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Aarhusi Egyezmény

Bevezető
Megyénkben a nagyszámú védendő természeti érték és jelentős ipari
tevékenység kontrasztja miatt már az 1990-es években sok-sok problémás
környezeti ügy megoldásához keresték a civil szerezetek segítségét a lakosok. Ennek hatására az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvánnyal 1994-ben indítottuk el a környezeti tanácsadó szolgáltatást (Zöld telefon néven) mely során alkalmanként környezetjogi megoldást is kínáltunk
az ország más tájain tevékenykedő jogászok segítségével.
Azonban egyre gyakrabban jelent meg az igény, hogy helyben, és a helyi
a közérdekű környezetvédelmi ügyekben „környezetvédelmi közigazgatási
hatósági eljárásban” ügyféli képviselete legyen a szervezetnek. Ezt a jogot
azonban csak társadalmi szervezeteknek (azaz tagsággal rendelkező egyesületeknek) biztosítja a Környezetvédelmi törvény, s alapítványnak nem.
2005-ben határoztuk el a jogérvényesítést segíteni szándékozó civilekkel, hogy alakítunk egy egyesületet, mely révén hatékonyabban is segíteni
tudjuk a megyénkből, vagy akár azon túlról érkező lakosok, szervezetek
problémáit környezeti ügyekben.
Ezen túlmenően célunk volt az is, hogy a lakosok, önkéntesek és a környezeti –fenntarthatósági kérdéseket fontosnak tartó szervezetekkel folyamatos együttműködési formákat, KAPCSOLATot alakítsunk ki. Számos önkéntesünk taggá vált, számos szervezettel közösen valósítunk meg programokat, pályázatokat. Kimondottan törekszünk más szektorokkal (államiközigazgatási, gazdasági), ágazatokkal (oktatás, kultúra, sport…)
KAPCSOLATokat építeni azokon a határterületeken, melyek céljainkat szolgálják. Ennek köszönhetően programjaink köre számos újabbal bővült egyesületünk működésének 7 éve alatt, melyeket a kiadvány végén ismertetünk.

Környezetjogi tevékenységünk szellemiségét az Aarhusi Egyezmény alapozza meg. Az egyezmény megfelelő szintű végrehajtásának azonban ennél is fontosabb eszköze az egyezmény betartása felett őrködő bizottság
(Compliance Committee), amelynek jelenleg nyolc, személyében megválasztott (tehát nem országokat vagy szervezeteket képviselő) tagja.
Az alapelv szerint „a környezeti problémákat az összes érintett polgár
részvételével lehet a legjobban kezelni a megfelelő szinten. Nemzeti szinten minden egyénnek biztosítani kell a hatóságoknál rendelkezésre álló
környezeti információhoz való hozzáférést, ideértve a közösségekben a
veszélyes anyagokra és tevékenységekre vonatkozó információt, továbbá
lehetőséget kell biztosítani a döntéshozatali eljárásokban való részvételre.
Az államoknak a környezeti információ széles körű terjesztésével elő kell
segíteniük, és bátorítaniuk kell azt, hogy a nyilvánosság tudomást szerezzen ezekről a lehetőségekről és gyakorolja részvételi jogosultságait. Biztosítani kell ezen felül a hatékony bírósági és közigazgatási jogorvoslati lehetőségekhez való hozzáférést, ideértve a kártérítést és a károk helyrehozatalát is.”
A közösségi részvétel három pillére:
- információhoz jutás,
- beleszólás és a jogorvoslat jog a környezetvédelmi ügyekben,
- részvételre képesítés állami kötelezettsége.
Az Egyezményt Magyarországon a 2001. évi LXXXI. törvénnyel hirdették
ki. Hazánk nemzetközi képviseletét az illetékes környezetvédelmi kormányzati szerv látja el, melynek 3 évente Országjelentést kell készítenie az
egyezmény hazai végrehajtásáról. A kormányzati, gazdasági és civil szektor
delegáltjainak részvételével egykor tevékeny Aarhusi Munkacsoportot
2010 óta sajnálatosan nem hívják össze. Környezetvédő szervezetekkel
már három alkalommal jelentettünk meg önálló Civil jelentést, a kormányzatitól eltérő álláspontjaink ismertetése érdekében. Ezek elérhetősége:
http://kothalo.hu/index.php/aarhus/jelentesek.

