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Tisztelt Főosztályvezető Úr! 
 

 

Az alábbi véleményt adjuk a tárgybéli törvény tervezetéhez, egyben tisztelettel köszönjük, 

hogy megküldték részünkre azt. 

 

 

Általános felvetéseink: 
 

1. A jogszabály tervezetből nem derül ki, hogy például azok a vállalkozások, akik immissziós 

méréseket végző akkreditált laboratóriummal rendelkeznek, a vizsgálati jegyzőkönyvbe 

ezentúl nem jelentethetik meg saját meteorológiai adatsorukat, hanem meg kell-e azt az 

OMSZ-tól vásárolniuk. 

 

2. A jogszabály nem rendezi megnyugtatóan az Országos Légszennyezettség Mérő Hálózat 

sorsát. Annak üzemeltetését kiveszik a Felügyelőségek kezéből? Megszüntetik az immissziós 

csoportokat és Budapestről szállnak majd ki a mérő konténerek karbantartására? Ez 

véleményünk szerint jelentős kieséseket okozhat a mérések folyamatosságában és komoly 

többletköltséget. 

 

3. A jogszabály jelen formájában véleményünk szerint alkotmányos visszásságot okozhat, 

mert nincs harmonizálva a 2001. évi LXXXI. törvénnyel és a 2003/4/EK európai parlamenti és 

a tanácsi irányelvvel, mely a környezeti információkhoz való hozzáférést szabályozza. Ezek 

alapelvként kezelik a hatóság aktív részvételét a környezeti információk lakosság felé való 

eljuttatásában, nem pedig a pénzért való árusításukat írják elő. A tervezet így az Aarhus-i 

Egyezmény szellemével is ellentétes. 

 

 

Konkrét, a jogszabálytervezet egyes részeihez kapcsolódó felvetéseink: 
 

1. Fogalmi elkülönítések 

 

A III.fejezet 9./9.§ (1) f) pontja által lefedni kívánt veszélyjelzések egyértelműsítése és az 

ezzel kapcsolatos jogbiztonság érdekében a törvény vezesse be és célszerűen különítse el 



                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

2 

egyértelműen a „hivatalos riasztás”, illetve a „hivatalos veszélyjelzés”, valamint a „hivatalos 

figyelmeztető előrejelzés” (kizárólag állami hatáskörben kibocsájtható) fogalmait a Törvény 

által meteorológiai tevékenység végzésére alkalmasnak tekintett egyéb, magánpiaci szereplők 

hasonló vagy ezzel összetéveszthető (veszélyes időjárási elemek előfordulásának lehetőségét 

feltételező) elemeket tartalmazó előrejelzéseitől; egyben kötelezze az elkülönítés 

egyértelműsítésére az azokat kibocsájtó magánszolgáltatókat kommunikációjuk során 

(amennyiben adott előrejelzéseik tartalmaznak veszélyes időjárási jelenség bekövetkezésének 

lehetőségére utaló elemeket). 

Javasolt kiegészítő, vagy helyettesítő szöveg a III.fejezet 9./9.§ (1) f) pontjához  – „A 

Szolgálat kizárólagos állami jogkörben jogosult kiadni hivatalos meteorológiai riasztást, 

hivatalos veszélyjelzést, illetve hivatalos figyelmeztető előrejelzést. A Törvény ezen fogalmak 

használatára kizárólag a Szolgálatot jogosítja fel, egyben kötelezi a Szolgálattól független, 

meteorológiai tevékenység végzésére jogosult szervezeteket arra, hogy előrejelzéseikben – 

amennyiben azok tartalmaznak veszélyes időjárás bekövetkezésének lehetőségére utaló 

elemet – egyértelműen jelezzék, hogy előrejelzésük nem minősül a fent leírt, csak az állami 

Szolgálat által kibocsájtható, hivatalos riasztásnak, veszély- vagy figyelmeztető 

előrejelzésnek”. 

