Visegrad 4 Aarhus Center
Hírlevél - Magyarország
Hírek Magyarországról az Aarhusi Egyezmény alkalmazása témakörében.
A Justice and Environment (J&E) egy európai környezetjogi szervezetek által létrehozott hálózat. Célunk a
környezeti jogalkotás és jogalkalmazás fejlesztése, az Európai Unió jogának alkalmazása révén.
A J&E 2014-ben az International Visegrad Fund-tól támogatásban részesül, melynek kerestében létrehozta a V4
Aarhus Center-t. Az alábbiakban rövidítve közöljük azokat a híreket, melyek teljes terjedelmében a hírlevél
angol nyelvű változatában
(http://www.justiceandenvironment.org/_files/file/2014/Visegrad%204%20Aarhus%20Center%20newsletter%
20Hungary.pdf) olvashatók.
Információhoz való hozzáférés
Az Energia Klub az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottságához (Genf) fordult a miatt a gyakorlat miatt, hogy
az MVM több jogerősen elvesztett per ellenére megtagadja az Energia Klub számára a Paksi Atomerőművel
(annak bővítésével, stb.) kapcsolatos adatok kiadását, így az Energia Klub egyfelől folyamatosan pereskedésre
kényszerül, másfelől az adatokhoz kb. 3 év elteltével jut csak hozzá. A J&E Magyarország jogi tanácsot adott az
Energia Klubnak, és elkészítette a beadvány első változatát.
Részvétel a döntéshozatalban
Számos nagy budapesti projekt kénytelen lakossági vagy civil szervezeti ellenállással szembesülni. Úgy tűnik,
hogy míg a Római-parti mobilgát beruházás a tervezett formában nem fog megvalósulni, egy másik terv, a
Múzeum Negyed szintén aggasztja a civil szervezeteket. A J&E Magyarországot megkeresték civil szervezetek,
és szóbeli jogi tanácsot adtunk az ügynek ebben a stádiumában.
Jogorvoslathoz való hozzáférés
A Fővárosi Törvényszék a közelmúltban azért utasított el egy, a Bős-Nagymarosi szlovák-magyar tárgyalások
anyagainak kiadására irányuló adatkérést, mert azt túl általánosan megfogalmazottnak tekintette. A Bíróság itt
a Kúria által kialakított jogértelmezést követte, holott sem az információszabadság törvény, sem más
jogszabályok nem tartalmaznak ilyen kivételt. A J&E Magyarország az adatkérő jogi képviseletét látta el az
ügyben.
Civil társadalom fejlesztése
A civil társadalom továbbra is növekvő nyomás alatt van a kormány részéről. Májusban a civil szervezeteknek
újra kellett magukat regisztráltatni a közhasznú szervezetek nyilvántartásába, szeptemberben a rendőrség
tartott házkutatás a Norvég Civil Támogatási Alap pénzeit elosztó Ökotársnál. A J&E Magyarország, mint az
NCTA korábbi támogatottja, szintén KEHI vizsgálat alatt állt.
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