plan. In January 2014, as a result of secret negotiations between the Hungarian 

and Russian parties, the Hungarian Government agreed to take out a EUR 10 billion state loan 

with Russia. There are two international agreements between the two countries: the first 

elaborates the nuclear power plant construction project (Act II of 2014) and the second 

concerns the terms of state loan (Act XXIV of 2014). The decisions were taken without any 

social participation. The situation is serious because the Hungarian Government imposes a 

huge financial, social and environmental burden not only on the present society, but also the 

future generations. According to the agreements, the repayment will be borne by the central 

budget and this is unconstitutional, because, as we can see, the Fundamental Law states that 

the Parliament may not pass an act on the central budget in consequence of which the 

government debt would exceed half of the gross domestic product [Article 36 Section (4)]. 

We can say that the extension project of Paks is a total breakdown of not only the procedural 

environmental rights declared by the Aarhus Convention, but also constitutional 

environmental rights enacted by the new Fundamental Law. 

It has been analysed that with the toolbar of political constitutionalism the Hungarian 

governing parties restrict the environmental democracy. The main cause of this restriction is 

the extension of Paks Nuclear Power Plant: the Government aims eliminate every legal and 

political obstacles. We can say that Paks NPP has become a political “black hole”, which 

seems to absorb (environmental) democracy. The Hungarian MPs are deliberately making 

laws, which on one hand facilitate the nuclear investment, on the other hand threat seriously 

the environment. 

 
Laws Restriction of Environmental Democracy 

Act CCXXVII of 2013 on Amendment 

of Certain Acts in the Field of Energy  

The investor himself got an opportunity to decide how big the impact 

area and who can take part in the authorization procedure. The 

investor affects the procedural environmental rights. 

Act VII of 2015 on The Investment of 

Maintaining the Paks Nuclear Power 

Plant’s Capacity, Amendment Relating 

Acts  

Data relating to the investment procedure cannot be recognized as 

public data for 30 years. This regulation damage very seriously the 

information pillar of Aarhus Convention. 

Government Regulation 71/2015. (III. 

30.) on The Designation of 

Environmental Protection and Natural 

Conservation Authorities 

According to this act the environmental protection and natural 

conservation authorities have lost their independence and they have 

been integrated to the regional government offices. 

Act CXXIX of 2015 on Amendment of 

Act CXII of 2011 on the Right of 

Informational Self-Determination and on 

Freedom of Information 

Up to now this was the most important restriction of access to 

information. By this law state authorities practically could refuse or 

prevent to fulfil the data requests. The public service bodies can 

argues without restrictions that the requested data are part of 

decision-making process and the disclosure of information 

underlying a decision.  

4. Table Influence of Energy Democracy on Environmental Democracy 
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