Indoklás – A Tervezet jelenlegi szövege alapján a Törvény nem tesz egyértelmű különbséget 

veszélyes időjárási eseményeket bekövetkezésének a lehetőségét tartalmazó, magán 

szolgáltató által kibocsájtott előrejelzés és a kizárólagos állami jogkörrel kibocsájtható 

veszélyjelzés („riasztás”) között, és ezzel jogbizonytalanságot teremt. Ennek oka, hogy 

tetszőleges időjárási szituáció (tehát a zivatarokon és viharokon kívül a szél, a csapadék, a 

köd, de még az erős napsugárzás, légnyomás-változás, túl magas vagy alacsony hőmérséklet 

is) járhat egészségügyi hatásokkal arra érzékeny embercsoportoknál, illetve okozhat veszélyt 

ebből adódóan. Így egy meteorológiai tevékenység folytatására egyébként jogosult magán 

szolgáltató a gyakorlatban egyáltalán nem bocsájthatna ki semmilyen előrejelzést az év nagy 

részében, hiszen ezen állapotok valamelyike (vagy ezek kombinációja) az idő döntő részében 

fennáll. A fent leírt fogalmi elkülönítés szerepeltetése a törvényben viszont jogbiztonságot 

teremtene. 

 

 

Alkotmányos szólás- és vélemény-nyilvánítási szabadságjogok 

 

A II.fejezet 5. 4. § h) pontja feltételezhetően sérti az alkotmányos szólás- és 

véleménynyilvánítási szabadságjogokat, illetve számos ponton ellentétes a Médiatörvénnyel 

is abban az értelemben, hogy nem csak a meteorológiai előrejelzést, hanem a tényszerű 

tájékoztatást is megtiltja minden médium számára már bekövetkezett vagy éppen folyamatban 

lévő, veszélyes időjárási jelenségekről (amennyiben az arról szóló információnak nem az 

állami Szolgálat a kibocsátója). 

Javaslat – Egyezően a korábban megfogalmazottakkal, a II.fejezet 5. 4. § h) pontját ki kell 

vonni a „kizárólagos állami meteorológiai tevékenység” fogalomköréből, és „állami 

meteorológiai tevékenység”-ként javasolt definiálni. 

Indoklás – Jelen formájában ez a pont megtiltaná az olyan triviális, meteorológiai 

szakképzettség nélkül is megállapítható, nyilvánvaló tény (pl. folyamatban lévő vagy már 

bekövetkezett és kárt okozott/okozó, akár fotóval és videóval is dokumentálható zivatar, 

jégeső, szélvihar, sűrű köd, erős fagy, heves villámlás stb.) bemutatását és közlését – 

függetlenül attól, hogy meteorológus figyelte-e meg – ám a forrás kellően hiteles és 

ellenőrzött, illetve annak valóságtatalmáért a közzétevő média a Médiatörvényben 

meghatározott mindenkori felelősségét vállalja. A szólás- és véleménynyilvánítási szabadság 

jelen pontból következő korlátozásának formája különösen erős és ésszerűen nem indokolható. 

Javaslat – kizárások ésszerűsítése 



                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

3 

 

A II.fejezet 5. 4. § („Kizárólagos állami meteorológiai tevékenység”) d), e), f), g), h), i) és j) 

pontjai, a III.fejezet 9./9.§ (1) e) pontja, valamint a III.fejezet 10./10.§ (2) a), b), c) és d) 

pontjaiban – az azokban érintett intézményekre, rendezvényekre, illetve társadalmi rétegekre 

nézve is – előnytelenül zárják ki teljes mértékben az ott leírt tevékenységek szolgáltatási, 

illetve tájékoztatási köréből a magán meteorológiai szolgáltatásra egyébként jogosult 

szervezeteket. Az előnytelenség oka, hogy a magán meteorológiai szolgáltatók számos 

eseteben rendelkezhetnek olyan, a Szolgálatét kiegészítő (más forrásból származó, akár jóval 

frissebb, ám éppoly hiteles) meteorológiai információkkal, melyek jelentősen és pozitívan 

segíthetnék elő az érintett intézmények működését, ill. a lakosság tájékoztatását egyaránt.  