Környezetjogi szolgáltatásaink:
1. A jogsegélyszolgálatot 2003 márciusában, még az Ökológiai Intézet Alapítvány keretében indítottuk el dr. Vágó Péter környezetvédelmi és Európa
jogi szakjogász, ügyvéd vezetésével, aki egyben a jogsegélyszolgálat vezetője. 2006-tól a Miskolci Egyetemen kezdeményezett Környezetjogi Klinikával
bővítve a Zöld Kapcsolat Egyesület vette át a programot.
2. Környezetjogi Klinika:
2006-ban, majd 2010-ben is három évre szóló együttműködési megállapodást írtunk alá a Miskolci Egyetem a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa, a Zöld Kapcsolat Egyesület és dr. Vágó Péter ügyvéd részvétele mellett a
Környezetjogi Klinika működtetésére. Célunk az Észak-magyarországi régióban a környezetjogi kapacitás bővítése, a környezetjogi ismeretek terjesztése és a jogi jellegű segítségnyújtás előmozdítása.
A megállapodás célja jóval túlmutat az oktatás határain, rengeteg új és
megújuló gyakorlati lehetőséget rejt a hallgatók számára, akik a környezetjog területén speciális elméleti és gyakorlati ismeretekhez juthatnak. Elsajátíthatják a környezetjog területén az integrált jogi gondolkodást, a szintetikus megközelítést, s már elhelyezkedés előtt fejlődhetnek kommunikációs,
mediációs képességeik. Az együttműködés során előadásokat tartunk, s bevonjuk a hallgatókat a Zöld Kapcsolat Egyesület környezetvédelmi jogsegélyszolgálatának munkájába, ahol nemcsak megfigyelőivé, hanem aktív résztvevőivé is válhatnak egyes esetek megoldásban. A Klinika működése kapcsán a jelenlévő egyetemi hallgatók a jogsegélyszolgálaton:
 regisztrálják a megkeresést,
 részt vesznek a megoldás, jogi tanács kidolgozásában,
 részt vesznek az ügy későbbi fejleményeinek az értékelésében.
dr. Csák Csilla, az Állam- és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszékének vezetője, valamint Dr. Szilágyi János Ede közreműködésével félévente indulnak a Jogi klinika kollokviumai a Miskolci Egyetemen.

A környezetvédelmi jogsegélyszolgálat célja:
Az elmúlt két évtizedben, országunkban jelentős változások történtek.
Ezek a változások társadalmi, gazdasági hatásokkal jártak. A magántulajdon felértékelődött és felértékelődtek azok a javak, amelyeket a tulajdon
biztosít. Fontossá vált, hogy mindenki a tulajdonában és a birtokában lévő
ingatlanokon zavartalan, más vagy mások által okozott zavaró tevékenységektől mentes életet élhessen, tiszta levegőt lélegezhessen be, nyugodtan pihenhessen. Ezen igényeink többnyire összeütközésbe kerülnek
egyéb olyan jogainkkal, amelyek pont ezen igényeink ellenében hatnak és
ennek eredményeként szennyezik a levegőt, bűzt okoznak, zajjal járnak ill.
zajjal terhelik a környezetüket vagy – nem ionizáló – sugároznak, stb.
A magántulajdon mellett felértékelődtek a közjavaink is, úgymint,
mint pl. az erdők, védett természeti képződmények, élőlények, amelyek
olyan ingyenes szolgáltatásokat biztosítanak a társadalom számára,
amelyhez máshonnan nem juthatunk hozzá. Gondoljunk az erdők által biztosított friss levegőre, a tiszta patakok és források hűs, iható vizére, a víz
csobogására, a madarak énekére, vagy a védett fák lenyűgöző méreteire,
szépségére, stb. A közjavaknak a magunk valamint a jövő generációk részére történő megőrzéséhez komoly társadalmi érdek fűződik. A megőrzést szolgálja a természetvédelmi oltalom, amely lehet országos vagy helyi
szintű.
A jogsegélyszolgálat célja a fenti magán és közösségi érdekek és értékek védelmének az elősegítése. Annak a környezettudatos gondolkodásnak az erősítése, amely felelősséget érez mindannyiunk közös jövője iránt,
mindezt azáltal, hogy segítséget nyújt a szolgáltatásunkat igénybevevőknek ahhoz, hogy az egészséges környezethez fűződő jogukat a különböző
hatóságok előtti eljárásokban érvényre juttathassák, közérdekű környezeti
információkat ismerhessenek meg.
Ügyintézés módja:
A jogsegélyszolgálatunkon az ügyintézés személyesen, telefonon vagy
kivételesen e-mailes megkeresésekre adott válaszok útján történik. A jogsegélyszolgálatot környezetjogi szakirányú végzetséggel rendelkező és a
környezeti ügyekhez kapcsolódó jogterületeken jártas ügyvéd
egyszemélyben vezeti. Egy alkalommal legfeljebb két panaszos ügyével
tudunk kellő mélységben foglalkozni ezért fontos, hogy mindenki, aki

