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A jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettesként az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. 
évi CXI törvény 3.§ (1) g) pontjában biztosított jogkörömmel élve jogalkotási, illetve jogszabály-
módosítási kezdeményezés-csomaggal kívánok élni a jogalkotó felé. Kezdeményezésemben a 
környezeti felelősség hatékony érvényesítéséhez szükséges, jelenleg hiányzó vagy kiegészítésre 
szoruló jogszabályi garanciákra kívánok rámutatni és hangsúlyozni a lehetséges megoldási 
irányokat, néhány példával, de a részletek nélkül.  

 

Vezetői összefoglaló a javaslatokról 

A környezeti felelősség, a szennyező fizet elve hatékony érvényesítéséhez szükséges 
jogszabályi garanciák megteremtése, illetve megerősítése érdekében az alábbi intézkedéseket 
javaslom: 

1. A pénzügyi biztosítékok szabályozása: A Kormány megfelelő a társadalmi és gazdasági 
érdekképviseletekkel történő egyeztetést követően készítse el a környezeti felelősség 
érvényesítését segítő pénzügyi biztosítékokról szóló kormányrendeletet, amely egyrészt a 
szennyező fizet elve mellett az elővigyázatosság és megelőzés elvein nyugszik, másrészt 
megtestesíti a pénzügyi biztosítékokkal szemben támasztott hármas követelményt - megbízható, 
elégséges és elérhető -, harmadrészt figyelembe veszi a környezethasználókat érintő már meglévő 
környezeti célú közterheket. A pénzügyi biztosítéki rendszer ne csak a környezethasználathoz 
kapcsolódjon, hanem az ingatlanhoz is, így előzve meg a jelen károk majdan történeti kárrá 
válását. 

A pénzügyi biztosítékok a jogszerű magatartáshoz kapcsolódó környezeti felelősség 
érvényesítését képesek segíteni, ezért jogszabályi kötelezettségként kellene megjeleníteni az 
illegális környezethasználatok feltárását, és meg kell teremteni a velük szembeni hatékony fellépés 
jogi feltételeit.  

2. Az állami beavatkozás pénzügyi fedezetének megteremtése: A Kormány a 
környezetvédelmi törvényben meghatározott állami feladat érdemi teljesítése érdekében hozzon 
létre a környezethasználók környezethasználattal kapcsolatos költségvetési befizetéseiből olyan 
elkülönített alapot – a mindenkori éves költségvetési törvényben is megjelenítve azt –, amely 
megfelelő pénzügyi forrást biztosít azokra az esetekre, amikor a gazdálkodó önkéntes teljesítése 
hiányában vagy annak elégtelensége miatt, a közvetlen veszélyhelyzetek megszüntetése, a jelentős 
környezeti károk felszámolása, illetve azok egyre jelentősebbé válásának megelőzése érdekében a 
hatóság gyors beavatkozására van szükség, de a környezethasználó rendelkezésére álló anyagi 

                                                           
1 A kidolgozásban a jövő nemzedékek szószólójának titkársága részéről közreműködtek: dr. Agócs Ilona, dr. Gubek Nóra, 
Hargitai Katalin, dr. Krómer István, dr. Martinez-Zemplén Anna, dr. Pump Judit, dr. Sulyok Katalin, dr. Szamek Gabriella 
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források, pénzügyi biztosítékok a beavatkozás költségeinek fedezésére nem elegendőek, valamint 
azon esetekre, amikor a beavatkozást megalapozó helyzetben a károkozó személye nem ismert. 
Az alap felhasználásának szabályai között jelenjen meg a környezethasználó kötelezettsége az 
alapból felhasznált forrás visszafizetésére, valamint a megfelelő időben való hatósági beavatkozás 
eljárási rendje . 

A történeti károk csökkentése és felszámolása érdekében szülessen jogszabályi kötelezettség 
a károk rendezésének mikéntjéről, kiterjedve a kárfelszámolás prioritási sorrendjének 
meghatározásakor alkalmazandó szempontokra, a kármentesítésre váró ingatlanokról szóló, a 
nyilvánosság számára ingyenesen elérhető állami nyilvántartás vezetésére, a kármentesítésről szóló 
éves beszámoló készítésére, mely tartalmazza a kármentesített ingatlanokban bekövetkezett 
pozitív és/vagy negatív irányú állapotváltozásokat, az érintett területek nagyságának és minőségi 
jellemzőinek bemutatását, valamint a környezeti kármentesítés költségigényének változását. A 
kárelhárítás fontossági sorrendjének megállapításakor figyelembe veendő szempontok között kell 
feltüntetni a környezeti veszély mértékét, a környezet-egészségügyi veszély nagyságát, illetve a 
veszélyeztetett természeti értékeket. 

3. A lakosság egészségének és vagyonának védelme: A pénzügyi biztosítékok 
megállapításakor, illetve az állami beavatkozás szükségességének megítélésekor kiemelt 
szempontként jelenjen meg a lakosság egészségének és vagyonának veszélyeztetettsége, 
károsításának kockázata. A felszámolási eljárásokban a közvetlen kárveszély által fenyegetettek, 
illetve a környezeti károk elszenvedői nevesítve jelenjenek meg a hitelezői igényeket érvényesítők 
között, a kármegelőzést és/vagy a kárelhárítást szolgáló költségek fedezésével kapcsolatos 
igényeik érvényesíthetősége érdekében.  

4. Az ingatlanhoz kapcsolódó környezeti felelősség érvényesítése: Jelenjen meg az 
ingatlan-nyilvántartásban bejegyezhető jogilag releváns tények között a környezeti teher, azaz a 
környezeti kárelhárítási, illetve kármentesítési kötelezettség megállapítására vonatkozó eljárás 
megindulása, a kötelezettség léte és átvállalása, valamint a pénzügyi biztosítéki jellege, ha akként a 
környezetvédelmi felelősségre tekintettel nevesítették. A környezeti kárelhárítási, illetve 
kármentesítési kötelezettséggel terhelt, valamint pénzügyi biztosítékként nevesített ingatlan esetén 
legyen a kötelmi jogviszonyok kötelező tartalmi eleme a kötelezettségről, valamint a hozzá 
kapcsolódó pénzügyi biztosítékokról szóló rendelkezés. 

5. A környezeti adatok és elérhetőségük: A környezeti felelősség érvényesítésének 
alapfeltétele a környezet állapotáról szóló adatok léte és elérhetősége, ezért szükséges lenne a 
környezethasználók által kötelező adatszolgáltatás keretében megküldött, illetve az állami, 
önkormányzati feladatellátás és hatáskörgyakorlás során szerzett adatok folyamatos feldolgozása, 
a nyilvántartások naprakészen tartása, a nyilvános elérhetőség biztosítása térítésmentesen, 
különösen, ha a lakosság ezen keresztül tud tájékozódni az egészségét vagy vagyonát fenyegető 
veszélyekről, károkról.  

A közigazgatási reformmal együtt járó újabb és újabb szervezeti átalakítások előtt 
kötelezettséggé kellene tenni annak vizsgálatát, hogy a szervezeti átalakítás miként hat a 
környezeti felelősség érvényesítését befolyásoló adatok gyűjtésére, feldolgozására, a 
nyilvántartások megőrzésére, karbantartására, és elérhetőségére. Nem engedhető meg, hogy a 
szervezeti átalakítások, eljárási rendek megváltozása veszélyeztesse ezen adatok és nyilvántartások 
teljességét, hiszen azok egyrészt a nemzeti vagyon részét képezik, másrészt a nyilvántartások 
megléte több alaptörvényi rendelkezés érvényesülésének is (P) cikk (1) bekezdés, XX. és XXI 
cikk, 38. cikk) alapfeltétele. 

6. A környezeti felelősség kikényszerítése, a szankciórendszer átalakítása: A 
környezeti felelősség érvényesülésének nélkülözhetetlen feltétele az egységes joggyakorlat, aminek 
kialakulása feltételezi, hogy a hatóságok, a környezethasználók és a környezeti teherviselők 
elfogadják és azonos módon alkalmazzák a szakmai szabályokat. Ezért szükség van olyan szakmai 
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útmutatók készítésére, amelyek iránymutatóul szolgálnak mind a környezethasználó, mind a 
hatóság döntéséhez, a döntések megalapozottságának számonkéréséhez.  

Elengedhetetlen annak egyértelmű szabályozása, hogy milyen lépéseket kell a hatóságnak 
megtenni a végrehajtás érdekében, ha a környezethasználó önkéntes jogkövetése elmarad, 
továbbá milyen esetekben és miként köteles a hatóság beavatkozni a kárelhárítási, illetve 
kármentesítési intézkedések megtétele érdekében, ideértve azt is, amikor a környezethasználóval 
szemben végelszámolási, vagy felszámolási eljárás folyik. A hatósági beavatkozások jogi 
feltételeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni a közbeszerzés uniós szabályaira is.  

A környezeti felelősség érvényesüléséhez olyan szankciórendszerre van szükség, amely az 
elővigyázatosság és megelőzés elvére tekintettel előtérbe helyezi a kötelezések végrehajtását és 
végrehajtatását. Szükséges ezért a meglévő szankciórendszer – különösen a bírságokra, illetve 
kivetésükre vonatkozó szabályok – felülvizsgálata, és átalakítása úgy, hogy az elsődlegesen a 
kötelezések teljesítését eredményezze. Fontosnak tartanám továbbá egyrészt a bírságot kiszabó 
határozatot megtámadó keresetlevél megtámadása esetén a halasztó hatályra vonatkozó 
környezetvédelmi törvényi rendelkezés (1995. évi LIII. törvény 91/F. §) hatályon kívül helyezését, 
másrészt a végrehajtás elmaradása miatt kivetett bírság elkülönítését az állam környezetvédelmi 
célú beavatkozást segítő alapjába. 

7. A környezeti felelősség érvényesítésének hatósági feltételei: Összhangban az 
Alkotmánybíróság által meghatározott követelményekkel2, az Ákr.-ben vagy az ágazati 
törvényekben kerüljön rögzítésre, hogy a környezetvédelemért és természetvédelemért felelős 
főosztályok legyenek a környezetvédelmi- és természetvédelmi feladat- és hatáskörök címzettjei és 
környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdés felmerülésekor mindig kötelező legyen a 
környezethasználat helye szerint illetékes főosztályokat megkeresni, a véleményüktől, 
állásfoglalásuktól való eltérésre ne legyen lehetőség, illetve ha az eltérést más alkotmányos jog 
vagy érték védelme mégis szükségessé és elkerülhetetlenné teszi, akkor annak indokai a 
határozatban rögzítésre kerüljenek. Ennek jogszabályi megjelenéséig megoldást jelenthet a 
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 
ilyen irányú módosítása. 

Egyértelművé kell tenni, hogy ha bármely hatósági eljárásban felmerül a 
környezetvédelemmel vagy természetvédelemmel kapcsolatos szakkérdés vizsgálata, akkor 
biztosítani kell az érintett környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek ügyféli jogállását, 
továbbá jogszabályi szinten kell visszaállítani az önkormányzatok ügyféli jogállását. 

A környezeti felelősség érvényesítésének elengedhetetlen feltétele, hogy az annak 
kikényszerítésében részt vevő állami és önkormányzati szerveknél szakmailag felkészült, és a 
feladatok ellátására képes létszámú köztisztviselő/közalkalmazott legyen. A szakmai felkészültség 
megítélésekor figyelembe kell venni a környezethasználók által benyújtott dokumentumok 
elkészítését végzőkkel szembeni szakmai követelményeket. Nem engedhető meg, hogy a hatósági 
döntés olyan személy részvétele nélkül szülessen meg, aki maga is jogosultsággal rendelkezne a 
kérelem dokumentumainak összeállítására. A létszám megítélésekor tekintettel kell lenni a 
közigazgatási reform okozta hatósági munka jellegének megváltozására, aminek következtében az 
anyagi jogi szabályok betartása és betartatása jelentős mértékben a hatóságok terepi jelenlététől 
függ.  

 

I. A jogalkotási javaslat alapja 

A biztoshelyettesi jogalkotási kezdeményezés minden esetben a jövőbeli szabályozási 
koncepcióra, illetve ennek alapján a részletes szabályozás irányaira és tartalmának legfőbb 

                                                           
2 4/2019. (III.7.)  AB határozat [93] 
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elemeire tesz javaslatot, hiszen természetesen a jogalkotó kizárólagos feladata és mérlegelési 
jogköre a lehetséges megoldások közötti választás, így a részletszabályok megalkotása is. 

A javaslatcsomagom összeállításakor figyelembe vettem a környezeti felelősséget szabályozó 
uniós irányelvhez3 (továbbiakban: ELD irányelv) kötődő jogharmonizációs kötelezettséget, 
valamint az annak felülvizsgálata során felmerült kérdéseket is, ugyanakkor javaslataim alapját 
elsődlegesen a környezeti felelősséghez kapcsolódó alaptörvényi rendelkezések képezik. Ezek 
közül is kiemelendők a nemzet közös örökségéhez kapcsolódó kötelezettségek (P) cikk (1) 
bekezdése), az egészséges környezethez, valamint a testi és lelki egészséghez való jog (XXI. és 
XX. cikk) és az állami és önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon kezeléséről szóló 
szabályok (38. cikk). A környezeti felelősség érvényesítésének anomáliái tapasztalataink szerint 
természetesen sok esetben nem pusztán jogszabályi hiányosságokra, hanem jogalkalmazási 
gyakorlatra is visszavezethetők4, amelyekre a jelen jogalkotási koncepcionális javaslatunkban is 
szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet, annál is inkább, mert általában éppen a nem megfelelő 
jogi alap jelenti a nem megfelelő jogalkalmazói gyakorlat alapvető forrását. Az egyértelmű és 
pontos szabályozási környezet a környezeti felelősség érvényesítésének számos gyakorlati 
problémáját képes előbbre vinni a megoldás felé, azonban önmagában mindez a jogalkalmazás 
anomáliáit nem orvosolja automatikusan. 

Jelenleg is létezik számos olyan jogintézmény, amely a környezethasználó felelősségvállalását, 
e felelősség alapján a környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának, valamint a károk megjelenésének 
megelőzését, vagy éppen a hatékonyabb hatósági fellépést segítheti, tehát minden alapunk adott 
arra, hogy a szabályozást még hatékonyabbá tegyük. Egyes jogintézmények következetes 
alkalmazására azonban egységes hatósági gyakorlat nem alakult ki, ezt bizonyítja a környezeti 
felelősség végrehajtásával kapcsolatos ombudsmani vizsgálat is, melynek eredményéről külön elvi 
állásfoglalás készül. A tapasztaltak megerősítették, hogy a konkrét szabályozás kidolgozásának 
első lépéseként megkerülhetetlen lenne annak előzetes vizsgálata, hogy a jelenleg is rendelkezésre 
álló jogintézményekkel a környezethasználók és a hatóságok miért nem élnek, melyek azok az 
akadályozó tényezők, amelyek alkalmazásukat korlátozzák, hatásukat semlegesítik, valamint 
milyen meglévő és jövőben bevezetendő eszközökkel segítheti a környezetvédelemért felelős 
szakminisztérium, illetve az ebben a feladatban részes más minisztériumok az egységes 
joggyakorlat kialakítását. Ez a majdani vizsgálódás tovább színesítheti a most vázolt képet. 

A jogalkalmazási problémák feltárása és megoldása nélkül fennáll annak a veszélye, hogy 
olyan új jogszabályok születnek, amelyek a korábbiakhoz hasonlóan nem lesznek teljes mértékben 
alkalmasak arra, hogy környezetünk megóvása érdekében a környezethasználó felelősségét kellő 
súllyal érvényesíteni lehessen. A hatékony környezeti felelősségi rendszer feltételezi az egyértelmű 
és kiszámítható anyagi jogi szabályokat, az előírásukat, betartatásukat és kikényszerítésüket 
biztosító eljárási szabályokat és a mindezekhez szükséges megfelelő személyi állománnyal, tárgyi 
és pénzügyi eszközökkel rendelkező intézményrendszert – ideértve az igazgatási és hatósági 
szervezetek mellett a környezethasználó önkéntes jogkövetését segítő gazdasági és egyéb 
szereplőket is (pl. biztosítók, szakértői hálózat, stb.). 