Javaslat – a II.fejezet 5. 4. § és a a III.fejezet 10./10.§ (2) alpontjainak kettéválasztása oly 

módon, hogy a II.fejezet 5. 4. §  d), e), f), g), h)  i) és j) pontok, valamint a III.fejezet 10./10.§ 

(2) a), b), c) és d) kivonásara kerüljenek a „[..] kizárólagos állami tevékenység” ill. „[...] 

kizárólagos hatáskörben” bekezdések hatálya alól, ehelyett „Szolgálat által nyújtott állami 

meteorológiai tevékenység”, illetve „Szolgálat által nyújtott meteorológiai szolgáltatás” 

besorolást kapjanak, valamint a III.fejezet 9./9.§ (1) e) pontja kivonásra kerüljön a III.fejezet 

9./9.§ (3) alpontjából, és szintén a „Szolgálat által nyújtott állami meteorológiai tevékenység” 

besorolást kapja. 

 

Indoklás – Amennyiben a jogalkotó célja ezen tevékenységek „kizárólagos állami 

meteorológiai tevékenység” körébe sorolásával a Szolgálat működéséhez szükséges bevételi 

forrásainak biztosítása, úgy a törvény ezt megteheti az adott intézmények számára előírt, 

igénybevételi kötelezettség kimondásával is. Ez esetben a bevételi oldal nem csökkenne, 

ugyanakkor nem zárná ki kiegészítő szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét magán 

szolgáltatók oldaláról, amennyiben azok rendelkeznek minőségileg értékes, friss 

többletinformációkkal a Szolgálat által biztosítottakon felül, és amelyek pozitívan 

befolyásolhatják az érintett intézmények, társadalmi csoportok tájékoztatását, illetve 

működését. Amennyiben a jogalkotó célja a minőségbiztosítás volt, úgy az már önmagában is 

teljesül, ha a szolgáltatást vagy tevékenységet a törvény által az annak végzésére jogosult 

magán szervezet nyújtja. Amennyiben a jogalkotó célja kettős volt (minőség- és a Szolgálat 

számára forrásbiztosítás), mindkettő ugyanígy -  a magán szolgáltatók teljes kizárása nélkül is 

– a fentiekkel biztosított, illetve biztosítható. 

A jogalkotó céljától függetlenül is érdemes megvizsgálni, hogy a felsorolt pontok szerint 

kizárólagos állami jog- illetve hatáskörrel (monopóliumként) nyújtható, egyébként a 

természetes állami monopóliumok körébe nem tartozó szolgáltatások esetében a magán 

szolgáltatók teljes kizárása a szabad piacról nem ellentétes-e súlyosan az Európai Unió 

vonatkozó irányelveivel.  

 

 

Nyelvtani kétértelműség feloldása 
 

A III. fejezet 10./10.§ (2)  d) pontja esetén („a Szolgálat [...] kizárólagos jogkörben [..] az 

egyéb állami vagy részben állami tulajdonú szervek, gazdálkodó szervezetek részére 

meteorológiai szolgáltatási tevékenységet nyújt;”) nem egyértelmű, hogy a vesszővel 

elválasztott utolsó mondatrész („gazdálkodó szervezetek”) esetében a korlátozás kizárólag 

állami gazdálkodó szervezetekre, vagy valamennyi (nem állami tulajdonú, vagy résztulajdonú) 

gazdálkodó szervezetre vonatkoztatható. Utóbbi esetben ugyanis ez a Szolgálat teljes és 

kizárólagos monopóliumát mondaná ki valamennyi piaci szereplőre nézve. 