ügyével részt kíván venni a jogsegélyszolgálaton, előzetesen időpontot kérjen.
Az eljáró ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a jogsegélyszolgálat ellátása kapcsán szerzett
tudomást. A jogsegélyszolgálat elsődleges feladata, hogy az ügyfelek az
ügyük elintézéséhez megfelelő szakmai tanácsot kapjanak. Okiratot nem szerkesztünk.
Vannak olyan ügyek,
amelyek sajátos jellege folytán az ügybe – amennyiben
közérdeket érint – a Zöld
Kapcsolat Egyesület – az elnökség jóváhagyásával – az
ügyfelet segítendő belép az
eljárásba élve az egyesületet megillető ügyféli jogával. Vannak olyan esetek is,
amikor az egyesület, figyelemmel arra, hogy ügyfél
volt az eljárásban, később
bíróság előtt érvényesíti jogait ezzel segítve, szakmaiIpari üzemek légszennyező kibocsátása
lag támogatva a panaszost
az esetleges peres eljárásban.
Melyek azok az ügyek ill. területek ahol érdemes a környezetjogi jogsegélyszolgálatot igénybe venni:
Minden olyan emberi tevékenység végzésével, folytatásával vagy azok
engedélyezésével kapcsolatos ügy, amely a környezetre vagy valamely elemére (a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott
épített környezet, továbbá ezek összetevői) annak igénybevételével, illetőleg terhelésével hatást gyakorol.

Néhány példa:
 A birtokvédelem,
szomszédjog területéről (zajjal,
bűzzel járó tevékenység, zavaró telephely engedélyezése a
szomszéd-ban, lakókörnyezetben, tár-sasházban)
 A személyiségi jogvédelem területéről (életet, testi
épséget, egészséget veszélyeztető levegő, vízszennyezés)

A természetvédelem
területéről (helyi védett természeti emlék károsítása)
 A föld védelme tekintetében (különböző típusú hulladékok jogellenes elhelyezése, vagy a közterületeken található hulladékok eltakarítáIllegális szennyvízkibocsátás
sáért való felelősség)
 A víz védelme tekintetében (felszín alatti és felszíni vizek védelme a
szennyezésektől)
 Az épített környezet védelme tekintetében (építési engedélyezési
eljárások jogszerűsége vagy a helyi építési szabályozók módosításának
jogszerűsége, stb.)
 Sugárzások tekintetében (figyelemmel a rádió bázisállomások elhelyezésére valamint az általuk okozott nem ionizáló sugárzásra)
 Környezetkárosítás (elhagyott hulladék, stb.)

Néhány jellegzetes ügy rövid bemutatása a jogsegélyszolgálat tevékenységéből:
1) Szomszédos lakóház udvara szemetes, koszos, elhanyagolt:
Megkeresés témája: Panaszosunk előadta, hogy a szomszédjában lévő
lakóház udvara szemetes, koszos, elhanyagolt. A panaszost zavarja a kialakult helyzet.
Megoldás: A panaszos által vázolt problémára a következő eljárási tanácsokat adtuk:

 közérdekű bejelentés a jegyzőhöz a kialakult állapotok megszüntetése érdekében,
 birtokvédelmi kérelem beadása,
 jegyzői intézkedés esetén a végrehajtás ellenőrzése esetleg ennek
keretében, ha nem megfelelő a végrehajtás, akkor panasz benyújtása a jegyző ellen az államigazgatási hivatal előtt vagy az ügyészség előtt törvényességi felügyeleti ellenőrzés kezdeményezése a jegyző eljárásával szemben.
2) Állattartási szabályok megsértése lakókörnyezetben ennek kapcsán
állattartás szabályozó hatósági határozat fellebbezéssel való támadása.
Megkeresés
témája: Panaszosunk tudomására
jutott, hogy a
község PH Jegyzője előtt szomszédjának állattartási ügyében
állattartási engedélyezési eljárás
került lefolytatásra. Ennek eredményként a község PH Jegyzője
engedélyezte a
Illegális hulladék elhelyezés
szomszéd
által
használt belterületi ingatlanon – lakóházak közvetlen közelében – 9 db nagy
állatot és egyéb ún. kis állatokat tartson. Annak ellenére, hogy évek óta az
állatok gondozatlansága miatt bűzben és ezzel együtt járó egyéb zavaró hatásokkal együtt élt.
Megoldás: A bejelentés alapján egyesületünk felvállalta a panaszos és a
köz érdekeinek képviseltét és a határozatot megfellebbeztük ügyféli jogállás
megállapításnak a kérése mellett. Ügyféli jogállás megállapításra került az
eljárásban. A fellebbezés indoka: a szomszéd által használt belterületi ingatlanon nem teljesülnek az állattartás önkormányzati rendelet szerinti feltételek, így ott erre a tevékenységre engedély nem adható ez okból indokolt az
első fokú határozat megváltoztatása vagy megismételt eljárás elrendelése. A
másodfokú hatóság a fellebbezésnek helyt adott és elrendelte az új eljárás

lefolytatását előírva azokat a
körülményeket, amelyeket az
új eljárásban a hatóságnak
tisztáznia kell.
3) Helyi védett természeti emlék életterében engedélyezett építési munka jogorvoslati úton való támadása.
Megkeresés témája: Panaszosunk előadta, hogy a város jegyzője előtt az ingatlanán található helyi védett
természeti emléket, védett
fát érintő építési engedélyezési eljárás került lefolytatásra. Ennek eredményként a
Helyi védett természeti érték védelme
jegyzője határozatával a természeti emlék védettségével érintett ingatlanra a fa életterületén belülre
ún. terepszint alatti gépkocsi tároló építési munkálatainak az elvégzésére
adott engedélyt az ingatlan tulajdonosának.
Megoldás: A bejelentés
alapján
egyesületünk felvállalta a panaszos és a
köz érdekeinek képviseltét és a határozatot megfellebbeztük ügyféli jogállás
megállapításnak a
kérése
mellett.
Egyesületünk számára az ügyféli jogállás megállapításra
Szabálytalan kutyatartás következményei
került az eljárásban.
Az engedélyezett építési tevékenység semmi esetre sem áll összhangban a védettség céljával ill. azt semmilyen módon sem szolgálja. A támadott határozatból az derül ki, hogy mivel az alapvetően nem természetvé-

delmi indíttatású, így az eredendően nem lehet védettségi célt szolgáló, hanem kizárólag magánérdeket szolgál, így annak engedélyezése ebben a formában nem jogszerű.
A tényállás alapos feltárásához szükséges megfelelő ún. élővilágvédelmi
szakember eljárásának megkövetelése, amelynek elmaradása, mint mulasztás a tényállás feltárásának elmaradása miatt önmagában teszi jogszabálysértővé a jegyző határozatát. A másodfokú hatóság a fellebbezésnek helyt
adott és elrendelte az új eljárás lefolytatását előírva azokat a kérdéseket,
amelyeket az új eljárásban a hatóságnak tisztáznia kell.

 a folyamatban lévő parkoló építési engedélyezési eljárásában a
közlekedési hatóság előtt ügyféli jogállás kérése a társasháznak az ügyben
való részvétel biztosítása érdekében.
 birtokvédelmi eljárás kezdeményezése a jegyző előtt az önkormányzattal szemben a parkoló zavaró hatásaitól való eltiltás végett.
 a parkoló elhelyezkedése szerinti terület tekintetében a tulajdonjogi kérdések tisztázása; adott esetben tulajdoni per indítása annak érdekében, hogy a társasház visszaszerezze azt az ingatlant, amely eredetileg a
társasházé volt és most parkolót épít rá az önkormányzat.