A javasolt szabályozási koncepció ennek megfelelően olyan több lábon álló rendszer, amely a 
meglévő környezeti felelősség hatékonyabb érvényesítését a környezethasználat számos pontján 
új jogintézményekkel kívánja megerősíteni. Már a bevezetőben alá kell húznunk, hogy a csomag 

                                                           
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a 
környezeti felelősségről 
4 A vizsgálatok során feltárt anomáliákról részletesen szól az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét 
ellátó biztoshelyettes közös jelentése az AJB-2030/2014. számú és az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-813/2012. 
számú ügyben 
https://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201200813.pdf 
https://www.ajbh.hu/documents/10180/1117870/B%C3%A9k%C3%A9s+megyei+jelent%C3%A9s+a+F%C3%A9nyes+tany
a+k%C3%A1rmentes%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+2030_2014 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201200813.pdf
https://www.ajbh.hu/documents/10180/1117870/B%C3%A9k%C3%A9s+megyei+jelent%C3%A9s+a+F%C3%A9nyes+tanya+k%C3%A1rmentes%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+2030_2014
https://www.ajbh.hu/documents/10180/1117870/B%C3%A9k%C3%A9s+megyei+jelent%C3%A9s+a+F%C3%A9nyes+tanya+k%C3%A1rmentes%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+2030_2014
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egyes elemei között többnyire nincs olyan összefüggés, ami kizárná, hogy a javaslatok egyes részei 
akár önmagukban is ne lennének a környezeti felelősség érvényre juttatására nézve pozitív 
hatással, az elemek egyenként is hozzájárulnak a felelősségi rendszer erősítéséhez, tehát a csomag 
nem szükségképpen kívánja meg annak egységben történő elfogadását. Ugyanakkor vannak olyan 
elemek, amiknek együttes alkalmazása nélkül a javasolt megoldás nem tudja megfelelően betölteni 
szándékolt hatását. Ilyen kapcsolat van azok között a javaslatok között, amikor az egyik az 
eszközre, a másik az eszköz érvényesülésének feltételére vonatkozik. Ezen kapcsolatokra a 
javaslatomban kitérek. Természetesen, az egységes kezelés jobb eredményre vezethet, mert éppen 
a felelősségi rendszer elemeinek harmonizált erősítése képes arra, hogy a környezethasználók 
magatartását alakítsa.  

A javaslatcsomag előkészítése során sokrétű szakmai egyeztetést folytattam az érintett 
gazdasági szereplők és az azokat képviselő szervezetek, a hatóságok, a biztosítási szektor és a 
környezetvédő civil szervezetek képviselőivel. Fontosnak tartottam, hogy a koncepció tükrözze a 
szerteágazó problémákat, az érdekek sokszínűségét, és mindezeknek megfelelő hangsúlyt adjon.   

A környezetért való felelősség „a szennyező fizet” elvére épülő rendszerének elsődleges 
címzettje a mindenkori környezethasználó. A szennyező fizet elve azonban nem csupán a 
felelősségről szól, hanem átfogja a környezethasználó magatartásának egészét, a tervezéstől 
kezdve az utóellenőrzésig. A környezethasználó környezetért való felelőssége megnyilvánul 
azokban a megelőzést szolgáló jogintézményekben is, amelyek többek között engedélyhez kötnek 
adott tevékenységet, kötelezővé teszik környezetvédelmi megbízott alkalmazását, díjfizetési 
kötelezettséget írnak elő a környezethasználatért, a természeti erőforrások igénybevételéért,  
terheléséért. A felsorolásból az is érzékelhető, hogy a környezethasználó részben a saját 
döntéseinek megalapozásához szükséges költségeket köteles fedezni, részben pedig az állam 
oldalán felmerülőket. A környezethasználói felelősség ezért nem szakítható el az állami 
feladatellátástól, mert azt közvetlenül befolyásolja egyrészt, hogy az állam milyen pénzügyi 
terhekkel járó kötelezettségeket telepít a környezethasználóra, s e kötelezettségek teljesítését 
miként kéri számon, másrészt, hogy a környezethasználók állami befizetéseit miként használja fel.  

Nem vitás, hogy a környezeti elemek fokozott igénybevételével járó tevékenységek után a 
környezet által nyújtott szolgáltatások árát meg kell fizetni, a környezetre veszélyt jelentőknél 
pedig intézményesen előre kell gondoskodni az esetleg bekövetkező kár elhárításához szükséges 
költségek fedezetéről. A mindezt megalapozó befizetéseket elvi és gyakorlati okokból is a 
környezet és annak elemei javára, megelőzésre, a használat, a károsodás kompenzálására kellene 
fordítani, különösen, ha ez a szándék a jogszabályban, illetve a jogalkotói indokolásban 
megfogalmazódott. Amennyiben elvész a kapcsolat a környezeti célú befizetések, terhek, adók, 
járulékok és biztosíték, valamint a környezeti terhek megelőzése, csökkentése vagy helyreállítása 
között, ha az ilyen címen befolyt összegeket nem teljes egészében arra a célra fordítják, mely a 
teher kivetésének jogszabályban rögzített célja volt, a környezetvédelmi cél nem teljesül, a 
kötelezetti kör bizalma és jogkövető magatartása, valamint a védelemben való részvételi 
hajlandósága lecsökken. A környezeti alapú közterheket átláthatóan, kifejezetten környezeti célra 
kell felhasználni ahhoz, hogy e befizetések, mint a kötelezettek indokolt költségei megtérüljenek a 
környezeti elemek állapotának védelme, esetleg javulása, azaz a környezet szolgáltatásainak révén. 
Amennyiben a teher kivetése a céljának megfelelően igazolást kap, a gazdasági törvényszerűség a 
rendszert önszabályozó módon is segíti, és az önkéntes jogkövetés tehermentesíti a közigazgatást. 
A szennyező fizet elvén alapuló költségvetési befizetések nem szakíthatók el a szennyező fizet 
elvének lényegétől, azaz a környezetért való felelősségtől.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: 
Kvt.) ad felhatalmazást a környezeti célú díjak kivetésére5, és meghatározza a környezetvédelmi 

                                                           
5 Kvt. 59. §-63. § 
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bírság kiszabásának alapját6. Amikor az állam a „használó fizet”, illetve a „szennyező fizet” elvét 
kívánja érvényesíteni, és ebből adódóan költségvetési bevétele keletkezik, akkor ezt az összeget – 
a Kvt. rendelkezése alapján7 – a környezet védelmére kellene fordítania, a környezeti elemek 
állapotának megóvására, és azoknak a káros hatásoknak a felszámolására, illetve megelőző 
intézkedések megtételére, amelyeket a környezethasználó elmulasztott, vagy nem tudott megtenni.  

A szennyező fizet elvének megfelelő környezethasználói magatartás kikényszerítése és 
érvényesítése ugyanakkor nem vitásan az állam felelősségi körébe tartozik. Javaslatomban részben 
erre is kitérek, hiszen a környezeti károk, illetve a környezetállapot romlása okozta 
egészségkárosodások részben megelőzhetőek lettek volna/lehetnének aktív és hatékony, a 
környezethasználót terhelő kötelezettség teljesítését biztosító állami beavatkozással, amihez a 
szükséges költségvetési forrás biztosítása a Kvt. szerint állami feladat.8 A jogi szabályozás 
egyértelmű célja, hogy a környezethasználó felelőssége a környezethasználat kezdetétől a 
környezethasználattal járó veszélyek és károk megszüntetéséig és felszámolásáig kiszámítható, 
átlátható és kikényszeríthető legyen. E körbe tartoznak egyebek között a különböző biztosítékok, 
alapok és a hatékony hatósági fellépést megteremtő eljárási garanciák.    

A szennyező fizet elvére épülő környezeti felelősségi rendszer az állam hatékony működése 
nélkül torzítja a gazdaságot, versenyhátrányba hozza a jogkövetőket, mert a jogellenes magatartást 
folytatókat mintegy jutalmazza azzal, hogy nem lép fel velük szemben és kvázi elfogadja, 
legalábbis beletörődik a környezet védelmét szolgáló költségek egy részének, vagy akár egészének 
elkerülésébe. 

Hangsúlyozandó, hogy a régi-új garanciák eltérő mértékű környezeti kockázatot hordozó 
tevékenységekre, különböző környezeti károkra különböző szereplők bevonásával, illetve a 
környezethasználat különböző szakaszaiban képesek érvényre juttatni a megelőzés, illetve a 
szennyező fizet elvét. Nincs szándékunkban, sem módunkban, hogy a felelősségi rendszert teljes 
terjedelmében leírjuk, csupán a változások irányára kísérelünk meg indokolt javaslatokat tenni. 

 

II. A környezeti kár fogalma, tartalma, változása 

Annak érdekében, hogy a környezeti kár megelőzéséért, bekövetkezéséért és elhárításáért 
való felelősséget a jogalkalmazók és a környezethasználók képesek legyenek egyértelműen 
azonosítani és alkalmazni, szükséges magának a fogalomnak az értelmezése is. A 
környezetvédelmi törvény fogalom-meghatározása szerint környezeti kár bármely környezeti 
elemben bekövetkezett mérhető, jelentős, kedvezőtlen változás, illetve valamely környezeti elem 
által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős romlása. Bár a vonatkozó 
ELD irányelvet a nemzeti jogba átültető kormányrendeletek9 a környezetkárosodást – a 
vonatkozó EU jogi alapoknak megfelelve – explicit módon felsorolt környezeti elemekre 
alkalmazzák, melyek között nem szerepel a levegő, mint érintett vagy közvetítő környezeti elem, a 
Kvt. és a környezettudomány alapján a környezeti felelősség erre is kiterjed, ahogy a környezet 
minden olyan elemére és egész rendszerére, így az egyes elemek között lévő kapcsolatokra is.  A 
környezeti felelősség érvényesítésének alapelve szerint a kárért való helytállási kötelezettség az 
egyértelműen azonosítható személlyel szemben, az okozati összefüggés elfogadható 
bizonyosságával állapítható meg, amely a diffúz károsítások esetén nem mindig valósulhat meg.  

                                                           
6 Kvt. 106. § 
7 Kvt. 59. (4) bekezdés: „A díjakról rendelkező külön jogszabályban úgy kell meghatározni a felhasználás céljait és módját, hogy a 
befolyt összeg döntő része a díj fizetésének meghatározásakor alapul vett környezetterhelés, illetőleg környezetigénybevettség 
mérséklésére legyen fordítható.” 
8 Kvt. 56. § (1) c)-e) pontok 
9 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről, 91/2007. (IV. 26.) Korm. 
rendelet természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól 
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A környezeti felelősség érvényesítéséhez elengedhetetlen a kár fogalmához tartozó jelzők – 
mérhető, jelentős, kedvezőtlen – tartalmának egyértelmű tisztázása10, az értékelés szakmai 
szabályaiban való háromoldalú megegyezés a hatóság, a környezethasználók és a környezeti 
teherviselők között, és a megegyezés szakmai iránymutatásban való rögzítése. Ez szolgálhat alapul 
a költségek meghatározásához is, lehetővé téve, hogy a jelen idejű konkrét károk és költségek 
mellett figyelembe lehessen venni az időben távol, az intézkedések elmaradásával vagy éppen 
lezárásával felmerülő, a környezethasználóval szemben potenciális követeléssé váló költségeket is. 
A pénzügyi biztosítékok rendszere kialakításának és hatékony működésének alapfeltétele az 
összeg meghatározása, meghatározhatósága.  

A kár számszerűsíthetősége és közel objektív megállapítása mind az elhárításban eljáró 
hatóság, mind a környezethasználó közös érdeke, hiszen így a helytállás pénzügyileg tervezhetőbb 
és a szükséges intézkedések végrehajtása hatékonyabban elkezdhető. 

A környezeti felelősség egyaránt kiterjed a környezeti károk megelőzésére és azok 
felszámolására. A megelőzés első lépése a tevékenység megtervezése és a tevékenység 
folytatásához szükséges feltételek, beruházások megvalósítása. A jelentős környezethasználatok 
esetén az állam a jogszabályokban, az engedélyekben, hatósági szerződésekben, vagy egyéb 
hatósági eszközökben fogalmazza meg azokat a feltételeket, amelyek megteremtése a környezet 
védelme szempontjából garanciális értékű. Ezen eszközök anyagi jogi tartalmát a jogszabályok, a 
hatóság egyedi döntései és a szakmai szabályok együttese adja. A környezethasználat 
megtervezése mindezek alapján a környezethasználó felelőssége marad. Ahhoz, hogy a környezet 
használatát és annak hatását hosszútávra meghatározó tevékenységet az elővigyázatosság és 
megelőzés elve alapján tudja megtervezni a környezethasználó, szükséges lenne a 
környezetállapotáról szóló állami nyilvántartásokhoz való szabad hozzáférés biztosítása. E téren 
az állam és a környezethasználó érdekei egybeesnek.  

A környezethasználók folyamatos adatszolgáltatásra kötelezettek, melyben ismertetniük kell a 
környezeti elemek igénybevételét, a szennyezőanyagok kibocsátását. Ezen adatok képezik a 
hatósági döntések alapját, ezek révén képes a hatóság megítélni a környezeti elem meglévő 
igénybevettségét, terheltségét, illetve további igénybevehetőségét, terhelhetőségét, meglévő 
veszélyeztetettségét, károsodását. Míg a környezethasználó felelőssége az adatok szolgáltatása, 
addig az állam feladata ezen adatok folyamatos feldolgozása, mert csak így tudja a környezet 
állapotát és a különböző természeti és emberi beavatkozások okozta hatásokat nyomon követni, 
veszélyeztetés, károsítás esetén a szükséges beavatkozást meghatározni. Minderre szükség van a 
környezethasználók és a környezeti teherviselők tájékoztatásához is. Ennek híján a 
környezethasználók nem képesek alkalmazkodni a környezet állapotváltozásához, illetve 
összehangolni tevékenységüket a már meglévő tevékenységekkel, nem képesek megtenni azokat a 
megelőző intézkedéseket, amelyek a veszélyek mérsékléséhez és a károk elhárításához,  
szükségesek. A teherviselők pedig nem tudnak saját maguk védelmében fellépni. A 
nyilvántartások megbízhatósága, elérhetősége az egészséges környezethez való jog 
érvényesítésének, valamint az Alaptörvény P) cikkében megfogalmazott mindenkit terhelő 
hármas kötelezettségnek (védelem, fenntartás és a jövő nemzedékek számára való megőrzés) 
garanciális jellegű eszköze.  

Az állam által megkövetelt adatszolgáltatáshoz a jogszabályok jellemzően súlyos és jobbára 
objektív szankciókat kötnek, a bírság mellett akár a gazdálkodó szervezet működését is 
fenyegetve11, míg a másik oldalon, az állami feladatellátás elmulasztásával szembeni fellépésre 
nincsen lehetőség. Amint már jeleztük, az adatok feldolgozása – ideértve nemcsak a 

                                                           
10 Ennek szükségességét emelik ki az ELD felülvizsgálatáról szóló uniós dokumentumok és háttértanulmányok is. Lásd az EU 
környezeti felelősségről szóló honlapját.  
11 Lásd például a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (7) bekezdését, mely szerint elmaradt vagy nem megfelelő 
adatszolgáltatás esetén a Koordináló szerv a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatásért járó szolgáltatási díj kifizetését az 
adatszolgáltatásig megtagadhatja.  
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környezethasználó által szolgáltatott, hanem az állami ellenőrzés, felülvizsgálat során szerzett 
adatokat is – az államot terhelő kötelezettség. Az adatszolgáltatás a környezethasználók oldalán 
jelentős költségeket indukál, többlet dologi, személyi kiadásokon túl egyéb költségeket is 
keletkeztet, az ellenőrzésért, felülvizsgálatért, a természeti erőforrások használatáért különböző 
díjakat kell fizetni. A kért adatok az engedélyek, ellenőrzések, felülvizsgálatok eredményén túl 
önmagukban is jelzik a környezethasználónak, hogy tevékenységük megszervezésekor mire kell 
külön is figyelniük, mindennapi tevékenységük részévé tenni. Ha az adatok állami feldolgozása 
elmarad, az a környezethasználónak azt az üzenetet küldi, hogy az adatokra valójában nincsen 
szükség a környezet állapotának megismeréséhez, megőrzéséhez, javításához.  

Hangsúlyozandónak tartom, hogy az adatok gyűjtése, feldolgozása, a nyilvántartások 
naprakészen tartása a környezeti felelősség rendszeréhez tartozik, s egyszerre terheli a 
környezethasználót és az adatszolgáltatást elrendelő államot. Az állam Alaptörvényből fakadó 
kötelezettsége az adatszolgáltatások hosszú távú kiszámíthatóságának és átláthatóságának, 
valamint a nyilvántartások megbízhatóságának biztosítása.  

