
Újabb jogsértő fejezetek 
a dunakeszi tőzegláp történetében

A dunakeszi tőzegláp bonyolult története során lépten-nyomon hatósági és 
szakmai hibákba ütközünk. A legfrissebb esemény, hogy a Levegő Munkacso-
port törvényességi felügyeleti kérelme nyomán a természetvédelmi főható-
ság megsemmisített két korábbi határozatot, amelyek nem ismerték el, hogy 
a terület láp. A környezetvédelmi hatóság ugyanis jogsértő módon tagadta 
meg a lápi minősítést Dunakeszin. A jogi helyzet így komoly reményekre ad-
hat okot a láp megmaradásáért küzdőknek.

A dunakeszi tőzegláp végtelen, de igen tanulságos története lassan már olyan bonyo-
lulttá válik, hogy ember legyen a talpán, aki az egymást gyorsan követő eseményeket 
a helyére tudja tenni. Ezúttal kísérletet teszünk arra, hogy a jog mezején vívott leg-
újabb győztes csata történetét és lehetséges következményeit felvázoljuk.

Abból kell kiindulnunk, hogy a dunakeszi tőzegláp néven ismertté vált, természeti ér-
tékekben gazdag, a sajtóban a környezetvédelem és gátlástalan beépítések egymás 
elleni harcának szimbólumává váló terület valójában több különálló telekből áll.  Az 
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egyik telekrész kapcsán a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott, hogy a környezetvé-
delmi hatóság egy (botrányosan szakszerűtlen) szakértői véleményre hivatkozva állí-
totta, hogy nem láp (a terület hírnevét megalapozó gerilla videón ezen a területen gá-
zol a főszereplő a derékig érő vízben). A szakértő véleményén alapuló határozat jog-
szerűségét jelenleg a bíróság vizsgálja.

A területen lévő másik telekről  a jelenlegi  természetvédelmi hatóság jogelődje, az 
egykor  hatósági  jogkörökkel  is  rendelkező  Duna-Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóság 
(DINPI) – egy igen furcsán lefolytatott és a hatóság részrehajlására utaló eljárás kere-
tében – már 2003-ban jogerősen megállapította, hogy az nem láp. A Levegő Munka-
csoport már akkor támadta ezt a határozatot, mondván, hogy a természetvédelmi ha-
tóságnak ilyen megállapító jogköre az akkori szabályok szerint nem volt, ráadásul a 
megállapításhoz szükséges szakértői vélemények hiányában adta ki a határozatot.

2007-ben a természetvédelmi hatóság már nem a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
sága (DINPI), hanem a Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség volt. A lápi minősítésre vonatkozó előírások is megváltoztak, a 
hatóságnak immár feladata lett a láp határozatban történő lehatárolása és a lápi jelleg 
megállapítása (ami kedvező döntés esetén magával vonja, hogy a terület védett is, hi-
szen minden láp a törvény erejénél fogva védett). A lápi jelleg megállapításához szük-
séges szakértői vélemények rendelkezésre is álltak: mind az érintett DINPI – amely 
immár hatósági jogkörök nélkül működő szakmai szerv volt –, mind a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatósága, mind pedig egy független szakértő egyértelműen amellett foglalt 
állást, hogy a terület láp. Ez a megállapítás azonban feltehetően bizonyos érdekekbe 
ütközött, ezért mindenképpen kellett találni egy indokot, hogy a védettség ily módon 
történő biztosítására ne kerüljön sor. Ennek érdekében az elsőfokú hatóság határoza-
ta elleni  fellebbezés hatására az Országos Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 
Vízügyi Főfelügyelőség új eljárást rendelt el, vélt eljárási hibák miatt. Az új eljárásban 
az első fokon eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség megszüntette 
az eljárást azzal a hivatkozással, hogy a 2003-as DINPI határozat már „eldöntött dol-
got” jelent, és ennek megváltoztatása sértené az érintettek „jóhiszeműen szerzett jo-
gait”. A Levegő Munkacsoport ezt a határozatot megfellebbezte, majd a helyben ha-
gyó másodfokú döntés ellen az ügyészséghez fordult  törvényességi felügyeleti kére-
lemmel, mivel az eljárás megszüntetése ésszerűtlen és jogsértő volt a civil álláspont 
szerint.

A csatát végül a civilek nyerték, mert az Országos Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi hatóság meg sem várta a Legfőbb Ügyészség intézkedését, és 2010 
márciusában saját hatáskörben megsemmisítette mind a DINPI 2003-as nemleges ha-
tározatát, mind pedig a természetvédelmi hatóság ismételt lápmegállapítási-eljárást 
megszüntető  végzését.  A  megsemmisítés  indokolása  szerint  a  DINPI  a  határozat 
2003-as meghozatalakor nem rendelkezett hatáskörrel a lápi minősítés megtagadásá-
ra (az ezt lehetővé tévő törvénymódosítás csak később lépett hatályba), de ha ez a 
hatásköre fenn is állt volna, akkor sem tehette volna meg, hogy tényállás kellő feltá-
rása nélkül, csupán térképi adatokra hivatkozva kimondja, hogy a terület nem láp. 
Szintén jogszabálysértő volt a megismételt eljárást megszüntetni, hiszen a DINPI jog-
sértő határozata nem keletkeztetett „eldöntött dolgot”.  Rámutatott  a hatóság arra, 
hogy abban az esetben, ha egy objektum a törvény erejénél fogva védett, akkor nincs 
is értelme „eldöntött dologról” beszélni, hiszen a törvényi feltételek bármely pillanat-
ban fennállhatnak, és ezek bármely pillanatban vizsgálhatók. Az indokolás arra is fel-
hívta a figyelmet a civilek érvelésével összhangban, hogy a lápi jelleg megállapítása 
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önmagában nem keletkeztet jogot vagy kötelezettséget, hiszen az egy ténykérdés. A 
következmények egyrészt a törvény szövegéhez kötődnek, amely kategorikusan ki-
mondja, hogy minden láp védett, másrészt esetleg a későbbiekben a terület kapcsán 
lefolytatott környezetvédelmi vagy építési eljárásokhoz kötődnek.

A megsemmisítés elsődleges következménye, hogy a lápi jelleg megállapítására vo-
natkozó eljárást a felügyelőségnek folytatni kell a területre vonatkozó szakértői véle-
mények alapján. Ismerve a szakértők álláspontját, és reménykedve a hatóság részre-
hajlásmentes eljárásában, minden okunk megvan a bizakodásra.

Budapest, 2010. március 31.

Dr. Bendik Gábor
a Levegő Munkacsoport jogásza 
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