4) Társasház közelében 5 méteres távolságon belül megépített parkoló
zavaró hatása, fellépés a parkoló építési engedélyezése ellen.
Megkeresés témája:
Panaszosunk előadta,
hogy társasházuktól 5
méter távolságra az önkormányzat a lakók
megkérdezése és véleményének a bekérése
nélkül parkolót építtet.
A lakók félnek a lakásokhoz közel eső parkolóból a lakásokba beszivárgó kipufogó gázoktól
ill. a járó motorok zavaVédett növények illegális árusítása
ró zajhatásától. Panaszos eladta, hogy tudomása szerint a parkoló olyan helyen épül, amely nem
az önkormányzat, hanem a társasház tulajdona. Később kiderült, hogy az
önkormányzati közterületre épül a parkoló, habár a társasház az önkormányzat tulajdonszerzését vitatva állította, hogy ez a terület egykor a társasházuké volt.
Megoldás: Megoldásként több lehetőséget vázoltunk fel a lakóknak az
alábbiak közül:
 a parkoló megépítése miatt a lakásokban bekövetkező értékcsökkenés kapcsán – amelyet az eredményez, hogy a korábbi zavartalan állapot
megszűnik – kártérítési per az önkormányzattal szemben.

5) Külszíni bánya nyitása lakóövezet közelében, ügyféli jogállás környezetvédelmi hatásvizsgálat:
Megkeresés témája: Panaszosunk előadta, hogy lakóháza közvetlen
közelében külszíni szénbánya nyitását tervezik. Az engedélyezési eljárás
már folyamatban van.
Szeretné, ha szomszédságában nem lenne külszíni
bánya.
Megoldás: Elsődlegesen meg kellett határozni,
hogy az engedélyezési eljárás milyen szakaszban
van. A beszerzett iratokból kiderült, hogy a felügyelőség részletes hatásvizsgálat készítésére kötelezte a bányavállalkozót
Vizes élőhelyek illegális feltöltése
és a közmeghallgatás sikeres volt, mivel az ott elhangzottak is hozzájárultak a felügyelőség ez irányú
döntéséhez. Környezeti információk kikérésével, szakértői anyag készíttetésével, közmeghallgatáson való képviselettel segítettük ügyfeleinket.
Munkánk eredményekét elértük, hogy a kérelmező a kérelmét visszavonta.

6) Környezeti információ,
mint közérdekű adat közlése
iránti eljárás, egészsé-ges
környezethez
való
jog,
telepü-lési hulladékke-zelés,
elhagyott hulladék jogi sorsának rendezése:

Megkeresés témája: A
panaszos a lakóhelyének renGumiabroncs hulladékégetés
dezetlen közállapotai miatt
fordult a szolgálathoz. Előadta, hogy a közterületként funkcionáló patak
meder szemetes, a helyi lakásokban a szennyvíz elvezetése nem megoldott
az közvetlenül a közterületre folyik, a kommunális hulladékot nem szállítják
el.
Megoldás: Javasoltuk, hogy a lakosság ezen problémáinak a képviselése
és a megoldás érdekében alapítsanak helyi egyesületet. Az önkormányzat
közmeghallgatásán személyesen adják elő a gondjaikat, illetve az elhagyott
hulladék jogi sorsának rendezése végett közérdekű bejelentést tegyenek a
jegyzőhöz, valamint a folyékony hulladék jogellenes elhelyezése miatt törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményezzenek az ügyészség előtt.
7. Közérdekű adat kiadása iránti eljárás környezetvédelmi bírság tárgyában.
A tényállás: Egyesületünk kérelmezte, hogy az Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adja ki az elmúlt öt évre visszamenőleg az adott tárgyévben az első tíz legnagyobb mértékű
• környezetvédelmi bírság megfizetésére kötelezett ügyfél(ek) nevét,
valamint
• a bírság mértékét és azt, hogy
• a bírság kiszabására, mely a környezet védelmét szolgáló előírás
megszegése vagy az azokban megállapított határértékek túllépése miatt került sor.
• A felügyelőség a kérelme teljesítését jogellenesen megtagadta.

Megoldás: Egyesületünk polgári pert indított a felügyelőséggel szemben, amelyet megnyert és a bíróság kötelezte a kért adatok kiadására a
hatóságot.
8. A 2006-os rendkívüli időjárási viszonyok miatt elszennyeződött nagyvárosi ivóviz minőségével kapcsolatos információk haladéktalan közzététele
érdekében fordult egyesületünk a hatóságokhoz és az ügyészséghez. A
nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférés rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet kimondja, „hogy a környezeti információval rendelkező szervnek elektronikusan vagy más módon … közzé
kell tennie a környezetre hatást gyakorló, vagy valószínűleg hatást gyakorló tevékenységek eseti, vagy folyamatos megfigyeléséből származó adatokat vagy az ezeket öszszefoglaló adatokat, a
környezeti információkat tartalmazó dokumentumokat.” A település ivóvíz minőségének adatai egy hónapon
belül felkerültek az
üzemeltető honlapjára,
s ott azóta is rendszeresen közlik.
Állatkínzás