A Kvt. az önkormányzatok kötelezettségévé teszi, hogy minden évben tájékoztassák a 
lakosságot a helyi környezet állapotáról.12 Az állami feladatellátás elégtelensége, az adatok 
megbízhatatlansága, vagy a szabad hozzáférés hiánya e kötelezettség teljesítését is ellehetetleníti. 
Az állami és az önkormányzati kötelezettségek teljesítése nélkül a lakosság egészséges 
környezethez, testi és lelki egészségéhez való jogának érvényesíthetősége sérül, a jog tartalom 
nélkülivé, csak formálissá válik. Az Alkotmánybíróság következetesen – már 1994-től 
folyamatosan – felhívja a figyelmet arra, hogy az egészséges környezethez való jog 
érvényesítésében az állam intézményvédelmi kötelezettsége a meghatározó. Ahogy az állam 
elvárja a környezethasználótól, hogy biztosítsa azoknak a költségeknek a fedezetét, amely a dologi 
és személyi feltételek fejlesztéséhez kell, úgy az államnak is biztosítania kell ezeket a költségeket a 
saját szervezeteinél. A környezethasználók által beküldött adatok feldolgozása és állami 
feladatellátás keretében történő beszerzése, a nyilvántartások karbantartása nem maradhat el 
azért, mert az adott állami szervezetnél nincsen megfelelő létszám, hiányoznak a dologi feltételek, 
vagy a pénzügyi fedezet. Nem fogadható el az olyan hivatkozás, hogy valamely tény adat, vagy 
jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási bejegyzése azért marad el, mert az ingatlan-nyilvántartást vezető 
szervnél hiányzik hozzá a kapacitás, vagy a bejegyzést kérő szervnél a bejegyzési díj fedezete.13 
Ahogy az sem lehet mentség, hogy adatok azért hiányoznak, mert az adott állami szervnél nincsen 
elég szakember, aki képes lenne az anyagi jogi szabályok betartását ellenőrizni, a mulasztásokat 
feltárni, a jogellenes magatartással szemben fellépni. A Kvt. a környezetvédelem gazdasági 
alapjának meghatározásakor egyrészt a központi költségvetés támogatását írja elő a környezet 
védelmét szolgáló intézkedésekhez, utalva az információs rendszerek kiépítésére és 
működtetésére, a közigazgatás ellenőrzésére, másrészt a központi költségvetés finanszírozását a 
másra át nem hárítható környezetkárosodást megelőző, illetve helyreállítási költségek fedezésére, 
a környezethasználói felelősségi körbe nem tartozó költségek megtérítésére, és az azonnali 
beavatkozás költségeinek megelőlegezésére.14  

A szennyező fizet elve felelősségi elv. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján egyrészt az 
állam és a környezethasználó közötti költségmegosztást szolgálja, másrészt a szennyező fizet elve 
a szankciórendszer alapja is. Ahogy arra javaslatomban felhívom a figyelmet, mindkét 
aspektusnak jelentősége van.  

 

 

                                                           
12 Kvt. 46. § (1) bek. e) pontja 
13 A Natura 2000 területek feltüntetése, a természetvédelmi céllal összhangban álló művelési ág rögzítése többek között ezért 
marad el. 
14 Kvt. 56. § (1) bek. b)-e) pontok 
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III. A környezeti felelősség biztosítékainak kérdése 

 A szennyező fizet elvének érvényesítésében a gazdasági szabályozásnak, vagyis a közvetett 
piacbefolyásoló eszközöknek is nagy szerepe lehet.  

Ilyen lehet a károsodás felszámolásához pénzügyi forrásokat biztosító kötelező, illetve 
önkéntes környezetvédelmi biztosíték és különösen a felelősségbiztosítás megoldásainak köre. Az 
ezekkel kapcsolatos szabályozási elvárás uniós alapja az ELD irányelv, amely szerint a környezeti 
károk megelőzése és helyreállítása érdekében a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak 
érdekében, hogy a gazdasági szereplőket ösztönözzék megfelelő biztosítás vagy más pénzügyi 
biztosíték igénybevételére.  

Magyarország a Kvt. 101. § (5) -(6) bekezdésével15, illetve a Tvt. 73. §-ának beiktatásával már 
több, mint 20 éve élt – papíron - ezzel a megoldással (amit a hulladéktörvény is követett), a 
kötelező biztosítékadás jogszabályi alapjainak megteremtésén keresztül, azonban a vonatkozó 
részletszabályokat meghatározó kormányrendelet(ek) a mai napig nem született(születtek) meg. 
Szükségesnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogy javaslatomban az ezzel foglalkozó szakmai 
anyagokra és tudományos munkákra is tekintettel a továbbiakban a pénzügyi biztosíték fogalmát 
–– általános fogalomként, a biztosításra és a céltartalékra is, mint annak alcsoportjaira kiterjedően 
használom annak ellenére, hogy a Kvt. 101. § (5) bekezdése azokat külön nevesíti. A KvVM még 
2007-ben kidolgozott egy részletes előterjesztést a kapcsolódó kormányrendeletről, amely számos 
pontján hasznos megoldási javaslatokat kínált ezek gyakorlati megvalósításának kérdésére, 
melyeket részben javaslatomba is átvettem.  

Jelenleg jogszabályi kötelezettség biztosítékadásra egyes ágazati szabályokban szűk körben 
létezik16, ezek azonban csak speciális esetekre vonatkoznak (például a hulladéklerakók 
tekintetében, amelynek értelmében a lerakó üzemeltetője az előzetes rekultivációs tervben becsült 
költségekkel azonos mértékű biztosíték képzésére köteles, illetve a gyártói oldalon az elektromos 
és elektronikus termékeket illetően a gyűjtési, kezelési költségek ellátásának biztosítására). Az 
ennél jóval szélesebb körű, általános biztosítékadási kötelezettség hiányával kapcsolatos 
aggályokra az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, illetve annak elődje, a Jövő Nemzedékek 
Országgyűlési Biztosa is több alkalommal rámutatott.17.  

Annak tudatában, hogy minden biztosítéki formának sajátos előnye és hátránya is van 
egyidejűleg, több lábon álló biztosítéki rendszert tartanánk célravezetőnek.18 A pénzügyi 
eszközökkel szemben általában hármas elvárás fogalmazható meg: 1. megbízható: ne szűnjön 
meg, 2. elégséges: legyen alkalmas a beavatkozáshoz szükséges költségek fedezésére, 3. elérhető: a 
szükséges beavatkozás pillanatában legyen elérhető. Az eszközök különböző tulajdonságai, illetve 
az eltérő jogi feltételek miatt lehet, hogy e hármas követelményt a környezethasználó csak több 
eszköz együttes használatával tudja biztosítani. A környezeti felelősség kikényszerítésére használt 
pénzügyi eszközök meghatározásakor kiemelt szempont a költségvetés jövőbeli terhelésének 
elkerülése a szennyező fizet elvének érvényesítésén keresztül. Szükségesnek tartom ezért 
ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy a pénzügyi biztosítékok meghatározásakor számba kell 
venni azokat a környezethasználói befizetéseket is, amiket az állam azért követel meg, hogy a 

                                                           
15 A Kvt 101.§ (5) szerint „A környezethasználó külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez környezetvédelmi 
biztosíték adására köteles, továbbá a tevékenységével okozható előre nem látható környezetkárosodások felszámolása 
finanszírozásának biztosítása érdekében - külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén - környezetvédelmi biztosítás 
kötésére kötelezhető. A környezethasználó a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint környezetvédelmi 
céltartalékot képezhet a jövőben valószínűleg vagy bizonyosan felmerülő környezetvédelmi kötelezettségeire”.  
16 2012. évi CLXXXV. törvény; az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13.§. Szintén biztosítékadási kötelezettség terheli a gyártót az elektromos és elektronikus 
berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján. 
17 A vonatkozó jelentések: AJB-447/2016, AJB-4753/2013, JNO-544-2010, JNO-425/2011.  
18 A különböző eszközök összehasonlítását, az előnyök és hátrányok bemutatását lásd: European Union Network for the 
Implementation and Enforcement of Environmental Law: Financial Provision for Environmental Liabilities Practical 
GuideDOC7-05/10/2017, 11th September 2017: report number: 2017/22. 
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környezetvédelmi állami intézkedésekhez pénzügyi forrást teremtsen, mintegy átvéve a 
feladatellátást a környezethasználótól. 

A részletszabályok megalkotásakor, különösen a kötelezetti kör, illetve pénzügyi fedezet 
mértékének meghatározásakor figyelembe kellene venni a hazai jogi környezeten túl a gazdasági 
szempontokat, így mindenekelőtt a vállalkozások teherbíró képességét, valamint a 
piaci/pénzügyi/közgazdasági hatékonyság szempontjait is, valamint azt, hogy e tekintetben 
milyen irányú változások várhatóak az ELD irányelv felülvizsgálatát követően.  

A biztosíték, illetve biztosítás hosszú távú megoldást a jövőbeli károkra kínál, míg a történeti 
szennyezésekkel kapcsolatos költségek pénzügyi fedezetére csak korlátozott mértékben alkalmas. 
A történeti szennyezésekre a kárfelszámolási/kármentesítési alap lenne használható, ezekre 
később külön kitérek. Ahol a felelősség – különösen a jövőre nézve - telepíthető (pl. a 
tevékenységet végzőre, illetve annak jogutódjára, stb.), ott e pénzügyi eszközök elősegíthetnék a 
szennyező fizet elvének tényleges érvényre juttatását mind  

(a)  a váratlanul bekövetkező, előre nem látható események (balesetek) kapcsán 
bekövetkező szennyezések esetén, mind  

(b) az előre látható és valamelyest behatárolható, adott esetben a tevékenység 
befejezésének mintegy szükséges velejáróként előálló szennyezések, illetve  

(c)  az ingatlantulajdon átvételével együtt átvállalt szennyezések esetén is.  

A hagyományos csoportosítástól eltérően, az utóbbi kategória külön kezelését a történeti 
károk miatt tartom indokoltnak, hiszen ott nem az új tulajdonos, vagy az új környezethasználó 
aktív tevékenységéhez köthető a kár vagy veszélyeztetés, hanem az ingatlan minőségéből 
fakadóan és/vagy önként vállalt tevékenység elvégzésének elmulasztásából marad fenn vagy adott 
esetben nő a veszély, illetve a kár. 

A kármentesítési kötelezettség az ingatlanhoz kapcsolódik, attól elválaszthatatlan 
kötelezettség, egyfajta olyan jogilag releváns tény, aminek ingatlan-nyilvántartásban való 
feltüntetése kívánatos lenne, függetlenül a kötelezett személyétől. E tény feltüntetése mindenki 
számára egyértelművé tenné, hogy az ingatlanhoz ténylegesen pénzügyi teher kapcsolódik, akkor 
is, ha a magánjog az ingatlant „per, igény és tehermentes”-nek tekinti. Különösen fontos, hogy a 
tulajdonosváltáskor a felek e kötelezettségről megemlékezzenek, szükség esetén rendelkezzenek, 
és erről a hatóságot értesítsék, mert csak így biztosítható, hogy a teljesítés kikényszeríthető 
maradjon.  

A biztosítéki rendszer kialakításának szükségességét húzza alá az a tény, hogy a 
kármentesítésre váró ingatlanok gyakran úgy cserélnek tulajdonost, hogy a kármentesítés elmarad, 
hiszen a tulajdonos szempontjából az ingatlan használatát, használhatóságát nem feltétlenül zárja 
ki a kármentesítés elmaradása. Az ingatlan felszíne építmény, vagy ingó dolgok elhelyezésére 
akkor is alkalmas lehet, ha a felszín alatti vizek vagy akár a talaj szennyezettsége, az élőhelyek 
károsodása miatt a terület kármentesítésre vár. Az ingatlanhoz kapcsolódó kárfelelősség 
lehetőségét a környezetvédelmi törvény alapvető elvként régóta alkalmazza azzal, hogy a tartós 
károsodás tényét az ingatlan nyilvántartásban is fel kell jegyezni. Azonban ez nagyon gyakran 
egyáltalán nem, vagy csak a kármentesítés folyamatának egy nagyon késői szakaszában kerül 
bejegyzésre. Ezért érdemes volna az eladónak és a vevőnek megállapodnia arról, hogy – 
amennyiben az ingatlan előtörténete alapján indokolt – szükséges-e tényfeltárás elvégzése, annak 
érdekében, hogy az esetleges környezeti károkra fény derüljön, így a szükséges kármentesítés és az 
ingatlan valós ára tervezhető legyen. Az ingatlant terhelő jogok és tények a vevők számára így 
ismertté válnak, és az ingatlannal együtt átszálló közigazgatási kötelezettségről szóló rendelkezés a 
szerződéses feltételek részét képezi. A valós felelősség azonban nem merülhet ki abban, hogy az 
ingatlan szennyezett, károsodott mivoltát az új tulajdonos tudomásul veszi, és a vételárban a felek 
azt érvényesítik. Az átvett ingatlanhoz kapcsolódó kötelezettség természetesen a kár 
felszámolásának kötelezettségét is jelenti, hiszen az az általános szabályok szerint automatikusan 
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magában foglalja a károsodás megszüntetését, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét 
is, sok egyéb mellett. A kármentesítési kötelezettség tehát nem új jogintézmény, azonban 
tényleges érvényesítésének hangsúlyt kellene kapnia akkor is, ha az ingatlan tulajdonviszonyaiban 
változás történik. Ezért megfontolandó az erről szóló rendelkezés felvétele a kötelmi 
jogviszonyok kötelező tartalmi elemei közé.  

A biztosítéki rendszernek így lényegi eleme, hogy ne csak a környezethasználathoz 
kapcsolódjon, hanem – legalább az információ szintjén - az ingatlanhoz is, így előzve meg a jelen 
okozta károk történeti kárrá válását. A biztosítékok konkrét összegszerűségére vonatkozóan jelen 
anyagunkban nem teszünk javaslatot, de a szabályozás egyéb koncepcionális részleteit (kötelezetti 
kör, termékek) illetően az alábbiakat összegezzük dióhéjban. 

 

III.1. A kötelezetti kör 

Az alábbiakban kiemeltem azokat a szempontokat, amelyek figyelembe vételét javaslom a 
biztosítékadást vagy biztosítást önként vállalók vagy az arra kötelezettek körének 
megállapításakor. Mivel ez a terület jogharmonizációs kérdéseket is érint, ezért javaslatom arra is 
kiterjed, hogy a Kormány az uniós tárgyalások során e szempontokra tekintettel folytassa 
tárgyalásait.  

a) Jelentős környezeti kockázatú tevékenységnek minősülnek ex lege az egységes 
környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete alapján. Ugyancsak jogszabályi alapú követelményt jelenthet a felső küszöbértékű 
veszélyes üzemek kötelezése.  

 Ezen esetekben már a tevékenység engedélyezésekor, a kiadott engedély egyik 
feltételeként lenne meghatározandó a hármas követelménynek megfelelő (megbízható, elégséges 
és elérhető) biztosíték vagy biztosítás, vagy ezek kombinációjának létezése. Továbbá, a működés 
megkezdésének időpontjában rendelkezésre álló környezetvédelmi biztosíték vagy biztosítás 
folyamatos fenntartása a tevékenység folytatása során a kötelezett engedélyben rögzített 
kötelezettségeként jelenne meg, melynek elmaradásához automatikus szankcióként járna a 
tevékenység felfüggesztése, majd az engedély visszavonása. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a 
későbbiekben más tárgykörök, tevékenységek is besorolhatók legyenek a kötelezetti körbe. 

b) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdése szerinti kármentesítésre kötelezett esetében a beavatkozást elrendelő határozat 
tartalmi elemeként jelenjen meg a biztosítékadási kötelezettség. A biztosíték mértéke a 
beavatkozási tervben becsült költségek adott százalékaként lenne megjelölve, amit a tényfeltárás 
kiegészítése, illetve a kármentesítés folyamata során megismerteknek megfelelően alkalmanként 
módosítani kell.   

c) Létező szabály, hogy a jogszabályban meghatározott hulladéklerakók üzemeltetője 
köteles az előzetes rekultivációs tervben becsült költségeket lefedő biztosíték képzésére. Ennek a 
rendelkezésre állása időben megosztható, jelentős részét az engedélyezéskor, a fennmaradó részt 
pedig az üzemeltetési időben, a tervezett bezárásig évente egyenlő részletben kell az 
üzemeltetőnek megképeznie.  

d) A kötelezetti kör ex lege meghatározásán túl ajánlatos lenne olyan szempontrendszer 
kialakítása, mely lehetőséget és iránymutatást ad egyedi esetekben, engedélyezési eljárásban olyan 
tevékenységek biztosításhoz kötésére, melyek a jogszabályi felsorolásban nem szerepelnek, de az 
adott tevékenység jellemzői, körülményei a környezet olyan mértékű veszélyeztetését jelenthetik, 
melyek indokolják a biztosítéki rendszerbe való belépését (pl. Natura 2000 területi kapcsolat, 
egyes veszélyes anyagok használata). 
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Feltétlenül szükségesnek tartom annak felülvizsgálatát, hogy a javasolt ex lege meghatározás 
szerint biztosítékadásra kötelezett környezethasználókat a tevékenységük okán összességében 
milyen összegű környezeti célú egyéb fizetési kötelezettségek terhelik, mert a kötelezettségek 
indokolatlan kumulálódása az elvárttal ellentétes következményre vezethet. 

A pénzügyi biztosítékok garanciális funkcióját közvetlenül befolyásolja, hogy mennyire 
pontosan tervezhető a létesítmény hosszú távú üzemeltetése, mi történik, ha felszámolási eljárás, 
illetve csődeljárás alá kerül az üzemeltető. A pénzügyi biztosítékok/biztosítások alkalmazása 
különösen a hulladéklerakók esetében kiemelten problematikus, mert a jelenlegi szabályozás 
alapján kialakult gyakorlatkövetkezményeként a hulladék-közszolgáltatók egy része csőd közeli 
állapotba került. Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodásból származó bevételek és költségek 
elosztásának módja az elmúlt évek során jelentős mértékben megváltozott, emellett a 
hulladékkezelési létesítmények tulajdonosi szerkezete gyakran összetett, ezért a biztosítékadásra 
kötelezett személyének meghatározásakor e sajátos viszonyokat figyelembe kell venni. A 
kötelezett személyének meghatározásakor ugyanis nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy 
milyen lehetőségek és korlátok között végzi tevékenységét, alakítja a magatartását meghatározó 
szabályokat.   