Javaslat – A jogalkotó szándékától függően egyértelműsíteni a kétséges mondatrészt 

(„jogkörben [..] az egyéb állami vagy részben állami tulajdonú szervek, állami gazdálkodó 

szervezetek részére meteorológiai szolgáltatási tevékenységet nyújt;”) 
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Indoklás – A kétértelmű megfogalmazás jogbizonytalanságot teremt, amely ezzel a 

kiegészítéssel feloldható. 

 

 

Hatósági és közhatalmi jogkörök, összeférhetetlenség feloldása 

 

A III.fejezet 8./7.§ (4) alpontja és a III.fejezet 9./9.§ (1) i) pontja, valamint a a III.fejezet 

6./7.§ (3) f) pontjainak értelmében az állami Szolgálat úgy működteti a meteorológiai 

mérőeszközök minőségtanúsításra, illetve akkreditált kalibrálásra szolgáló laboratóriumokat, 

hogy eközben a III.fejezet 8./7.§ (4) alapján „[..] külön jogszabályban meghatározott hatósági 

eljárásban való szakhatósági közreműködésre közhatalmi jogkörrel rendelkezik.” Ez felveti az 

összeférhetetlenség kérdését, hiszen így a Szolgálat egyszerre van jelen mint hatóság és piaci 

szereplő, ugyanazon piacon. 

 

 

 

A tervezet hatástanulmányának értékelése 
A tervezet kapcsolódó hatástanulmánya szerint a hatásvizsgálat 2 nap alatt készült el, 

megállapításai szerint:  

(2) A versenyképesség NEM változik érdemben. 

(3) Az intézkedés NEM járul hozzá az ország versenyképességének javításához. 

(4) Az intézkedés NEM járul hozzá a foglalkoztatás növeléséhez. 

(5) Az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásának vizsgálata MEGTÖRTÉNT, az 

adminisztratív terhek mind Piaci szereplők, mind Közigazgatási szereplők, mind Lakossági és 

nem piaci szereplők esetében NÖVEKEDNEK. 

(6) A költségvetésre gyakorolt hatása az aktuális évben 85 millió Ft-os pozitív, a teljes 

vizsgált időszakban és a további kettő évben viszont 1,1, ill. 1,2 milliárd Ft-os NEGATÍV 

mérlegű. 

(7) A Társadalmi felzárkózás – Érintett csoportok (Magán meteorológiai szolgáltatókra) 

vetített hatása - a hatástanulmány szerint ELŐNYÖS. 

Sem az indoklás, sem a hatástanulmány nem fejti ugyanakkor ki, hogyan gyakorolhatna 

előnyös hatást a magán meteorológiai szolgáltatókra az, hogy ha a szolgáltatási piac nagy 

részét kizárólagos állami monopóliumként definiálná – ahogy jelen formájában teszi – a 

tervezet. 

Az “Adminisztratív terhek” részletező szekcióban megjelenik, hogy “Az amatőr megfigyelők 

kötelesek lesznek mérőeszközeiket hitelesíttetni”.  

 

Jelen kitétel feltételezhetően jelentős tiltakozást válthatna ki a lakosság érintett rétegeiből, 

mely a Törvény közmegítélését negatívan érintheti, ugyanakkor viszont a Törvény céljait nem 

szolgálja egészen addig, amíg azokból az amatőr észlelők nem kívánnak szolgáltatást nyújtani. 

Ezért a jelen kitétel törvényi szabályozásban való szerepeltetése nem előnyös, mellőzése 

javasolt. 

 

A tervezet indoklásának értékelése 
Az általános indoklásban szerepel, hogy “[..] Időközben megjelent a magánmeteorológia is, 

mely elsősorban a tömegtájékoztatást igyekszik piacosítani és a maga hasznára fordítani [..] 

A meteorológiai infrastruktúra egyre növekvő költségét a magánpiac nem tudja, nem is akarja 

felvállalni [..]”. 

Ez a megállapítás nem minden szempontból felel meg a valóságnak. A 

magánmeteorológiának vannak olyan szereplői, akik nem elvesznek, hanem sokkal inkább 

hozzáadnak az állami intézetek működéséből származó adatokhoz és a többletértéket 
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piacosítják csupán, melyet hozzáadtak.  