Távlati céljaink jogsegélyszolgálatunkkal:
Szeretnénk, ha környezetjogi jogsegélyszolgálat által nyújtott jogi
szakmai szolgáltatás mind a megyénkben, mind a régióban egyre nagyobb
ismertségre tenne szert. Fontos lenne, hogy a lakosok minél több alkalommal vennék igénybe az ingyenes szolgáltatást, ezzel is növelve környezetileg öntudatos állampolgárok számát. A jogsegélyszolgálattal segíteni
tudjuk a különböző szervezeti egységek, pl; társasházak, erdőbirtokosságok, stb. vagy a helyi önkormányzatok munkáját is, pl. mind a jogalkotás
(helyi természetvédelmi védettség) a határozathozatal, valamint a tulajdonosi döntések (hulladékgazdálkodás) meghozatala, ill. az önkormányzatot megillető környezeti jogok (környezeti érdekeket figyelembe vevő építési korlátozások kidolgozása, egyebek) érvényesítése terén.

Egyéb, a környezeti tárgyú jogérvényesítést segítő információk (hatáskörök)
I./ A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladat- és hatásköre figyelemmel a közérdekű jogérvényesítésre;
A felügyelőség alaptevékenysége körében összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer rendelkezésére
bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel, hozKözterületi fakivágás
záférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról (közérdekű környezeti adatokat birtokol)
 véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és
a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a
megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket; (részt vesz a települések helyi építési szabályzatainak kialakítására és módosítására irányuló eljárásokban)
 a rendkívüli szennyezések észlelése céljából a mérő-megfigyelő rendszert működtet.
A felügyelőség hatóságként ill. szakhatóságként jár el például:
 a levegővédelmi ügyekben;
 a települési hulladék begyűjtése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása esetében;
 a telekalakítási eljárásban;
 az építésügyi hatósági eljárásokban;
 a bányászati szakigazgatási eljárásban (környezetvédelmi, természetés tájvédelmi, vízügyi hatósági ügyekben).

II./ A települési önkormányzat jegyzőjének feladatai többek között;
A települési önkormányzat jegyzője jár
 bizonyos hulladékgazdálkodási kérdésekben,
 helyi jelentőségű védett természeti területet érintő kérdésekben, ill.
szakhatósági hatáskört is gyakorol,
 szakhatóságként jár el az állattartás és állatvédelem helyi követelményeinek való megfelelés kérdésében,
 zaj-és rezgésvédelmi ügyekben,
 birtokvédelemi ügyekben,
 stb.
III./ Az ügyészség közreműködése a törvények betartása érdekében;
Az ügyészség elősegíti, hogy a hatósági jogkört gyakorló, illetve bíróságon kívüli jogvitát intéző szervek a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák ennek keretében;
 hivatalból vizsgálatot folytat, ha a tudomására jutott adat vagy más
körülmény megalapozottan súlyos törvénysértésre, mulasztásra vagy törvénysértő állapotra utal,
 perindításra jogosult környezet, természet és termőföld védelmével
összefüggésben, valamint
 ellenőrzi a közigazgatási hatóságok, valamint a bíróságon kívüli más
jogalkalmazó szervek által hozott egyedi, bíróság által felül nem bírált jogerős vagy végrehajtható döntések, valamint hatósági intézkedések törvényességét.
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefonszámok: 06 46/517-300, Központi telefax: 06 46/517-399
Ügyfélszolgálat: 06 46/517-340, Postacím: 3501 Pf.:379
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web elérhetőségek: http://emiktvf.zoldhatosag.hu, http://www.emiktvf.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3525 Miskolc, Dózsa György út 5-7.
T.: (46) 342-887, T./Fax: (46) 342-900

Hasznosabb környezetvédelmi jogszabályok:

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz
való hozzáférésének rendjéről
A jogszabályok elérési helyei: http://www.magyarkozlony.hu,
http://www.magyarorszag.hu, http://eur-lex.europa.eu, http://www.kozlonyok.hu
http://net.jogtar.hu
Hasznos oldalak: Iratminták: www.civilkontroll.gyor.hu, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület www.emla.hu, Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
www.kothalo.hu, Levegő Munkacsoport www.levego.hu, Védegylet
www.vedegylet.hu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szervezetünk programjait pályázatok, támogatások rév valósítjuk meg.
Adója 1%-ának felajánlásával, kérjük, hogy Ön is járuljon hozzá tevékenységünk fejlesztéséhez!
Köszönjük!