 

III.2. A környezetvédelmi célú pénzügyi biztosítékok fajtái  

A környezetvédelmi célú pénzügyi biztosítékok lehetséges formáit az előnyökkel és 
hátrányokkal együtt bemutató IMPEL dokumentum19 részletesen ismerteti. A tagországi 
gyakorlatokat feldolgozó dokumentum szerint ezek között az alábbiak szerepelnek:  

a) biztosítási szerződés,  

b) környezetvédelmi céltartalék,  

c) fedezet biztosítása zálogjoggal (a zálogjogosult személye tisztázásra szorul), 
ingóság vagy ingatlan fedezetkénti megjelölésével, ingatlan esetén ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, vagy korlátozás mellett, 

d) anyavállalati garancia a környezethasználó anyacége által nyújtott garancia, 
amely keretében a környezethasználó nemteljesítése esetén az anyavállalat fog helytálllni 
kifizetés teljesítése vagy a kötelezettség teljesítése formájában,  

e) hitelintézet vagy biztosító által vállalt garancia, teljesítési kötvény/kezesség, 
amely egy bank, egyéb pénzintézet vagy kezes által kiadott, konkrét összegre vonatkozó 
teljesítésről szóló megállapodás alapján vállalt fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalás 
kiállítója vállalja, hogy a jogosult hatóságnak a kötvényben meghatározott összeghatárig 
kifizetést teljesít, amennyiben a környezethasználó nem tett eleget környezetvédelmi 
kötelezettségeinek,   

f) kezességi kötvény, a kezes (általában biztosító társaság) által kiállított kötvény, a 
kezes, a környezethasználó vagy annak anyavállalata és a hatóság között létrejött szerződés 
alapján, aminek keretében a kezes vállalja, hogy a szerződésben meghatározott kötelezettséget 
teljesíti egy bizonyos összeghatárig, amennyiben a kötelezett nem tenne annak eleget. 
Kezességi kötvény lehet fizetésre vonatkozó, amely esetben a kezes a megszabott 
összeghatárig kifizetést teljesít, vagy teljesítésre vonatkozó, amely esetben a kezes helytáll a 
kötelezett által nem teljesített kötelezettség tekintetében, a kötvényben meghatározott 
összeghatárig,  

                                                           
19 European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law: Financial Provision for 
Environmental Liabilities Practical GuideDOC7-05/10/2017, 11th September 2017: report number: 2017/22.; 27-43 
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g) önkéntes közös káralap, egy önkéntes alapon működő csoportos pénzügyi alap, 
amelyben az alapból lennének fedezve a csoport egy tagjának vonatkozó költségei, 
amennyiben a csoport egyik tagja a környezetvédelmi kötelezettségei tekintetében nem állt 
helyt. 

A biztosíték mértékét több tényező befolyásolhatja, érdemes volna konkrét 
szempontrendszerrel vagy lehetőség szerint akár matematikai képletként meghatározni, amelyben 
több súlyozó tényező is megjelenik, így például a tevékenység veszélyességi szorzója, valamint egy 
olyan területi szorzó, amely figyelembe veszi a tevékenység helyszínének természetvédelmi 
besorolását (pl. védett vagy fokozottan védett természeti terület, Natura 2000 terület). A 
veszélyességi besorolás tekintetében megfontolandó, hogy külön szorzóként lehessen figyelembe 
venni a foglalkoztatottak létszámát, illetve a hatásterületen élő lakosság számát is, de legalább 
ennyire a tartósan pozitív jogalkalmazói, jogkövetői magatartást, melynek példája lehet az EMAS 
rendszerben való részvétel, a hatósággal való rendszeres kapcsolattartás, hatósági kötelezéseknek 
való maradéktalan megfelelés, a változások folyamatos jelentése stb., hasonlóan a biztosítások 
díjmeghatározásához. (Érdemes lenne a biztosítók e körben esetleg meglévő tapasztalatát 
figyelembe venni és megfontolni, miként lehetne a pozitív és negatív környezethasználói 
magatartásra tekintettel ösztönző elemeket beépíteni a jogszabályba vagy a hatóság által 
meghatározott biztosítékadási rendszerbe.) 

A pénzügyi eszközök későbbi kiválasztása előtt szükségesnek tartom a fentiek egyenkénti 
értékelését hazai viszonyainkra való adaptálhatóságuk szempontjából. Ezt elősegítendő, néhány 
példán keresztül kívánom megvilágítani ennek jelentőségét.   

A környezetvédelmi céltartalék abban az esetben volna biztosítékként elfogadható, 
amennyiben azt a társaság akkreditált könyvvizsgálója rendszeresen auditálja. Érdemes itt jelezni, 
hogy a számviteli törvény20 a környezetvédelmi kötelezettségekre kötelezően előírja a céltartalék 
képzését, míg a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre vonatkozóan a céltartalék képzését 
csak lehetőségként említi, a kettő közötti elhatárolást illetően joggal merül fel némi 
bizonytalanság.  

Az egyes pénzügyi biztosítékfajtákat a kötelezett saját maga, vagy jogszabályban, illetve 
hatósági határozatban meghatározottak szerint külön - külön vagy akár együttesen is 
alkalmazhatja, hiszen mindegyik más típusú gazdasági előnyökkel, illetve hátrányokkal 
rendelkezik, ezért akár adott kötelezettség lefedésére, egymást kiegészítve is alkalmasak. A 
bankgarancia és a készfizető kezességvállalás akkor is az előre megállapított összeghatárig hívható 
le, ha a követelés azt meghaladná, valamint annak mértékét a kötelezett biztosítékként szolgáló 
vagyona korlátozni fogja. 

A biztosítási szerződési konstrukciókat a megnövelt kockázatközösség, kockázatporlasztás, 
illetve viszontbiztosítás teheti vonzóvá, valamint az a tény, hogy a biztosított az elővigyázatosság 
és megelőzés érdekében megtett beruházásai, fejlesztései a biztosítási díjat befolyásoló 
tényezőként jelennek meg. Ennek megfelelően a biztosítók kockázatelemzése során a 
díjszámításban mindazok a tényezők, amik a környezetvédelmi kockázat csökkentése irányában 
hatnak, díjcsökkentési tényezőként jelennek meg, így piaci alapokon fognak ösztönzőleg hatni a 
környezetvédelmi szempontból biztonságosabb működés irányába. A kockázatporlasztás révén a 

                                                           
20     Szvt. 41. § (1) Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra a múltbeli, illetve 
a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve 
különösen …. a környezetvédelmi kötelezettséget], amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de 
összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem 
biztosította. 
(2) Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben - céltartalék képezhető 
az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen […] a környezetvédelemmel kapcsolatos 
költségekre), amelyekről a mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy 
felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. 
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biztosítás leginkább a hazai kkv szektorra nézve előnyös, mivel a többi biztosítékfajta magasabb 
költségei a nagyobb likviditással rendelkező multinacionális vállalatok számára arányaiban kisebb 
megterhelést jelentenek.  

A biztosítási szektor jelzései szerint a biztosítékadás jogszabályi kötelezettséggé válása esetén 
a termékoldal rendelkezésre tudna állni. Jelen javaslatcsomag előkészítése során több alkalommal 
egyeztettem a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) képviselőivel, így az is tudomásomra 
jutott, hogy a MABISZ 2016 folyamán konkrét javaslattal fordult az akkori szaktárcához, jelezve a 
biztosítási szektor készségét és képességét a környezetvédelmi felelősségbiztosításhoz szükséges 
biztosítási termékek továbbfejlesztésére. Áttekintve a felelősségbiztosításokkal kapcsolatos 
gyakorlatot, kiemelt figyelemmel a veszélyes tevékenységek felelősségbiztosítására, a következő 
alapvető tételek jelentek meg a MABISZ szakmai anyagában, amit jelen javaslatcsomagunkban is 
támogatni tudunk. 

A biztosítás természetéből fakadóan csak az előre nem látható, hirtelen és váratlanul 
bekövetkező, a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre (üzemzavarra) visszavezethető károk 
fedezetére vonatkozhat, vagyis folyamatos környezetszennyezésre nem. Kötelező jelleggel a 
biztosításnak általánosan a jelentős kockázatú tevékenységet folytatókra, illetve létesítményt 
üzemeltetőkre kellene kiterjednie. A biztosítók az alábbi környezeti elemekben okozott 
környezetkárosodásokra vállalhatnak kockázatot felelősségbiztosítás keretében: 

• védett fajokban, természetes élőhelyekben; 

• felszíni vizekben, azok készleteiben, minőségében, mennyiségében, a felszíni vizek 
medrében és partjában, a víztartó képződményekben és azok fedőrétegeiben, valamint a vízzel 
kapcsolatosan kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló területekben; 

• talajban, a talaj termőképességében, szerkezetében, víz- és levegőháztartásában, valamint 
élővilágában.  

A lehetséges struktúrák rugalmasságát jelzi, hogy saját telephelyre is lehetséges biztosítási 
fedezetet kötni, azt azonban nem elsősorban a felelősségbiztosítás, hanem jellemzően a 
vagyonbiztosítás keretében. A történeti károk kialakulásával kapcsolatos tapasztalat alapján a 
telephelyre vonatkozó biztosítás legalább olyan fontos lenne, mint a felelősségbiztosítás 
rendszere. A vagyonbiztosítással együtt ugyanis olyan megelőző típusú intézkedések járnak együtt, 
amelyek a környezet állapotának megőrzését segítik. A biztosító intézetek ellenőrző tevékenysége 
mintegy kiegészíti a hatósági ellenőrzést, ezzel is erősítve az anyagi jogi követelmények betartását 
és betartatását. 

Hangsúlyozni kell, hogy a biztosítási díj az esetlegesen bekövetkezett kár rendezéséhez 
szükséges összegnek elhanyagolható részét képezi, ami ráadásul a kockázatközösség növelésével, 
illetve a jogkövető magatartás erősödésével, a megelőzéshez szükséges lépések beépítésével még 
tovább csökkenthető.  

A pénzügyi biztosítékoknak igazodniuk kell a környezethasználó felelősségéhez kapcsolódó 
költségterhekhez. Ahogy azt a már korábban hivatkozott IMPEL dokumentum is kiemeli, a 
tevékenységek között e szempontból is lényeges különbség van, egyeseknél a költségek mit sem 
változnak, míg másoknál jelentős eltérés lehet abból adódóan, hogy a környezethasználó a 
tevékenység befejezését követően is felelősséggel tartozik vagy sem.21 A pontos hatósági 
nyilvántartás, ellenőrzés a megfelelő eszközök kiválasztásához, a díjak képzéséhez, illetve az egész 
rendszer működéséhez is elengedhetetlenül szükséges.  

Szintén hangsúlyozandónak tartom, hogy a fenti termékek, vagy lehetőségek megjelenése a 
piacon és a jogszabályokban önmagában még nem elég ahhoz, hogy a célt elérje. Ugyanis a 

                                                           
21 European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law: Financial Provision for 
Environmental Liabilities Practical GuideDOC7-05/10/2017, 11th September 2017: report number: 2017/22.: 16. 
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pénzügyi garanciák meghatározása, és azok meglétének ellenőrzése állami feladat. Ezért 
elengedhetetlen azon szabályok meghozatala is, amelyek azokhoz igazodóan rögzítik a hatóságok 
feladat- és hatáskörét, valamint azoknak a pénzügyi forrásoknak a biztosítása, amelyek mellett 
megteremthető a hatósági feladatellátás és hatáskörgyakorlás tárgyi és személyi feltételrendszere, a 
megfelelő működés alapja. Ennek többek között az is része, hogy legyen olyan állami szervezet, 
amelynek feladata az illegális tevékenység feltárása. Ugyanis hiába van a jogszerű tevékenységhez 
kötött pénzügyi biztosíték rendszere, ha közben a környezethasználó által okozott kárveszély, 
vagy kár illegális magatartás eredménye. A pénzügyi garanciákkal szembeni hármas követelmény 
érvényesítésének feltétele a hatékony hatósági feladatellátás és hatáskörgyakorlás.  

 

IV. Jogi garanciák a környezethasználó megszűnése esetén  

Tekintettel arra, hogy a környezeti károk többsége gazdasági tevékenység következtében, 
annak folyamatában keletkezik, külön is foglalkozni kell a környezethasználó megszűnésének 
esetével. A környezeti felelősség érvényesítésének, érvényesíthetőségének egyik kritikus időszaka a 
környezethasználó jogutód nélküli megszűnése, különösen, ha arra fizetésképtelenség miatt – 
nem végelszámolás, hanem felszámolási eljárás keretei között – kerül sor. A felszámolási eljárás a 
jogszabályi hatály miatt – néhány kivételtől eltekintve – csak a gazdálkodó szervezetekre 
vonatkoztatható, így a felszámolás megoldásai a környezethasználók egy bizonyos körére nem 
értelmezhetőek, tehát a gazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozókra sem.22 A felelősségi 
szabályok átláthatósága és kiszámíthatósága, valamint a környezeti felelősség érvényesítése 
érdekében szükség lenne arra, hogy az elszámolási és elszámoltatási rendszer a környezethasználat 
hatásához, valamint a vele járó kockázathoz igazodjon, függetlenül a környezethasználó 
személyétől, jellegétől.  

A szennyező fizet elvének érvényesítése szempontjából alapvető, hogy a gazdasági 
tevékenység költségei közé miként épülnek be a környezethasználattal együtt járó, megelőzést 
szolgáló költségek. Ezt erősíthetik azok a szabályok, amelyek a gazdálkodó szervezetek vezetői, 
illetve az alapítók mögöttes felelősségének megállapítását teszik lehetővé, ha döntéseikkel 
hozzájárultak ahhoz, hogy a költségek beépítése, vagy azok fedezetének biztosítása elmarad. Ilyen 
jellegű hitelezővédelmi felelősségi szabály jelenik meg a vezetővel szemben a felszámolási 
eljárásban, ha nem kellően vette figyelembe a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetet.23 E 
körben aláhúzandó, hogy a vezetőnek értékelnie kell, vajon a környezeti felelősségből származó 
kötelezettség elmulasztása miatt bekövetkező környezeti károk és veszélyek elhárításához 
szükséges forrásigény megjelenése mennyiben vezethet fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzethez. Ezzel megteremtődne annak feltétele, hogy az ilyen típusú értékelés elmaradása a 
vezetővel szembeni felelősségi szabály alkalmazását vonja maga után. A környezetkárosodás 
megelőzése, a károsítás abbahagyása, illetve a kármentesítés elvégzése, mint hitelezővédelmi 
intézkedés akkor tudja betölteni funkcióját, ha a megelőzés nem szűkül le a környezethasználatra 
vonatkozó szabályok betartására, hanem kiterjed a gazdasági döntések egészére.24   

A környezethasználat befejezéséhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
kérdések mind a végelszámolásban, mind a felszámolási eljárásban megjelennek. A jogszabályok 
részletesen szabályozzák az érintettek – ideértve a hatóságokat is – eljárásban betöltött szerepét, 
jogait, kötelezettségeit, felelősségét. Kiemelt jelentősége van annak, hogy ezen eljárások során 
milyen környezeti teherrel kell számolni. A környezeti teher itt nem más, mint a jogszabályok és 
hatósági határozatok követelményeinek teljesítéséhez szükséges költségfedezet. Ez költségként 
csak akkor jelenhet meg, ha egyértelművé válik, hogy milyen intézkedésekre van szükség és 

                                                           
22 1991. évi XLIX. tv. 2. §-a szerint a törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és hitelezőikre terjed ki.  
23 u.o. 33/A. § 
24 Például veszélyes hulladék tárolása csak akkor vállalható, ha a gazdálkodó szervezet a tárolási idő teljes időtartamára 
gondoskodott a hatósági határozatban meghatározott műszaki és pénzügyi feltételek meglétéről, ezáltal a tárolás biztonságáról. 
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azokhoz milyen költségek rendelhetők. A gyakorlati tapasztalat az, hogy a hatósági határozatok 
csak a kötelezettséget fogalmazzák meg, az már a környezethasználó feladata, hogy az annak 
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket a költségekkel együtt meghatározza. Mivel gyakori az, 
hogy a hatósági kötelezés ellenére már a környezeti károk felmérése is elmarad, ezért a környezeti 
teher megjelenítése még nem elegendő arra, hogy a valós helyzetet tükrözze. Erre csak akkor 
lenne lehetőség, ha a hatóság sokkal aktívabban léphetne, illetve lépne fel az intézkedések és a 
költségek meghatározásában, a kötelezések végrehajtásában, végrehajtatásában, vagy akár a 
környezethasználó teljesítésének bármely okból történő elmaradása esetén maga is hatékonyan és 
gyorsan közbeléphetne, természetesen visszatérítési igénnyel.  