A magyar piacon most is jelen van és működik olyan magánpiaci résztvevő a meteorológiai 

szolgáltatók között, mely önerőből épített ki és tart fenn teljes értékű hálózatot nagy 

képfelbontású, percenként frissülő, zivatarokat követni képes radarokkal, villámlokalizációs 

érzékelőkkel, másodperces szélmérőkkel, több száz, hőmérséklet, páratartalom, csapadék és 

egyéb, általános meteorológiai jellemző mérésére képes szenzorral együtt. Ezen szolgáltatók 

esetében előfordulhat, hogy bizonyos időkritikus adatokat – mint például a viharok és 

zivatarok mozgását nyomon követni képes radarképeket – sokkal hamarabb (pl. percenként) 

tudnak kinyerni és megjeleníteni, így az 50-100 km/órás sebességgel haladó, 5-10 perc alatt 

kialakuló zivatarokat általában hamarabb képesek kimutatni és mind helyzetüket, mind 

haladási irányukat pontosabban, aktuálisabban tudják meghatározni. 

(Konkrét eltérés: az állami Meteorológiai Szolgálat lokátorai 15 percenként frissülő képet 

tudnak jelenleg biztosítani, további, kb. 8 percig tartó feldolgozási idővel. Így a tényleges 

késés – egy zivatar kialakulása, ill. elmozdulása és annak észlelése között akár 23 perc is 

lehet.) 

 

Konklúzió 

Ezek a tények együttesen indokolhatják annak a felvetésnek a létjogosultságát, hogy nem 

feltétlenül előnyös teljes mértékben kizárni a magánszolgáltatók elvi hozzájárulását akár még 

a veszélyes időjárási helyzetek felderítése, nyomon követése terén sem (II. fejezet 5. 4. § d), 

e), f), g), h), i) és j) pontjai, a III. fejezet 9./9.§ (1) e) pontja, valamint a III. fejezet 10./10.§ (2) 

a), b), c) és d) pontjai) 

 

 

Összefoglalás 
A Tervezet a fentiekben részletesen kifejtett módon:  

1.) Fogalmi elkülönítések hiányától szenved, mely jogbizonytalanságot okozhat a 

szolgáltatók, és félreértéseket a lakossági tájékoztatások terén. 

2.) Ütközhet az Alkotmány szólás- és véleménynyilvánítási szabadságát garantáló 

alaptételekkel, valamint a Médiatörvénnyel. 

3.) Számos, nem természetes állami monopólium státuszú szolgáltatást von kizárólagos 

állami hatáskörbe a hivatalos élet- és vagyonvédelmi riasztásokon kívül, mely ütközhet az 

Európai Unió vonatkozó irányelveivel (piaci szereplők kizárása). 

4.) Nyelvtani kétértelműségeket tartalmaz, ami jogalkalmazási szempontból aggályos. 

5.) Hatósági és közhatalmi jogköröket biztosít az állami Szolgálat számára, mely – piaci 

szereplő révén – felveti az összeférhetetlenség kérdését. 

6.) A tervezet hatástanulmánya nehezen indokolható megállapítást tartalmaz a magán 

piaci szereplők számára megvalósuló előnyökről, miközben minden más hatásában negatív 

vagy közömbös végkövetkeztetésre jut. 

7.)  Az általános indoklás nem minden kijelentése igazolható. 

8.) A Tervezet amellett, hogy kétségtelenül növelheti a Szolgálat bevételeit, mindezt úgy 

teszi, hogy fontos szektorokból kiszorítja a magánszektor által nyújtható, esetlegesen hasznos, 

akár élet- és vagyonvédelmi szempontból is előnyös információk szolgáltatásának lehetőségét, 

mely végső soron a lakosságra és az érintett intézményekre nézve hátrányos hatású lehet. 

 

  Tisztelettel: 

 

 

 

Lukács András 

       elnök 


