
A környezeti tudatosság növekedésével régiónkban foko-
zatosan nő azon állampolgárok megkereséseinek száma,  

akik általános segítségen túl, jogi támaszt igényelnek.
Segítendő jogkeresésüket, folyamatossá tettük ingyenes  
környezetvédelmi jogsegélyszolgálatunkat, amelyet rend-

szeresen hirdetünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

Jogsegélyszolgálatunkat 2003. év óta Dr. Vágó Péter kör-
nyezetvédelmi és Európa jogi szakjogász, ügyvéd vezeti. 

A jogsegélyszolgálat feladata a környezetjog területén

1. megkeresésekre,  kérdésekre  szakmai  vá-
lasz-tanácsadás, amely megkönnyíti a panaszos eljá-
rását a különböző hatóságok előtt,

2. jogi  tanácsadás  nyújtása,  konkrét  lépések 
megtétele érdekében,

3. szakmai felvilágosítás nyújtása, 

4. eljárásra jogosult hatóságokról, szakmai ér-
dekképviseletekről és eljárásaikról tájékoztatás,

5. jognyilatkozatok  készítéséhez  segítségnyúj-
tás,

6. szakmai publikációk.

A lakossági bejelentések legnagyobb része fakivágással  
kapcsolatos.

 

Az illegális hulladéklerakás az elkövetők felderítése, velük  
szemben eljárások indítása számos ügyünk témája.

A jogsegélyszolgálat keretében 
nem történik

– peres és nem peres valamint közigazgatási eljárá-
sokban képviselet ellátása,
– megkeresésen alapuló jogérvényesítés különböző 
hatóságok előtt,
– jogalanyok jogérvényesítésével kapcsolatos eljárá-
sokban képviselet.

A megkeresések jellege

Szeretnénk, ha környezetjogi jogsegélyszolgálat által 
nyújtott jogi szakmai szolgáltatás mind a megyénk-
ben mind a régióban egyre nagyobb ismertségre ten-
ne szert. Fontos lenne, hogy a lakosok igénybe ve-
gyék az ingyenes szolgáltatásunkat ezzel is  növelve 
környezetileg  öntudatos állampolgárok  számát.  To-
vábbá fontosnak tarjuk még, hogy a jogsegélyszolgá-
lat által nyújtott szolgáltatásokat egyre bővülő kör-
ben  vegyék  igénybe  a  különböző  szervezeti  egysé-
gek, pl;  társasházak, erdőbirtokosságok, stb. vagy a 
helyi önkormányzatok, akiknek sokrétű szolgáltatást 
tudunk nyújtani, mind a jogalkotás (helyi természet-
védelmi  védettség)  a  határozathozatal,  valamint  a 
tulajdonosi döntések (hulladékgazdálkodás) megho-
zatala,  ill.  az  önkormányzatot  megillető  környezeti 
jogok (környezeti érdekeket figyelembe vevő építési 
korlátozások kidolgozása, egyebek) érvényesítése te-
rén.



Fontosnak tartjuk kiemelni,  hogy a  megkeresések bizo-
nyos részét környezeti tanácsadóink bevonásával kezel-
jük. A kifejezetten szakmai részvételt igénylő ügyek azok, 
amelyekkel  a jogsegélyszolgálatot vezető ügyvéd foglal-
kozik.

Tapasztalatok: 

1. Munkánk minden esetben rendkívül hasznosnak 
bizonyul  és a panaszosok elégedettek az ered-
ményekkel.

2. Az esetek  túlnyomó többségénél  az  eredmény 
rövid időn belül jelentkezik a panaszos megelé-
gedésére. 

3. Vannak azonban olyan ügyek,  amelyek hossza-
dalmas  eljárást  igényelnek,  ezért  eredményre 
csak hónapok, vagy évek múltán számíthatunk.

A  megkeresések  az  ügyek  jellegét  tekintve  túlnyomó-
részt; polgári jog körébe tartoznak, ezen belül is elsődle-
gesen birtokvédelmi,  szomszédjogi  kérdések,  kártérítés, 
személyiségi jogvédelem. Kisebb részt tesznek ki  a köz-
igazgatási  jog  körében kezelhető ügyek,  úgy,  mint  kör-
nyezeti  hatásvizsgálat,  telepengedélyezés,  zaj,  levegő-
szennyezés, felszín alatti víz védelem, környezeti kárme-
netesítés, hulladékgazdálkodás, stb.
Egyre többször fordult  elő,  hogy a környezettel  – ezen 
belül értve a hulladékgazdálkodási szabályok megsértést 
– vagy természetvédelemmel kapcsolatos ügyekben bün-
tetőjogi feljelentések elkészítésében is közreműködünk. 

A Jogsegélyszolgálat kéthetente 
szerdánként: 16.00-18.00 óra között, 

előzetes telefonos vagy írásos bejelentkezés alapján ve-
hető igénybe.

Elérhetőségek:
3525 Miskolc, Kossuth u. 13. 1. emelet

Tel/fax: 46/505-077
Drótposta: info@zoldkapcsolat.hu

Honlap: www.zoldkapcsolat.hu

Közhasznú, ingyenes tanácsadó tevékenységünket
 támogathatja adója 1%-ával, adószámunk:

18448461-1-05

Készült az Ökotárs Alapítvány Általá-
nos Adományi 
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