A végelszámoláshoz képest a felszámolási eljárás kiemeltebb szerepet tölt be, mert annak 
célja, hogy fizetésképtelenség esetén rendezze a jogutód nélkül megszűnő gazdálkodó szervezet 
tevékenysége során felhalmozott adósságok megfizetését, megállapítsa a hitelezők közötti 
kielégítési sorrendet, és biztosítsa az adóssággal szembeni igények arányos kielégítését. Ebből 
következik, hogy a környezeti károk felszámolásával kapcsolatos problémák kezelésére a 
felszámolási eljárás akkor válik alkalmassá, ha a környezeti kár miatt érintettek – a környezeti 
kárelhárításban részt vevők, de akár a munkájukért ellenértéket meg nem kapók, illetve 
elsősorban maguk a károsultak, vagy a közvetlen veszélyeztetettek, illetve az azokat képviselni 
jogosultak – egyben hitelezőkké is tudnak válni. Ennek azonban részben gátat szab a különböző 
eljárások időtartama és az egyes határidők közötti összhang hiánya. Szükséges lenne az egyes 
eljárások összevetése, és a jogvesztő határidőkre vonatkozó szabályok felülvizsgálata annak 
érdekében, hogy a hitelezővé válás valós lehetőség legyen, ugyanakkor ne lehetetlenítse el a 
felszámolási eljárás céljának teljesülését sem. Kétségtelen tény, hogy a környezeti károk esetében a 
rövid határidők alkalmazása ellehetetleníti az érvényesítést. Ezért jelentősége van annak, hogy a 
kárveszéllyel fenyegetettek, illetve a károsultak mikor és miként lépnek fel a környezethasználóval 
szemben, hiszen megfelelő fellépés esetén a megelőző intézkedések megtétele iránti igény 
hitelezői igénnyé változtatható.  

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy alkalmanként teljesen világos olyan jogalkotási 
anomáliák gátolják a megfelelő jogérvényesítést, amelyek esetében viszonylag egyszerű lépésekkel 
megoldásra juthatnának. Így a Kvt. 105. § szerint: „A környezethasználó jogutód nélküli 
megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során, illetve állami vállalat gazdasági 
társasággá alakulása, állami vagyon hasznosítása és értékesítése során, állapotfelmérés alapján a 
vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások 
kárelhárítási és kártérítési költségeit.” A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és 
természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) számú Kormányrendelet (FeR) 
azonban némileg felülírja a Kvt. előírását, és nem minden esetre követeli meg az állapotértékelést. 
Állapotértékelésre csak akkor kerül sor, ha erre a környezetvédelmi hatóság okot lát (ez megfelel a 
Csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvénynek (Csjt)). A FeR a 
felszámolótól a Csjt alapján mindössze egy nyilatkozat megtételét követeli meg. Márpedig 
kétséget kizáró módon csak a teljes rálátást biztosító jogszabályi követelmények teremthetik meg 
a környezeti felelősség alapjait a felszámolási eljárásokban. 

Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a környezethasználat okozta egészség- és 
vagyonkárosodás nem jelenik meg önállóan a felszámolási eljárásban, annak ellenére, hogy attól 
nem választható el. Szükség lenne arra, hogy a környezethasználat általi károsultak is nevesítve 
jelenhessenek meg a hitelezői igényeket érvényesítők között, hogy legalább azok is 
bekerülhessenek a kiemelt hitelezői körbe, akiknél a kár, illetve a közvetlen kárveszély már 
megjelent. Bár a jellemző az, hogy a kár a felszámolási eljárás befejeződése után, akár évek múlva 
észlelhető csak.  

Az adósságok fedezetét szolgáló vagyon nagyságától és gyakran jellegétől is függ, hogy 
kielégíthetőek-e a hitelezők igényei. A vagyontárgyak egy részének megítélése a technológia 
fejlődésével folyamatosan változik, ezért lehetséges, hogy egyes minőségi jellemzőket korábban 
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teherként vettek figyelembe és a vagyontárgy értékét csökkentőnek tartották, míg a technológiai 
változás ezt a megítélést megváltoztatta (pl.: veszélyes hulladékok kezelési technológiájának 
fejlődése, amelynek révén egyes összetevők különválasztása miatt a hulladék egy része 
újrahasznosíthatóvá vált, tehát tényleges értéket képvisel). A végelszámolónak és a felszámolónak 
kiemelt szerepe van abban, hogy a technológiai fejlődésre tekintettel hogyan állítja össze a 
vagyonmérleget, illetve megkeresi-e azt a gazdasági szereplőt, aki adott vagyonelemben felismeri, 
felismerteti az értéket. A hatályos szabályozás szerint a vagyonról a gazdálkodó szervezet 
vezetőjének tájékoztatása a meghatározó, amely nem egy esetben elégtelen. A hitelezői érdekek 
védelmét is szolgálná, ha a technológiai fejlődés vagyonra gyakorolt hatásának követése 
egyértelmű kötelezettségként is megjelenne a végelszámolás, illetve a felszámolási eljárás 
folyamatában. 

A felszámolási eljárás megindítása együtt járhat azzal, hogy a környezeti károk elhárítására 
fedezetül szolgáló garanciákat (pl. zálogtárgyból kielégítés) megszünteti, sértve ezzel a pénzügyi 
garanciákkal szembeni hármas követelményből kettő – a megbízható és az elérhető – 
érvényesülését. A fizetésképtelenséggel együtt ebből az következik, hogy az eljárástól a környezeti 
károk felszámolásának pénzügyi finanszírozása már csak korlátozott mértékben várható el. Ezért 
szükség lenne a meglévő szabályok felülvizsgálatára, s annak megállapítására, hogy mely eszközök 
esetén lehetséges a meglévő szabályok módosítása, a hármas követelmény teljesülésének 
fenntartása érdekében. 

Ugyanakkor a fizetésképtelenség önmagában még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
környezeti kárral terhelt vagyontárgy kármentesítésére sem lehet számítani, amennyiben a 
vagyontárgy máshoz kerül és az a kármentesítés elvégzésére kötelezettséget vállal. A környezeti 
teher rendezéséről a hatóság határozatot hozhat, és a környezeti teher átvállalását az ingatlan-
nyilvántartásban fel kellene tüntetni, azonban ez a tény a bejegyezhető jogilag releváns tények 
között nem szerepel. Megjegyzendő az is, hogy önmagában a kötelezettség átvállalása nem 
elegendő, hiszen az nem ér semmit akkor, ha a valóságban a vevő a kötelezettség teljesítésére 
alkalmatlan. A hatályos szabályok nem térnek ki arra, hogy a vagyontárgy átruházásakor milyen, a 
környezeti teher megszüntetésére garanciát adó szempontokat kell figyelembe venni, ezért e 
szempontok számbavétele és megjelenítése, valamint a biztosítékadási kötelezettség megjelenése 
hozzájárulhatna ahhoz, hogy a környezeti teherrel terhelt vagyontárgyak olyanokhoz kerüljenek, 
akik a kötelezettségek teljesítésére alkalmasak és hajlandóak. A hajlandóságot növelheti, ha a 
kötelezettség átvállalásának, a kötelezettség teljesítésének eredményeként a kárveszélyt, illetve a 
környezeti kárt megszüntetők adókedvezményben részesülhetnének. Az adórendszer zöldítése, 
amely különbséget tenne az elővigyázatosság és megelőzés elvét érvényesítő, illetve az azt 
figyelmen kívül hagyó környezethasználók között, nem lenne idegen a piacgazdaságtól.    

A környezethasználat negatív hatásainak semlegesítése, a kárt és kárveszélyt megelőző 
intézkedések megtétele a végelszámolás és a felszámolási eljárás ideje alatt is kiemelendő feladat. 
A szükséges intézkedések megtétele nélkül a kárveszélyből kár lehet, míg a károk minőségi 
változáson mehetnek át, nagyságuk akár fokozottan növekedhet, újabb környezeti elemeket is 
érintve. A felszámolási eljárásban nincsen megfelelő eszköz arra, hogy ezeket a folyamatokat bárki 
is megállítsa, ha az intézkedések megtételéhez szükséges pénzügyi források elapadtak. A 
szennyező fizet elvének érvényesítése feltételezi, hogy a szennyező rendelkezik megfelelő 
pénzügyi háttérrel. A felszámolási eljárásra azonban éppen azért kerül sor, mert ez a háttér 
hiányzik, így a szennyező fizet elvének érvényt szerezni gyakorlatilag lehetetlen. Hiába írja elő a 
jogszabály a felszámoló számára az intézkedések megtételének kötelezettségét25, ha arra forrása 
nincsen. Az anyagban jelzett pénzügyi alapok léte részben e probléma megoldását is segíthetné, 
különösen azokban az esetekben, amikor nincsen olyan hitelező, aki a terhelt ingatlant hitelezői 
igényének kielégítésére elfogadná. Az állami szerepvállalás újragondolása e téren elkerülhetetlen.  

                                                           
25 Csjt. 48. § (3) 
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A környezeti teher már a felszámolási eljárás előtt keletkezik és a felszámolási eljárás alatt is 
nőhet. Az, hogy egy gazdálkodó szervezet milyen rendezetlen környezeti teherrel bír a 
felszámolási eljárás megindításakor, részben a hatóságon is múlik. A hatóságtól elvárható, hogy a 
kötelezések végrehajtása érdekében mindent megtegyen, és a kötelezettség nem teljesítése esetén 
a végrehajtás költségét legalább kötelezettségként megjelenítse. Hangsúlyozandónak tartom az 
ahhoz szükséges feltételek megteremtését, hogy a hatóság is tudjon felszámolási eljárást indítani, 
vélelmezve a fizetésképtelenséget, ha a környezethasználó a kötelezéseknek arra hivatkozva nem 
tesz eleget, hogy nincsen rá pénzügyi kerete. A környezeti teher és kárveszélyek megjelenését, a 
környezeti károk növekedését előzheti meg a hatóság, ha időben lép fel, esélyt adva arra, hogy a 
környezethasználó vagyonából a szükséges intézkedések költségeit a felszámoló fedezni tudja. A 
hatóságoknak a hatályos szabályok szerint is számos lehetőségük van arra, hogy fellépjenek, 
azonban az aktív beavatkozásra vonatkozó szabályok hiányoznak, pótlásuk hitelezővédelmi 
szempontból is indokolható. 

 

V. A gyors és hatékony állami beavatkozás anyagi előfeltételeinek biztosítása 

Az eddigiekben elsősorban a tevékenység, a környezethasználat megkezdése előtt, a 
megelőzés és az elővigyázatosság elvének szem előtt tartásával alkalmazható eszközökre tettem 
javaslatot. Az előző pontban a környezethasználó – és így az „üzemelés” jellegű 
környezethasználat – megszűnésének esetén a környezeti állapot változásának, megóvásának 
hatékony kezelését biztosító eszközöket vázoltam. 

Értelemszerűen a környezethasználat folytatása, az „üzemelés” szakasza során is felmerül a 
szennyező fizet elvének, a környezethasználó felelősségének érvényesítése. Mindez elsődlegesen a 
preventív eszközök, az előírt biztosítékok igénybevételével valósulhat meg. Az alkalmazott 
eszköztár azonban a környezeti kár vagy veszélyhelyzet elhárításához kell, hogy igazodjon, így 
minden olyan esetben, ahol a pénzügyi típusú biztosítékok rendszere a cél elérésére bármely oknál 
fogva – a környezethasználó önkéntes teljesítésének hiányában, az előírt biztosíték kimerülése 
folytán stb. – nem elegendő, az államnak alkotmányos kötelezettsége intézményes úton fellépni és 
a további környezetkárosodást, környezeti veszélyt hatékonyan megelőzni. Mindezt 
párhuzamosan a szennyező fizet elvének – akár utólagos – érvényesítésével, vagyis erre alkalmas 
normatív és intézményi megoldások alkotásával és alkalmazásával. 

Kritikus fontosságú a célhoz kötött, hatékony és gyors állami beavatkozást lehetővé tevő 
anyagi előfeltételek biztosítása, ennek érdekében azok szabályozási háttere. Ha a felelősség 
érvényesítésére igénybe vehető eszközöket háromlépcsős hierarchikus rendben alkalmazzuk – 
elsőként tehát az engedélyezés során előírt bármilyen pénzügyi tartalmú biztosíték érvényesítésére 
kerül sor, másodsorban elkülönített forrásból finanszírozott, azonnali, visszkereseti igénnyel 
társuló állami beavatkozásra és csak végső esetben, harmadsorban az állami felelősségvállalásra –, 
akkor itt a második „fokozatról” van tehát szó. Ebben az esetkörben – a környezethasználó 
kármegelőzési, kárelhárítási tevékenysége bármely okból történő elmaradásának esetén –  ugyanis 
csakis a hatékony és gyors állami fellépés biztosíthatja, hogy a környezeti kár vagy annak veszélye 
jellegétől függően és kezelésének elmaradása miatt újabb, végső esetben az elkülönített források 
felhasználásán túli állami felelősségi körbe kerülő kár ne keletkezzék. 

Az állami beavatkozás pénzügyi források hiányában nem lehetséges, az erről való 
gondoskodás előírását tartalmazza a Kvt. központi költségvetés szerepéről szóló rendelkezése is26. 
A hiány megszüntetését elsődlegesen az elkülönített pénzügyi alap létrehozása szolgálhatja, amely 
a pénzügyi finanszírozás nehézségeit hivatott megoldani27. E körben kizárólag azon esetekre 
                                                           
26 Kvt. 56. § 
27 Az örökölt, állami felelősségi körbe tartozó kármentesítések finanszírozására történetileg több, sajnos messze nem hatékony 
megoldás született - 1990-től a Központi Környezetvédelmi Alap (KKA), 2000-től a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 
(KAC), majd a Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE), ezt követően az OKKP –, amelyek azonban a szóban 
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gondolhatunk, amikor a gazdálkodó önkéntes teljesítése hiányában, vagy annak alkalmatlansága 
miatt a hatóság saját beavatkozási lehetőségét kell megalapozni, az elviselhetőnél nagyobb 
veszélyhelyzet elkerülése érdekében.28 

A két fenti irány szorosan összefügg, a környezeti kár terjedésének megelőzésére szolgáló 
elkülönített forrás éppen arra a célra lenne felhasználható, hogy olyan mértékű szennyezés ne 
következzen be, ami később már csak az állami felelősségi körbe kerülve kezelhető, vagyis az 
állam környezeti kármentesítési kötelezettségeihez tartozna. A nagyobb környezeti kárt, annak 
sokkal költségesebb mentesítését kerülhetjük el tehát a gyors állami beavatkozással. Ezzel 
párhuzamosan a már rendelkezésre álló, a visszkereseti igény érvényesítésére szolgáló eszközök29 
joggyakorlatba való átültetését segítő szabályozási elemek beépítése is szükséges, amilyen pl. az 
eljáró hatóságok és a kárelhárításban részt vevő környezethasználók  számára az adatbázisokhoz 
való térítésmentes hozzáférés30 lehetőségének megteremtése. 

Annak érdekében, hogy a hatóság számára a kármegelőzés azonnal hozzáférhető anyagi 
forrását biztosítani lehessen, szükség van valamennyi lehetséges, amúgy is alapvetően 
környezetvédelmi célra szánt, bevételi forrás figyelembevételére (pl. termékdíj, kockázati járulék 
stb.) és annak esetleges célirányos elkülönítésére, valamint az államháztartásra vonatkozó hatályos 
keretek közé illeszthetően valamennyi szereplő számára elfogadható és méltányos konstrukció 
kialakítására. Érdemes emlékeztetni arra, hogy a termékdíj fizetési kötelezettség és a 
biztosítékadási kötelezettség között a hatályos jogszabályokban már ma is szoros a kapcsolat, ami 
arra utal, hogy az állam a termékdíjra úgy tekint, mint a károk megelőzését szolgáló forrásra. Ez is 
azt erősíti, hogy a termékdíj elkülönítése egy önálló pénzügyi alapba (amint erre már volt példa 
régebben), a hatályos szabályozás természetes folyománya lenne.  