A kedvezményezett adószáma:

1 8 4 4 8 4 6 1 - 1 - 2 5
A kedvezményezett neve: Zöld Kapcsolat Egyesület

Programjaink
1. Energiahatékonysági program:
Energiahét szervezése Miskolcon
 Előadások, témanapok: Az igényekhez és az életkori
sajátosságokhoz (óvodás - középiskolás korosztály) igazodva 45 perces és fél napos témanapok megtartását
vállaljuk (technológiák, napelemes eszközök, játékok
bemutatása, energia TOTÓ, stb.)
ÖKO-Demo
Központ
(Telkibányán
tanácsadó/bemutató központ kialakításához járultunk hozzá,
energiahatékonysági berendezésekkel)
2. Komposztálási program:
 Miskolc városi komposztálási program (tájékoztató
előadások, évente 3-500 db komposztkeret kiosztása,
ágaprítékoló kölcsönzésének, Avasi komposztkert látogatásának biztosítása, utcai kampánystand sokszínű
programokkal, stb.)
 Komposztálás ünnepnapja (2012. október, Búza téri piac)
 Vidéki komposztálási program (Boldva, Szirmabesenyő, Emőd, 2010-2011.)
3. Fair Trade program:
A méltányos, gyermekmunka nélkül előállított, organikus gazdálkodásból származó, szociálisan érzékeny kereskedelmet népszerűsítő program keretében (pl. Fair
Trade teák, kávék kóstolója, kampányok és szemináriumokat, iskolai játékos vetélkedők)
Miskolc város Aware&Fair programjában való közreműködés (szemináriumok kóstoltatások, vetélkedők).

4. Kerékpáros program:
A kerékpározás népszerűsítése és feltételeinek ja-

vítása (Kerékpáros Teljesítmény túra a Bükkben szeptemberében, 3-500 induló részvételével.
Közreműködés a miskolci Mobilitási Hét Városrészi
Napjainak és az Autómentes Napnak a szervezésében).
Kerékpáros idegenvezetések, útvonalak (Majál utak),
5. Zöldövezet program:
Közösségi tervezéssel 2012-ben kezdtük el diósgyőri
Árpád utca - Baráthegy környéki 42 ezer m2-es közparkjának fejlesztését. Fórumok szervezésével a kisgyermekes családok, idősek, kutyások, sportolók igényeinek megfelelő terv kialakításán fáradozunk.

Környezetvédelmi jogsegélyszolgálat BorsodAbaúj-Zemplén megyében
Elérhetőségeink:
3525 Miskolc, Kossuth u. 13 I. emelet
info@zoldkapcsolat.hu
06-46/382-095
www.zoldkapcsolat.hu

6. Kocsonya Fesztivál – Zöld Sátor program:
A Miskolci Kocsonyafesztiválommal szervezzük meg a
Zöld sátrat. 25 partner bevonásával, 3 nap alatt 2020000 látogató fordul meg az időjárástól függően. A
családok ismereteit bővítő, életmódzöldítő programelemek sokszínű alternatívát kínálnak kiadáscsökkentő,
életmódváltó megoldások megismerésére.
7. Önkéntes program:
Zöld Önkéntesség Miskolcon: alkalmat kínálunk bármely korosztály számára, hogy ő is hozzájárulhasson a
környezetvédelmi programok szervezéséhez (pl. iskolai
és utcai rendezvények), gyakorlati problémák megoldásához (önkéntes koordinátor segíti a tájékoztatást levelező listánkon, munkálatok, találkozók, kirándulások
szervezésével, stb.)
8. Környezetvédelmi jogi szolgáltatások:
Ingyenes környezetvédelmi jogsegélyszolgálat (támogatástól függően 1-2 hetente)
Jogi Klinika (Miskolci Egyetemmel közös gyakorlatorientált kollokviumok indítása)
Jogérvényesítés: eljárások indítása ügyfélként közérdekű környezetvédelmi ügyekben

Nyitva tartás:
Kéthetente szerdán: 16:00-18:00
INGYENES, de előzetes telefonos vagy írásos bejelentkezés alapján
vehető igénybe.

