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Tisztelt Hivatal! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy egyesületünk türelme véges. A fenti hivatkozási számú 
levelük sajnos ismét kezelhetetlen, hiszen elutasítja ugyan a hivatkozott, 2007. március 11-én 
kelt levelünkben kért ügyiratba való betekintést, de jogszabályi hivatkozás és jogorvoslati 
lehetőség biztosítása nélkül, és ismét megkérdőjelezi egyesületünk ügyfél jogállását. 
 
Levelük sajnos ismét súlyosan jogszabályt sértő, és kifejezetten a Ket. alapelveivel ellentétes.  
 
Egyesületünket az ügyfél jogállás megilleti. Nem csupán azért, mert több hatályban lévő jog-
szabály ezt biztosítja szervezetünk számára, nem csupán mert ezt hatóságuk már elismerte, 
ha jogszabályt sértő formában is, hanem azért is, mert ezzel ellentétes jogerős döntés ideáig 
semmilyen szinten nem született.  
 
Ezúton – utoljára – tájékoztatjuk Önöket, hogy a hazai jogszabályok, a Ket., a Kvtv. és az 
Aarhusi Egyezményben foglaltak felhatalmaznak minden illetékességgel és hatáskörrel 
rendelkező civil szervezetet az ügyfél jogok gyakorlására tervek, programalkotások, ál-
lamigazgatási eljárások vonatkozásában. (A hatáskör és illetékesség természetesen a civil 
szervezeteknél más fogalmakként jelennek meg, de értelmileg ezt a közigazgatásban haszná-
latos jogfogalmat fedik le). Egyesületünk esetében sem a hatáskör (természeti erőforrások 
védelmével foglalkozó szervezet), sem az illetékesség (működési területe a Kárpát-medence, 
kiemelten a Magyar Köztársaság területe) nem vitatható. Holmi telefonon történt véle-
ménynyilvánítás nem jogi eszköz ennek kétségbevonására még a másodfok részéről sem. 
Megjegyezzük, hogy utoljára a KÖTEVIFE másodfoka (főfelügyelőség) próbálkozott ügyfél 
jogaink megkérdőjelezésével, de a Békés Megyei Bíróság Kpk.29.006/2007/3. sz. végzésében 
ez a próbálkozást is megsemmisítette, kifejezve – erre az ügyre analóg esetben –, hogy egye-
sületünk ügyfél jogállása „megkérdőjelezhetetlen”. Amennyiben megkívánják ismerni a vég-
zést, azt Interneten közzétettük. Elérhető: www.nimfea.hu/srb/vegzes_1.jpg , 
www.nimfea.hu/srb/vegzes_2.jpg , www.nimfea.hu/srb/vegzes_3.jpg oldalakon.  



Véleményünk szerint a másodfokú döntés nem kérdőjelezi meg ügyfél jogállásunkat, és arra 
nem is lenne jogi alapja. Ha Önök ennek ellenére a levelük kiemelt részében foglaltaknak 
szeretnének érvényt szerezni, akkor azt a Ket. IV. fejezetében foglaltak alapján van módjuk 
megtenni. Megjegyezzük, a levelük kiemelt része véleményünk szerint szintén jogszabály-
sértő állítás, miután jogértelmezésünk és a vonatkozó jogszabályok miniszteri magyarázata 
alapján egyesületünk az ügy bármelyik szakaszában bekapcsolódhat ügyfélként. A „kör-
nyezetvédelmi eljárás” fogalmát pedig az Aarhusi Egyezmény szellemét idéző Legfelsőbb 
Bíróság 1/2004. KJE sz. jogegységi döntés definiálja. Az ügyfél jogorvoslati jogát egyébként 
is csak az eljáró (alap) hatóságnál tudja érvényesíteni. 
 
Egyesületünket az engedélyező határozat megismerésének joga megilleti. Nem csupán ügy-
félként a Ket. vonatkozó szakaszai alapján illeti meg iratbetekintés joga, hanem az adatvé-
delmi törvényben foglaltak alapján is! Ez ügyben az adatvédelmi biztos több állásfoglalása és 
az államigazgatási jogalkalmazás is egyértelmű. Az iratbetekintéshez való jogunkat a másod-
fokú hatóságuk 04.3.92/2007. sz. határozata is megerősíti.  
 
Tisztelt Hivatal! 
 
Levelük próbára teszi szervezetünk türelmét. Lojális együttérzéssel viseltetünk az MSZH 
összevont szerveivel kapcsolatban, csakúgy, mint más, leépítéseken átesett államigazgatási 
szervekkel kapcsolatban is. Meggyőződésünk, hogy kormányzat államigazgatási szerveze-
teknél tett leépítései komoly mértékben csökkentik hazánk jogbiztonságát, és ellehetetlenítik 
a közigazgatási eljárási munkát. Ezen véleményünket közzé és tettük, a kormányzati leépíté-
sek ellen lehetőségeinkhez mérten meg is tettük a szükséges lépéseket. Tudjuk, hogy az ál-
lamigazgatási szervek túlterheltek. De mindezen véleményünk, ismeretünk sem elégséges, 
elfogadható szempont ahhoz, hogy a jogszabályokat sorozatosan sértő, főként a Ket. alapel-
veit, eljárással kapcsolatos szakaszait megkerülő és áthágó eljárással szemben toleránsak 
legyünk. Minden ember hibázhat, tévedhet, de a sorozatos tévedés, a többszöri jogszabály-
sértés megkérdőjelezi a hatóság jóhiszeműségét.   
 
Tisztelettel kérjük, hogy az ügyintézés további fázisaiban a jogszabályok betartásának foko-
zott figyelmével járjanak el, ellenkező esetben a mind hatóságuk, mind a köztisztviselők jog-
állásáról szóló törvényben megfogalmazottak alapján az eljáró köztisztviselőkkel szemben 
kénytelenek leszünk eljárásokat kezdeményezni.  
 
Tisztelettel kérjük, hogy ügyfél jogaink elismerésével, az ügyirat megismerésének biztosítá-
sával kapcsolatban mielőbb tegyék meg a szükséges lépéseket! 
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Túrkeve, 2007. március 22. 