A környezetvédelmi állami fellépés pénzügyi fedezetének forrását képezik a 
környezetterhelési díjak. A róluk szóló törvény31 indokolása a díjkivetés egyértelmű céljának a 
forrásteremtést tekintette. Ahogy azt az Alkotmánybíróság 1129/B/2004. AB határozatában 
idézi: „A környezet fokozódó használatával egyre sürgetőbbé válnak a megóvást és helyreállítást szolgáló 
intézkedések. A megvalósítás költségeit az állam nem tudja teljes mértékben felvállalni, indokolt tehát a 
környezethasználók bevonása is a finanszírozásba. Ennek alkotmányos alapja a közteherviselés kötelezettsége, 
amely mindenkit arra kötelet, hogy a tevékenységéhez, jövedelméhez mérten járuljon hozzá a közösség érdekeit 
szolgáló kiadásokhoz, így a környezet megóvásának költségeihez. (…)” Az Alkotmánybíróság többek 
között e célhoz kötöttség miatt találta megalapozatlannak az indítványt, mely a talajterhelési díj 
alkotmányosságát vitatta. A kármegelőzést szolgáló, a szennyező fizet elve alapján és kifejezett 
környezetvédelmi cél elérése érdekében kivetett díjak és járulékok felhasználása akkor lesz 
összhangban az alkotmányos követelményekkel, ha az állam az így begyűjtött forrásokat 
ténylegesen a kivetés céljának megvalósítására fordítja. Megjegyzendő, hogy az Alaptörvény XXI. 
cikk (2) bekezdése32 maga is a szennyező fizet elvéhez köthető alkotmányos kötelezettség 
megfogalmazása.33 A P) cikk (1) bekezdésében megfogalmazott hármas kötelezettségből sem 
következhet más, minthogy az állam által a környezethasználótól a hármas kötelezettség 

                                                                                                                                                                                     
forgó, elsődlegesen a már folyamatban lévő vagy még tervezett kockázatos környezethasználatok során előálló szennyezések, 
veszélyhelyzetek esetenkénti kezelésére nem fókuszáltak. 
28 Megjegyzendő továbbá, hogy az érintett szektor gazdasági szereplői önkéntes csatlakozással és befizetéssel maguk is 
létrehozhatnak egyfajta kockázati közösségen alapuló elkülönített pénzügyi alapot, amely ezekben az esetekben a 
környezethasználók számára elérhető pénzügyi támogatást nyújt. Ez azonban nem az állami beavatkozást segíti, hanem a 
környezethasználók önkéntes helytállását, erre az esetkörre a leírtak nem vonatkoztathatóak. 
29 Kvt. 102/B.§ és 102/A.§ (5) bek. b) pontja értelmében a hatóság bármely szakban saját maga is megteheti mindazon 
intézkedéseket, amire a szennyezőt kötelezné, vagy amit a környezethasználó a kötelezés ellenére sem tett meg. Sőt, a 
megelőlegezett költségek fedezésére az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztethet, de akár ingó vagyonra is jelzálogot keletkeztethet. 
30 Természetesen az üzleti titok védelmére vonatkozó hatályos előírások a hatósági munka során is irányadóak. 
31 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjakról  
32 Alaptörvény XXI. cikk (2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a 
helyreállítás költségét viselni. 
33 17/2018. (X. 10.) AB határozat [23] 
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teljesítésére vagy annak elmulasztása miatt beszedett pénzügyi forrásokat a kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges költségek fedezésére fordítsa.  

Az alábbiakban leírt peremfeltételek keretei közt számos lehetőség és változat javasolható, 
azokon belül a tényleges kialakítás az előnyök és hátrányok mérlegelésével politikai akarat és 
központi döntés kérdése. A döntés függvényében Magyarország éves költségvetésének a 
bevételek célja és a kiadások közötti összhang megteremtését szolgáló módosításával, illetőleg az 
erre vonatkozó jövőbeni tervezéssel elkülöníthető az erre szolgáló pénzügyi alap és 
meghatározható a felette való rendelkezés rendszere is. Egy ilyen módosítás nem lenne idegen a 
jelen költségvetési rendszertől sem, hiszen a Kormányzat a számára kiemelten kezelt célok 
eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat elkülönített alapokban tartja.34 A környezetvédelmi célú 
alap létrehozása üzenetértékű lenne, jelezve, hogy az Alaptörvény által védett környezeti értékek 
és a környezet állapotától függő egészség védelmét a Kormány a kiemelt célok között tartja 
számon, és akként kezeli.  

Elsődleges és alapvető kritérium, hogy a szóban forgó pénzügyi alapot kizárólag a 
környezethasználó teljesítésének bármely okból történő késlekedése, elmaradása miatt fenyegető 
vagy már bekövetkezett jelentős környezeti károk felszámolásának, a közvetlen veszélyhelyzetek 
megszüntetésének állami (hatósági) végrehajtására lehessen felhasználni, ismételten kiemelve az 
azzal kapcsolatos visszatérítési igény érvényesítésének szükségességét. Értelemszerűen ez a célja 
az egész rendszernek, tehát az elkülönített pénzügyi forrás létrehozásának, újfent hangsúlyozva, 
hogy csak a környezethasználat folyamatából bekövetkező szennyezések azon eseteiről van szó, 
amikor a kármentesítésre vagy a veszélyhelyzet megszüntetésére kötelezett környezethasználó 
együttműködése hiányában vagy annak alkalmatlansága miatt a szükséghelyzet okán a hatóság 
maga lépne fel és beavatkozása anyagi előfeltétele a pénzügyi biztosítékok révén nem biztosított 
vagy nem biztosítható.35   

A pénzügyi alap forrásait elsődlegesen a környezetvédelmi termékdíjak, illetve emellett az 
állam környezetvédelmi, illetve mindezek elégtelensége esetére vagy akár kiegészítő jelleggel, 
egyéb költségvetési forrásai jelenthetik. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló korábban hatályos törvény részletesen szólt a termékdíjból 
befolyó összegek felhasználhatóságáról36, míg a jelenleg hatályos 2011. évi LXXXV. törvény ezt 
csak igen szűk körben37, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatosan tartalmazza. 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a termékdíj kivetésének célja mit sem változott, hiszen a 2011-
ben elfogadott törvény preambuluma majdnem szó szerint megegyezik az 1995-ös törvény 1. §-
nak szövegével. A hatályos törvényben a termékdíj felhasználhatóságra vonatkozó rendelkezések 
bővítésével – és a fentebb említett, a befolyt összegeknek a költségvetésen belüli megfelelő 
elkülönítésével – a jelenleginél már bővebb anyagi fedezet biztosítható az azonnali hatósági 
fellépésre.   

Fontos szempont ennek megfelelően egyfelől az alap bevételét képező, már létező 
környezethasználati járulékok és díjak központi bevételi oldalon történő együttes megjelenítése, és 
ezáltal az alap már létező lehetséges forrásainak feltérképezése – ahogyan arról fentebb szó esett –

                                                           
34 Az Áht. 14.§ (1) bek. alapján az elkülönített pénzügyi alapok – a 2017. évi költségvetésben számos ilyen alap található, így 
egyebek mellett Nemzeti Foglalkoztatási Alap, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, Országvédelmi Alap, Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap, Gyermekvédelmi Lakás Alap stb. – és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai alaponként külön 
fejezetben szerepelnek a központi költségvetésben. 
35 Külön témakör ezen belül az alap forrásainak esetlegesen az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítések, az OKKP keretei 
közt zajló környezeti károk felszámolására – ahol a végrehajtás elakadása számos alkotmányos problémát is felvet – 
fordíthatósága. Jelen pont nem foglalkozik a történeti károk mentesítésének finanszírozásával, a hatékony és gyors állami fellépés 
célja ebben az esetkörben épp annak elkerülése, hogy újabb jelentős, évtizedeken át ható szennyezések keletkezzenek. 
36 A hatályon kívül helyezett 1995. évi LVI. törvény közlönyállapota szerinti 6.§-a részletesen rendezte a termékdíjból befolyó 
összeg felhasználásának kereteit. 
37 37.§ (2) bekezdés, 5%, legfeljebb 3Mrd Forint. 
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, másfelől a környezethasználók oldalán adott tevékenységhez kötődő terhek áttekintése, hiszen 
ezek összességének növelése nem lehet cél. 

Ugyancsak előremutató javaslat lehet, hogy az elkülönített környezetvédelmi célú 
költségvetési bevételekből befolyó összegek függvényében, az azokhoz igazodó meghatározott 
százalékos arányban az állam a központi költségvetésből további támogatást, hozzájárulást 
nyújtson az alap kiépítéséhez, ezzel a gyakorlatban is megjelenítve a környezeti felelősségnek az 
államot és mindenkit terhelő vetületét (Alaptörvény P) cikk), melynek szabályozási alapját a Kvt. 
mellett ugyancsak a költségvetési törvény jelenti.38  

Az alap bevételi forrásainak biztosításához is nélkülözhetetlen a környezethasználatokra 
vonatkozó teljes körű megfelelő információ és adatszolgáltatás, illetve ezek naprakész 
nyilvántartási rendszere. A naprakész adatok elérhetőségén túl szükséges az egységes adatbázisok 
létrehozása is, vagyis olyan nyilvántartási rendszer kialakítása, ahol a különböző szakágazati 
adatok egységesen jelennek meg, ezzel az egységes hatósági és egyéb eljárásokban 
érvényesíthetővé és képviselhetővé téve a különböző érdekeket és szempontokat. Ugyancsak ez 
az elemi feltétele annak is, hogy az alap kiadásai legalább eshetőségi alapon tervezhetőek legyenek 
az alapján, hogy hol, milyen környezeti kockázattal járó tevékenység, milyen biztosítékrendszerrel 
és egyéb feltétellel folyik. 

A környezeti károk és közvetlen veszélyhelyzetek felszámolása érdekében szükséges hatósági 
fellépés forrását jelentő pénzügyi alapnak az államháztartási szabályok közé illesztése a 
tervezhetőség szempontjából nem könnyű feladat. A bevételi oldal értelemszerűen kevésbé 
bizonytalan, a kiadások azonban jellemzően váratlanok és nagyságrendileg is csak nehezen 
tervezhetőek. Már folyamatban lévő kármentesítések költsége akár a monitoring szakban 
felmerülő újabb körülmény hatására is lényegesen, nagyságrendileg változhat. Mindez ugyancsak 
felveti a naprakész információkat tartalmazó, és térítésmentesen hozzáférhető adatbázis 
szükségességét, azaz a hatósági nyilvántartás vezetésének jelentőségét, amelyből nemcsak a 
környezet állapota és annak változása tudható meg, hanem naprakész információ is kinyerhető a 
környezethasználatokat terhelő kötelezésekről, azok teljesítésének állapotáról, a teljesítés 
elmaradásnak várható környezeti hatásairól, és ezek kezelésének költségeiről.  A pénzügyi alap 
felhasználhatóságára vonatkozó és az afeletti rendelkezések fentebb említett módon történő 
kialakításának igénye ez alapján már könnyebben meghatározható. 

Kritikus kérdés, hogy az egyedi ügyben eljáró és/vagy végrehajtást kezdeményező hatóságok 
hogyan és milyen feltételekkel férhetnek hozzá a pénzügyi alaphoz. Ha a gyors fellépés érdekében 
a közvetlen hozzáférhetőséget tartjuk szem előtt, azt látjuk, hogy a jelen helyzetben a 
kárfelszámolások esetében az intézményrendszeri felépítés és a döntéshozatali mechanizmus 
egyaránt meghatározó. Ezért mind a jelen, mind a jövőbeli közigazgatási reform szerinti 
átalakítások során szükséges annak vizsgálata, hogy a közigazgatási feladat- és hatáskörök miként 
befolyásolják a forrás elérését, az állami (köz)beavatkozás hatékonyságának növelése érdekében az 
miként javítható. A megelőzés és elővigyázatosság elveit szem előtt tartva ugyanis olyan 
hozzáférési megoldás szükséges, amely időben és hatékonyságában lényegesen jobb annál, mint 
amire egyébként most is mód van, azaz hogy a központi döntéshozatal a forrás egyedi 
elkülönítéséről és biztosításáról ad hoc döntést hoz. A gyors reagálás ebben a helyzetben jelentős 
költségcsökkentő tényező. 

Az állami beavatkozás lehetőségének biztosítása kapcsán meghatározó lehet, hogy a tényleges 
beavatkozást ki végzi; maga az állam valamely szervezete, vagy megrendelésre külső szervezet. Ez 
utóbbi esetben nem kerülhető meg annak tisztázása, hogy az állami beavatkozások megszervezése 
milyen viszonyban áll a közbeszerzési eljárásokkal, kivehető-e a közbeszerzés szabályozása alól, 
illetve milyen sajátos szabályok fogalmazhatóak meg. Végezetül nem szabad megfeledkezni arról 

                                                           
38 Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény. 
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sem, hogy minden ilyen jellegű alap felveti azt a kérdést, miként kerülhető el az a vád, hogy az 
európai jog szempontjából meg nem engedett állami támogatásnak minősüljön a jó szándékú 
lépés.39 Ezt elkerülendő, a kérdéses jogi helyzetet – ideértve a közbeszerzésre vonatkozó 
szabályokat is – időben tisztázni kell, szükség esetén a Bizottság szakértőivel is egyeztetve, noha 
általában a környezeti károk kezelése kivételként értékelendő. 

 

VI. A történeti károk 

Jóllehet a környezeti felelősség elsődlegesen nem az állami felelősségi körbe tartozó 
kármentesítésekkel foglalkozik, mégis szükségesnek tartom ezt a területet is érinteni. Az eddig 
tárgyalt állami fellépés célja az, hogy ne keletkezzék a gyors/hatékony beavatkozás elmaradása 
miatt állami felelősségi körbe kerülő és egyre csak növekvő környezeti kár. Az mindenki számára 
ismert, hogy a múltban bekövetkezett környezeti károk megelőzésének elmaradása milyen komoly 
veszélyt jelent a környezetállapotának romlásán keresztül az emberi egészségre és vagyonra. 
Megkerülhetetlen ezért, hogy jelezzük azt, hogy az Alaptörvényből fakadóan a környezeti 
felelősség rendszerének keretei között a múltban kialakult környezeti károkkal is foglalkozni kell, 
még akkor is, ha az ELD irányelv hatálya nem terjed ki a 2007. április 30-a előtti kibocsátásokra, 
bekövetkezett káreseményekre, illetve pontosabban azokra, amelyeket már e dátum előtt 
ténylegesen befejezett tevékenység okozott.40 A környezet állapotában történt változás, a 
szennyezőanyag terjedése ugyanis gyakran évtizedek múlva okoz jelentős mértékű károkat, 
amelyek folyamatos emberi beavatkozást és pénzügyi forrás biztosítását igénylik, akkor is, amikor 
a környezethasználó tevékenységével már rég felhagyott, vagy már nem is létezik. Ezért is 
szükséges a történeti károk finanszírozásának az előző pontban tárgyalt esetektől való 
megkülönböztetése. 

Kiemelendőnek tartom, hogy a történeti károk kezelése a jelen és a jövő nemzedékeknek 
nemcsak egészségvédelmi, hanem gazdasági érdeke is, hiszen minél később kerül sor a 
beavatkozásokra, a kár felszámolása annál nagyobb terhet ró a költségvetésre. Példaként 
említhető Abasár ivóvízbázisának szervesoldószerrel történt elszennyeződése, ahol a több 
évtizede befejezett környezethasználatból adódó szennyezés miatt nemcsak új ivóvízbázist kellett 
keresni, és új hálózatot kiépíteni, hanem az elszennyezett vízbázist is meg kell tisztítani, ami 
hosszú távú feladat, hiszen évtizedekig tart, amíg a szennyeződés eltávolítható lesz, azonban 
kérdés, hogy ugyanaz a vízminőség visszaáll-e valaha is.41  

Mindezek miatt a múltban történt környezetszennyezések pontos adatokon alapuló 
nyilvántartása és a nyilvánosság számára való elérhetőség biztosítása elengedhetetlen lenne, ahogy 
az ún. prioritási lista elkészítése és nyilvánosságra hozása is megkerülhetetlen kérdés. A pénzügyi 
tervezhetőség és a környezeti elemek védelme tekintetében az állam kárelhárítással, 
kármentesítéssel kapcsolatos általános feladatainak is alapfeltétele – ahogyan azt már a jelen 
elemzés tartalmazza – az aktualizált adatbázis szerint kialakított prioritási sorrend. A már feltárt, 

                                                           
39 Az EUMSZ 107. cikk szerint a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában 
nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a 
versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. A 107. cikk (2) bekezdése szerint azonban 
a közös piaccal összeegyeztethető a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására 
nyújtott támogatás. A javaslatot e rendelkezések kontextusában is vizsgálni kell. Releváns lehet továbbá a Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló a Bizottság 
651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) A javaslatot e rendelkezések kontextusában is vizsgálni kell.  
40 ELD irányelv 17. cikk 
41

 Abasár ivóvízellátását biztosító kutak elszennyeződése miatt a Kormány először 2013-ban hozott határozatot a szennyezés 

feltárásához és az ivóvízellátáshoz szükséges intézkedések költségeinek fedezésére (1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozat). 2015-
ben a felszíni vízelvezetés támogatására volt szükség (1556/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat), 2017-ben a szervesoldószer-
szennyezettségével kapcsolatos első kármentesítési lépések költségfedezetéről (1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat), míg idén 
a károk helyreállításához és a tisztított víz hasznosításához köthető költségek viseléséről rendelkezett a Kormány (1283/2019. (V. 
15.) Korm. határozat). A kormányhatározatok azonban még mindig nem tükrözik azokat az üzemeltetési költségeket, amelyek a 
szennyezés felszámolásához kellenek – mostani tudásunk szerint – akár 30 éven keresztül. 
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beazonosított környezeti kárhelyszínek között a kár mértéke, jellege, valamint a veszélyeztetett 
környezeti elem, a szennyezés terjedésének jellemzői, továbbá az emberi egészségben, vagyonban 
jelentkező kár vagy kárveszély mértéke szerint fontossági és időbeli sorrend rögzítése indokolt. 
Az ilyen súlyozás nagyobb gazdasági szereplőknél (MOL, MÁV, Honvédség) általánosan 
meghatározott szempontok szerint kialakítva, de egyedileg elkészítve működik, a kármentesítés 
ütemezett, tervszerű. Az itt leírt, úgynevezett történeti károk egy része így, a jogutód által 
felszámolás alatt van, azonban nagyobb hányadánál a kármentesítés esetleges, nem a 
környezetvédelmi cél által meghatározott. Mivel a történeti károk nagy részénél az állam, mint 
tulajdonosi jogelőd közvetlenül felel, ebben a körben a pénzügyi fedezet nem lehet olyan 
pénzügyi alap, melyet az egyéb környezethasználók befizetései töltenek fel. Az állam 
kötelezettsége ugyanis, hogy időben érvényesítse a kármentesítési kötelezettséggel terhelt ingatlan 
értékesítésekor kikötött garanciákat, mert az ár tükrözte a kármentesítési, vagy a kármegelőzési 
feladatokat. Az állam felelősségi körébe – mint volt tulajdonos – tartozik, hogy a teljesítés 
elmaradása esetén a szerződésben rögzített pénzügyi biztosítékot érvényesítse és a szükséges 
beavatkozásokat megtegye. Az államtól elvárható, hogy figyelemmel kísérje a szerződések 
teljesítését és fellépjen, ha a teljesítés elmarad.42 Az ezzel ellentétes magatartás nincs összhangban 
az állam Alaptörvényből fakadó kötelezettségével. Az Alaptörvény XIII. cikk (1)-ből levezetve, a 
Kvtv. 102.§ (1) explicit megállapítja az állam tulajdonosi felelősségét. Az állam ezen felül 
háttérfelelősséggel is tartozik, melyet a Kvtv.41.§(5) c) és d) pontja alapján a kormány köteles 
viselni. Az állami kármentesítési feladatok végrehajtására kidolgozott prioritási lista igénye, mint a 
tervezés alapja, már több alkalommal felmerült, azonban tényleges, jogszabályi formát nem 
kapott, ezen mulasztást feltétlenül pótolni kell.  

 

VII. A hatósági rendszer működésével kapcsolatos kérdések 

A megelőzés elve, a szennyező fizet elve és a környezeti felelősség maradéktalan 
érvényesüléséhez nélkülözhetetlen egy olyan hatékony intézményrendszer, valamint e hatóságok 
kezében egy olyan eszközrendszer, mely képes a környezeti szempontok érvényesítésére. E 
kötelezettség fakad az Alaptörvényből és ennek teljesítését vállalta a Kormány, amikor a 
közigazgatási reformot a Magyary Program alapján indította el, és a közigazgatás céljaként a Jó 
Állam elérését tűzte ki. A környezeti felelősség rendszerének megújítása során is emlékeztetni kell 
arra, hogy „[a]z állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó 
érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja.” A Magyary Program a közjó fogalma 
alapján az állammal szemben hármas kötelezettség teljesítését fogalmazta meg:  

1. az állam jogszerű és méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek és igény között, e célból 
igényérvényesítést tesz lehetővé, és védelmet nyújt; 

2. az állam kellő felelősséggel jár el az örökölt természeti és kulturális javak védelme, 
továbbörökítése érdekében; 

3. az állam egyetlen önérdeke, hogy az előző két közjó elem érvényesítésére minden körülmények 
között és hatékonyan képes legyen, azaz megteremti a hatékony joguralmat, ennek részeként az 
intézményi működést, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartását és számon kérhetőségét.” 43 

 

A környezeti felelősségi szabályozás megújítása szükségessé teszi az állami szerepvállalás és 
az állami igazgatási és hatósági feladat- és hatáskörök érvényesülésének felülvizsgálatát és annak 
értékelését, hogy miként biztosítható e hármas kötelezettség együttes teljesülése a jelenlegi 
rendszerben, milyen feltételek szükségesek egy sokszínű megelőzési- és szankciórendszer 

                                                           
42 A bíróság a követelés elévülésre tekintettel utasította el az állam igényét a MAL Zrt. privatizációs szerződésben rögzített 
pénzügyi garancia érvényesítésére.  
43 Magyary Program MP 12, 6. 
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működéséhez. A legfőbb érdek a szennyezések elkerülése, a megelőzés, így ha a 
környezetigazgatás közigazgatási hatósági szerepéről gondolkodunk, akkor azt kell szem előtt 
tartanunk, hogy miként működjék a közigazgatás beavatkozási rendszere ahhoz, hogy a károk 
keletkezését megelőzze. Ha pedig már megtörtént a károkozás, akkor alkalmas legyen a károk 
elhárításának kezelésére és végül a speciális és generális prevenciót is szolgálva milyen szankciót 
alkalmazzon a szennyezővel szemben. A szervezet működési rendszerének megtervezése során 
fontos látni, hogy bár a kormány nagy szabadságot élvez abban, hogy a végrehajtó hatalom 
szervezetrendszerét megalkossa, e szervezetalakítási szabadsága nem korlátlan. Az állam a 
környezetvédelem területén az intézményvédelmi kötelezettségéből fakadóan felel az 
intézményrendszer hibáiért is, és azoknak a feltételeknek a biztosításáért, amelyek léte 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az állami szervek a jogszabályoknak megfelelően tudják ellátni 
feladat- és hatáskörüket. Ezt erősítette meg az Alkotmánybíróság az intézményrendszer 
átalakításával foglalkozó döntésében, amikor kiemelte, hogy „[a]z alkotmányossági felülvizsgálat […] 
nem támaszkodhat arra, hogy a kormányhivatal megszegi a jogszabályokat feladat- és hatáskörei gyakorlása 
során”.44  

 Figyelemmel a Közigazgatás – Közszolgáltatás - Fejlesztési Operatív Programban foglaltakra 
is az alábbi jogalkotási irányokat vázolom. 

A környezeti felelősség érvényesítése szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a területet 
érintően a környezetvédelemért felelős szakminiszter szakmai irányítási feladatait megfelelően 
tudja gyakorolni. A szakmai irányítás hatékonyságához hozzátartozik az állami feladatokat ellátó 
szervezetek számára kötelező szakmai utasítás kiadásának lehetősége, függetlenül a 
feladatellátásával felruházott szervezet, vagy szervezeti egység intézményi hovatartozásától. 
Ahogy a hatóságok feladatellátása és hatáskör gyakorlása sem jogosultság, hanem kötelezettség, 
úgy a szakminisztérium szakmai irányítói feladatellátása is kötelezettség, amelynek teljesítéséhez 
elengedhetetlen a megfelelő anyagi források biztosítása. A környezetvédelem olyan komplex 
szakmai terület, ahol a szakmai tudás, valamint adott terület környezet állapota és az arra hatást 
gyakorló tevékenységek ismerete kiemelt jelentőségű. Ezért a szakminisztérium irányítási feladatai 
közé tartozónak kell tekinteni a szakmai feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és 
pénzügyi források meghatározását, a feladatot ellátókkal szembeni szakmai követelmények – 
ideértve a képzettséget, a szakmai gyakorlati időt és helyét – megállapítását, a szakmai 
továbbképzések tartalmának, módjának és gyakoriságának előírását. Az integrált közigazgatási 
szervezetek hatályos szabályozása a szakmai irányításhoz szükséges eszközöket csak részben 
biztosítja, ezért azok erősítése indokolt.45  

E körben konkrét javaslatként fogalmazható meg, hogy összhangban az Alkotmánybíróság 
által meghatározott követelményekkel46 az Ákr.-ben vagy az ágazati törvényekben kerüljön 
rögzítésre, hogy a környezetvédelemért és természetvédelemért felelős főosztályok legyenek a 
környezetvédelmi- és természetvédelmi feladat- és hatáskörök címzettjei, és környezetvédelmi 
vagy természetvédelmi szakkérdés felmerülésekor mindig kötelező legyen a környezethasználat 
helye szerint illetékes főosztályokat megkeresni, a véleményüktől, állásfoglalásuktól való eltérésre 
ne legyen lehetőség, illetve ha az eltérést más alkotmányos jog vagy érték védelme mégis 
szükségessé és elkerülhetetlenné teszi, akkor annak indokai a határozatban rögzítésre kerüljenek.  

Megfelelő jogérvényesítési rend biztosítása szükséges a környezetvédelmi és 
természetvédelmi főosztályok számára arra az esetre, ha valamilyen oknál fogva nem volna 
lehetőségük környezetvédelemmel vagy természetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben 
véleményt formálni, vagy az adott véleménytől a véleményt kérő eltért, azt nem vette figyelembe. 
Ez állna összhangban az Alkotmánybíróság által szabott követelményekkel. Az Alkotmánybíróság 

                                                           
44 4/2019. (III.7.)  AB határozat [60] 
45 2010. CXXVI. tv. és a 86/2019, (IV.23.) Korm. rendelet. 
46 4/2019. (III.7.)  AB határozat [93] 
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4/2019. (III. 7.) határozatában megállapította, hogy: „az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdéséből és XXI. 
cikk (1) bekezdéséből fakadó mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség áll fenn, mivel a hatályos törvényi 
szabályozás nem írja elő, hogy az eljáró közigazgatási hatóságnak kifejezett megállapítást kell tennie határozata 
rendelkező részében az ügy környezet- és természetvédelemre gyakorolt hatásáról.” Az Alkotmánybíróság 
felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. június 30-ig tegyen eleget. Az 
Alkotmánybíróság emlékeztetett, hogy az állam intézményvédelmi kötelezettségéből az is 
következik, hogy a jogalkotónak eljárási garanciákat is nyújtania kell az egészséges környezethez 
való jog érvényesülése érdekében. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a hatályos eljárási 
szabályozás lényeges tartalma hiányos. „Nem szól arról, hogy az eljáró közigazgatási hatóságoknak 
kifejezett megállapítást kell tennie határozata rendelkező részében az engedély alapján kifejtett tevékenység 
környezet és természetvédelemre gyakorolt hatásáról. Az egészséges környezethez való jog Alaptörvény P) cikk (1) 
bekezdéséből és a XXI: cikk (1) bekezdéséből levezetett tartalma (az elővigyázatosság és a megelőzés elve), 
megerősítve az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésével, XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseivel is, azt az 
objektív követelményt támasztja a törvényalkotóval szemben, hogy kifejezett rendelkezésekkel szabályozza akár 
az Ákr.47-ben, akár az ágazati törvényekben azt, hogy miként szükséges megjeleníteni a hatósági döntés 
rendelkező részében a környezeti elem, természeti érték megóvására vonatkozó megállapítást. A hatáskör mikénti 
gyakorlásának – annak indokaival együtt – kétség kívül megállapíthatónak kell lennie a döntésből.” 

Egyértelművé kell tenni, hogy ha bármely hatósági eljárásban felmerül a 
környezetvédelemmel vagy természetvédelemmel kapcsolatos szakkérdés vizsgálata, akkor 
biztosítani kell az érintett környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek ügyféli jogállását, 
és vissza kell állítani az önkormányzatok ügyféli jogállását is. A gazdasági szereplőket segítő, 
együttműködésen alapuló szakmai tájékoztatás, a terepi jelenlét és a gyakoribb helyszíni 
ellenőrzések feltételének megteremtése elengedhetetlen feltételek a közigazgatási reform által 
célzott hatékonyság javulásához. Különösen arra tekintettel, hogy egyre többször a megelőzést 
szolgáló engedélyezési rendszert a bejelentés váltja fel, sőt az sem minden esetben kötelező. Az 
eljárási szabályok, illetve az anyagi jogi követelmények meghatározási módjának megváltozásával 
nem sérülhet az anyagi jogi szabályok kikényszeríthetősége. Ahogy arra a korábbiakban felhívtam 
a figyelmet, a környezeti felelősség érvényesítése során az elővigyázatosság és a megelőzés kell, 
hogy prioritást élvezzen. Ez következik az Alkotmánybíróság gyakorlatából is, amely a felszín 
alatti vizeket is érintő vízjogi engedélyezési rendszer módosításának értékeléséről szóló 
határozatában is hangsúlyozza, hogy „[…] az egészséges környezethez való jog eltérő szemléletű jogvédelmet 
igényel, mint más alapjogok. Ennek oka, hogy a természet és a környezet védelmének elmulasztása 
visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat meg {3223/2017. (IX. 25.) AB határozat, Indokolás [27]}.” A 
Testület továbbá ismételten kiemelte a megelőzés elsőbbségét a szankcionálással szemben, mert 
„a visszafordíthatatlan károk utólagos szankcionálása nem tudja helyreállítani az eredeti állapotot.”48 

Abban az esetben, amikor az állam egyre inkább számít arra, hogy az állampolgárok és 
gazdasági szereplők rendelkeznek a megfelelő szakmai ismeretekkel annak eldöntésében, hogy 
tevékenységük milyen hatást gyakorolhat környezetükre és az anyagi jogi, valamint más szakmai 
követelményeket betartják, a károk megelőzése érdekében elengedhetetlen, hogy az állam a terepi 
jelenlét megerősítésével, az ellenőrzések számának növelésével segítse a jogalkalmazást, illetve 
feltárja az illegális tevékenységeket. 

A hatósági szervezet működési feltételeinek – ideértve a személyi és tárgyi feltételeket is – 
meghatározásakor mindenképpen figyelembe kell venni a környezethasználóval szembeni 
elvárásokat, jogszabályi követelményeket. Nem téveszthető szem elől, hogy a hatósági eljárásban a 
hatóság a döntéshozó, és bármilyen részletes hatástanulmány is a hatóságot csak segíti a tényállás 
tisztázásában, a megalapozott döntés meghozatalában. Az államnak olyan feltételeket kell 
teremtenie a hatósági munkához, amelyek között a hatóságnál dolgozók meg tudnak győződni a 

                                                           
47 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
48 13/2018. (IX. 4.) AB határozat [78]-[80] 
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környezethasználó által beadott bizonyítékok valóságtartalmáról, igazáról. A hatósági döntés 
megalapozottságának egyik feltétele, hogy a döntéshozók között mindig legyen olyan személy, aki 
megfelelne a környezethasználó által benyújtott dokumentumok készítőjével szemben támasztott 
szakmai követelményeknek.49 Ahogy arra már korábban utaltam, a pénzügyi biztosítékok 
hatékonyságának elengedhetetlen feltétele, hogy a hatóságok képesek legyenek – a hármas 
követelménynek való megfelelésre is kiterjedően – a pénzügyi garanciák környezethasználó 
szempontjából való értékelésére, meghatározására, a megfelelés nyomon követésére, szükség 
esetén azonnali fellépésre. A közigazgatás szakmai továbbképzései nem szakíthatók el azoktól a 
szakmai képzésektől, követelményektől, amelyeket a környezethasználóktól megkövetelünk. 
Ahogy azt korábban már jeleztem, a környezet védelmét szolgáló szabályrendszernek fontos 
részét képezik a szakmai szabályok, ezért az egységes joggyakorlat kialakulásának egyik feltétele az 
egységes szakmai szabályrendszer kialakítása, és a szakmai döntések előkészítésében és a 
döntésben azt alkalmazni tudó szakember, függetlenül attól, hogy hol és kinek dolgozik. Az 
egységes joggyakorlat kialakításához ezért elengedhetetlen az is, hogy a környezethasználó is 
tisztában legyen azokkal az eljárásjogi követelményekkel, amelyek a hatósági munkát 
meghatározzák. Mindezért meg kell teremteni az összhangot a közigazgatásban dolgozók képzése 
és a környezethasználók képzése, illetve a személyi állománnyal szembeni elvárás között.  

A szakmai elvárásokat teljesítő állami alkalmazottak foglalkoztatása önmagában azonban 
nem elégséges. Az Alkotmánybíróság a Kvt. 66/A. § (1) bekezdésére, valamint a Tvt. 38/A. § (1) 
bekezdésére utalva megállapította50, hogy ezek alkalmazásakor „[…] az Alaptörvény P) cikk (1) 
bekezdéséből és XXI. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági hatáskör címzettje döntéshozatala során a környezetvédelmi, illetve természetvédelmi 
szempontokat ne rendelje egyéb szempontok alá.” A hatóságokkal szembeni alkotmányos 
követelményéből fakad a megfelelő létszám biztosítása is. Az állam ezen alkotmányos 
követelményt akkor teljesíti, ha a hatóságoknál dolgozók létszáma lehetővé teszi, hogy a 
benyújtott dokumentumokat érdemben tudják értékelni. A hatóságot terhelő tényállástisztázási 
kötelezettség nem merül ki abban, hogy formálisan ellenőrzi a kérelem tartalmát és a szükséges 
mellékletek meglétét. A tényállás tisztázása feltételezi, hogy az ügyintéző rendelkezik annyi idővel, 
hogy a kérelmet annak teljességét megismerje, ehhez pedig időre van szükség. Ha ezt az időt az 
ügyintéző nem tudja az ügyre fordítani, mert a bejövő ügyek száma és a közigazgatási határidők 
közötti összhang hiánya azt nem teszi lehetővé, akkor ez azt jelenti, hogy a döntés tényállását 
érdemben nem a hatóság tisztázta, hanem azt a környezethasználóra bízta. A hatósági 
döntésekkel szembeni bizalomvesztés alapja éppen ez, hiszen ilyenkor a hatóság a 
környezethasználó álláspontját érdemi felülvizsgálat nélkül elfogadja döntésének alapjaként, 
miközben a környezetvédelmi hatósági hatáskör alapítás és feladattelepítés célja éppen az, hogy 
legyen olyan állami szereplő, aki a környezeti és környezet-egészségügyi szempontokat figyelembe 
veszi, a környezet védelméhez szükséges feltételeket megfogalmazza és azoknak érvényt szerez, 
rákényszerítve a környezethasználót azok tiszteletben tartására. Az Alkotmánybíróság ezért is 
tartotta szükségesnek a hatóságok számára alkotmányos követelmény megfogalmazását.  

A hatóságnál foglalkoztatottak szakmai felkészültségének és létszámának meghatározása 
során ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni, hogy vannak olyan havária helyzetek, amikor 
kifejezetten gyors döntésre van szükség. Ilyenkor a környezet védelmét szolgáló döntés 
meghozatalát késlelteti, ha a hatóságnál nincsen olyan személy, aki a környezethasználó jelzésére 

                                                           
49 Számos tervezői munkához például előírás a megfelelő számú terv és szakmai idő eltöltése, kötelező képzéseken való részvétel. 
50 Ttv. 38/A. § (1) A védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő eljárásokban a 
természetvédelmi szempontok érvényesülését szakhatósági eljárás keretében vagy szakkérdésként kell vizsgálni. 
(2) A hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján az természeti 
értéket vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana. 
Ktv. 66/A. § (1) A környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi 
szempontok érvényesülését szakhatósági közreműködés keretében vagy szakkérdésként kell vizsgálni.  
(2) A hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet veszélyeztetne vagy károsítana. 
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azonnal a helyszínre tud menni és ott a környezethasználó tájékoztatása alapján gyors döntést tud 
hozni az intézkedési tervek jóváhagyásáról. A szakmai irányító minisztérium feladata lenne, hogy 
a fenti szempontok mentén folyamatosan figyelemmel kísérje, és minden évben értékelje azt, 
mennyiben tekinthető megfelelőnek a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályokat 
alkalmazók létszáma és szakmai tudása az alkotmányos értékek védelmének és az alapjogok 
érvényesítésének biztosításához. E vizsgálatok szolgálhatnának alapul a környezetvédelmi és 
természetvédelmi feladatot ellátók létszámáról és szakmai felkészítéséről szóló döntésekhez. . 

A kárveszély elhárításának és a kárelhárításnak első számú kötelezettje természetesen maga a 
károkozó. A gazdasági szereplők jogszabályban meghatározott körének intézkedési tervében 
szerepel az érintett lakosság tájékoztatása, adott esetben riasztása. A tájékoztatási kötelezettség 
azonban nem csak őket terheli, hiszen a környezeti felelősség érvényesítése hatósági beavatkozást 
is igényel. E körbe tartozóan kiemelendő, hogy az ELD irányelv hatósági jóváhagyás 
megszerzését írja elő51 a kárfelszámolási intézkedésekhez, valamint a kárveszéllyel fenyegetettek a 
hatósághoz fordulhatnak intézkedést kérve. A hatósági jóváhagyás megtétele előtt az ELD 
irányelv a hatóság kötelezettségévé teszi az érintett személyek megkeresését észrevételeik 
megismerése érdekében, hogy a döntést azok figyelembe vételével hozhassa.52A lakosság saját 
véleményét csak akkor fogalmazza meg, ha a hatósághoz bizalommal fordulhat. A környezeti 
ügyeket érintően ez a bizalom vegyes. A bejelentések száma a bizalom létére utal, ugyanakkor a 
Hivatal gyakorlatából tudható, hogy a bizalom nem teljes mértékű, különösen ott, ahol a 
látványos szennyezésekkel szemben a hatóságok évek után nem, vagy eredménytelenül lépnek fel. 
Fontos lenne a közbizalom növelése, hiszen anélkül a lakosság nem fog részt venni még azokban 
a hatósági döntést előkészítő folyamatokban sem, amelyek az emberi egészséget közvetlenül 
fenyegető veszélyek elhárítását szolgálják. A bizalom szintjének csökkenése továbbá az illegális 
magatartások elterjedésének kedvez. Többek között ez az oka annak, hogy hazánkban oly sok a 
hatóságok tudomása nélkül létrehozott és működtetett felszín alatti vizeket igénybevevő kutak 
száma.53 Amennyiben a nyilvánosság tájékozott a kárveszély, kármentesítés folyamataiban, ha 
nyomon követheti, hogy a hatóság megteszi a szakmailag indokolt lépéseket, a későbbiekben nem 
vonja majd kétségbe kompetenciáit. Másrészről, amennyiben valós és tényleges mulasztást 
tapasztal, lehetősége és eszköze lesz a hatósággal szemben panaszt emelni. Az ELD irányelv 
rögzíti, hogy a lakosság, társadalmi szervezetek valószínűsíthető kárveszély esetén jogosultak a 
hatóság intézkedését kérni és annak megtételéről, illetve elutasításáról a hatóság az indokok 
megjelölésével köteles az észrevételt tevőt tájékoztatni, s a tagállam kötelezettsége e döntéssel 
szembeni jogorvoslat biztosítása.54 Az ilyen döntés elleni jogorvoslati jog biztosítása hiányzik a 
hazai jogban. Pótlása a bizalom kiépítését is szolgálná, mert a hatóságot arra kényszerítené, hogy 
döntésének indokait és megalapozottságát felülvizsgálható módon rögzítse, megfelelve a 
tisztességes eljáráshoz való joghoz kapcsolódó alkotmányos követelményeknek. 

Az e-közigazgatásra való áttérés részeként folyamatos az információs hálózatok fejlesztése. E 
fejlesztések célja a naprakész és egységes adatbázisok létrehozása, ahol a különböző szakágazati 
adatok és ismeretek integráltan, egy adatbázisban jelennek meg. Ezzel lehetővé téve az egységes 
jogalkalmazást, valamint a beavatkozás szükségességének észlelését. Ugyanakkor hangsúlyozandó, 
hogy az egységes adatbázisok létrehozása nem járhat adatvesztéssel. A környezet állapotára 
vonatkozó adatok, ideértve az arra hatást gyakorló környezethasználatokat is, a nemzeti 
adatvagyon részét képezik, mert ezek nélkül nem lehet megalapozott terveket készíteni a károk 
felszámolására, a veszélyek megelőzésére. Mindezek súlyára az állami alapok kapcsán már 
korábban is utaltam. Itt is hangsúlyozandónak tartom, hogy a környezeti felelősség érvényesítése 
érdekében az adatok és nyilvántartások teljességét a környezet állapotára tekintettel és az arra 

                                                           
51 ELD irányelv 7. cikk (1) bekezdés  
52 ELD irányelv 7. cikk (4) bekezdés  
53 lásd 13/2018. (IX. 4.) AB határozatot 
54 ELD irányelv 12. cikk (1) és (4) bekezdései, illetve 13. cikk (1) bekezdése 
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hatást gyakorló tevékenységek szempontjából kell értékelni, és nem engedhető meg, hogy a 
szervezeti átalakítások, eljárási rendek megváltozásának következtében az adatok teljessége 
sérüljön, vagy nyilvántartásuk háttérbe szoruljon. Az adatok és nyilvántartások teljességét, 
esetlegesen szükséges teljessé tételét szolgáló szabályozást úgy szükséges kialakítani, hogy az a 
környezethasználóknak ne okozzon többlet adminisztratív terhet, ahogy a közigazgatás 
informatikai fejlesztése, a használt programok folyamatos változása se okozzon többletköltséget a 
környezethasználóknak, a környezeti teherviselőknek. Hangsúlyozandónak tartom, hogy az állami 
fejlesztések során figyelemmel kellene lenni arra, hogy az állami szoftverfejlesztés ne okozzon 
kompatibilitási problémát a környezethasználó által korábbi állami előírásra kialakított és használt 
szoftverrel, illetve arra, hogy milyen többlet költségeket indukál, ha a meglévő adatok új 
rendszerbe való bevitelére a környezethasználót kötelezik és ezért többlet munkaerőt kell 
felvennie.  Ez ugyanis a környezethasználó szempontjából nem vezet a közigazgatási reformok 
céljaként nevesített adminisztrációs terhek csökkentéséhez, csupán a költségek jellege változik 
meg.  

A megelőzés és a szennyező fizet elvének érvényesüléséhez a hatóságtól elvárható, hogy 
aktívan vegyen részt a károk és kárveszélyek megelőzésében lehetővé téve számára a speciális és 
generális prevenciós eszközök, és szankciók akár együttes alkalmazását is. A hatóság fontos 
szerepet tölt be egyrészt azoknak a feltételeknek a biztosításában, hogy a környezethasználó a 
szükséges kárelhárítási, kármentesítési feladatokat el tudja végezni, függetlenül attól, hogy azok 
kinek a tulajdonában álló ingatlant érintik, mert közérdek, hogy a környezethasználónak 
lehetősége legyen akár más ingatlanán való beavatkozás elvégzésére is, természetesen az ezzel 
okozott károk kompenzálása mellett. Másrészt az is közérdek, hogy a környezethasználó az ilyen 
kötelezettségeit valóban teljesítse, aminek kikényszerítési eszközei között szerepel a bírság is. 

 Nem vitatott, hogy a bírság a többféle funkció – speciális és generális funkció, reparatív 
funkció – mellett gazdasági hatású szankció is lehet, a környezethasználó meglévő pénzügyi 
forrásának elvonásán keresztül a környezeti felelősségből fakadó kötelezettségek teljesítését, 
teljesítési képességét közvetlenül befolyásolja. A gyakorlat azt mutatja, hogy már nemcsak a 
történeti károkkal terhelt területek várnak kármentesítésre, hanem az újabb környezethasználók is 
hagytak maguk után olyan szennyezéseket, amelyek felszámolása a kármentesítés körébe tartozik. 
Ezért célszerű lenne a szankciórendszer átalakítása a bírságokra is kiterjedően oly módon, hogy az 
a kármentesítési feladatok ellátására ösztönözzön, s a bírság ne váljon a gazdasági tevékenység 
figyelembe vehető, előre tervezhető költségévé. A szankciórendszer átalakítása során elsődleges 
céllá kell tenni a kármentesítést, kárenyhítést és a környezetvédelmi fejlesztéseket, a 
környezethasználói kötelezettségek végrehajtásának kikényszerítésével, szemben a jelenlegi 
rendszerrel, melyben a kötelezettség tényleges teljesítésének kikényszerítése helyett a bírság 
kivetése kap kiemelt szerepet.  Ez ugyanis nem mozdítja elő a költséges kötelezések teljesítését, 
márpedig a környezet védelme éppen a hatósági kötelezések kikényszerítését eredményező 
szankciórendszert igényel. A környezetjog is ismeri azt a megoldást, amely a bírság kiszabásával 
egyidejűleg meghatározott kötelezettség teljesítését írja elő, és a bírság megfizettetésére csak akkor 
kerül sor, ha a kötelezettség teljesítése elmarad. Amennyiben a bírság mértéke a veszéllyel, illetve 
a kárral arányos, akkor az összege teljes mértékben, vagy legalább részben biztosíthatja a hatóság 
számára, hogy a mulasztó környezethasználó helyett a kötelezettség valós teljesítése érdekében 
meghozza a szükséges intézkedéseket – saját maga vagy harmadik személy bevonásával, 
megszüntetve ezzel azt a félreértést is, mely a bírságot általános költségvetési forrásteremtéssé 
teszi azzal, hogy az így befolyt összegek állami felhasználhatóságának célterületét jelenleg nem 
korlátozza semmi. Fontosnak tartanám, hogy a végrehajtás elmaradása miatt kivetett bírság az 
állami környezetvédelmi célú beavatkozást segítő alapba kerüljön. 

Hangsúlyozandó, hogy a hatóságok feladata a kötelezettségek végrehajtatása, az anyagi jogi 
szabályok betartásának kikényszerítése. Ehhez elengedhetetlen, hogy a kötelezettség végrehajtása 
prioritást élvezzen. A gyakorlat jól mutatja, hogy a bírságok kiszabásával a hatóságok nem tudják 
elérni a kötelezettség teljesítését, azok évekig elhúzódnak, súlyosabbá téve a környezeti hatásokat 



A TERVEZET NEM IDÉZHETŐ ÉS NEM HIVATKOZHATÓ! 

 

29 
 

és e változások miatt a meghozott határozatok végrehajthatatlanná is válnak. Az elővigyázatosság 
és megelőzés elve alapján elvárható, hogy a hatóságok egyrészt olyan egyértelmű határozatot 
hozzanak, amelyben a kötelezettség világos, jól érthető és a végrehajtást nem hátráltatja, másrészt 
hogy a környezethasználó mulasztása esetén haladéktalanul elindítsák a végrehajtási eljárást a 
kötelezettségek kikényszerítésére, és ne adjanak újabb teljesítési határidőt, lehetővé téve az 
időhúzást és a környezet állapotának további romlását, illetve, hogy saját maguk is késedelem 
nélkül intézkedjenek a beavatkozás elrendeléséről. Szükséges lenne e követelmények 
megjelenítése szakmai utasításban is. Ugyanakkor önmagában nem elég a szakmai utasítás kiadása, 
elengedhetetlen, hogy a beavatkozás pénzügyi fedezete is rendelkezésre álljon. Az állami 
forrásokkal kapcsolatban is általános elvárásként fogalmazható meg a környezethasználói 
pénzügyi biztosítékokkal szembeni hármas követelménynek való megfelelés, legyen megbízható, 
elégséges, elérhető. 

A szankciórendszer átalakítása során arra is tekintettel kell lenni, hogy a tényleges 
kármentesítés elmulasztása ne válhasson a bírságfizetéssel kvázi „legalizálttá”, ne legyen 
elfogadható az ilyen „időhúzó” magatartás. A hatóságoknak az aktívabb és tevékenyebb 
végrehajtást kellene ösztönözniük. Ugyanakkor lényeges, hogy a bírságot kiszabó határozat 
véglegessé válásától végrehajtható legyen. Így indokolt, hogy a Kvt. 91/F. §-át55 helyezzék 
hatályon kívül. 

A szakmai irányításért felelős minisztériumok kötelezettsége a hatósági joggyakorlat 
egységessé tétele minden téren. Ahogy a természetvédelem területén a védett természeti területek 
haszonbérbe adásának feltételeit miniszteri utasítás rögzíti, úgy a fent jelzett területeken is 
segíthető az egységes joggyakorlat kialakítása miniszteri utasítással. Kiemelendőnek tartom, hogy 
az ilyen utasítás csak akkor tud hatékony eszközzé válni, ha annak tartalmát a környezethasználók 
és a környezeti teherviselők is megismerhetik, mert ezen keresztül válik átláthatóvá és 
megismerhetővé, az állami szervezetekkel szembeni elvárás, mulasztás esetén pedig számon 
kérhetővé. 

Végül meg kell említenünk azt is, hogy a környezeti felelősség érvényesítésében fontos 
szerepet tölt be az állam, mint tulajdonos is. Az Alkotmánybíróság több határozatában is kiemelte 
a tulajdonos államot az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése, valamint a 38. cikk (1) bekezdése 
alapján terhelő kötelezettséget.56 E kötelezettségeinek akkor tesz eleget, ha a környezeti felelősség 
végrehajtásának kikényszerítésében ő maga is aktívan részt vesz, egyrészt a tulajdonosi érdeket 
képviselő szervezetektől elvárja és számon kéri a környezet állapotának folyamatos figyelemmel 
kísérését, veszélyeztetésük, károsításuk esetén a szükséges intézkedések megtételét. Másrészt 
kezdeményezi az állami tulajdonban lévő alkotmányos értékek védelmét szolgáló a hatósági 
kötelezések kikényszerítését. 

Meggyőződésem, hogy a jogszabályi és intézményi garanciák e javaslatok felhasználásával 
történő erősítése által jobban érvényre juttatható a megelőzés, illetve a szennyező fizet elve, ami 
jelentősen javíthatja hazánk környezeti állapotát. 

Budapest, 2019. május 29. 

 

       Dr. Bándi Gyula 
      a jövő nemzedékek szószólója 

                                                           
55 „A környezetvédelmi bírságot kiszabó határozatot megtámadó keresetlevélnek a végrehajtásra halasztó hatálya van”. 
56 13/2018. (IX. 4.) Indokolás [54] 


