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Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége 
Gyakorlati tapasztalatok 

 
 

Az ügyészi szervezeten belül három szinten látnak 
el környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
ennek megfelelően az alábbi funkciók különít-
hetőek el:  
 
Közigazgatási jogi funkció: az ügyész törvényességi 
felügyeleti jogkörében eljárva a környezet- és 
természetvédelmi hatóságok eljárásai és döntései 
törvényességének biztosításában közreműködik. 
 
Polgári jogi funkció: keresetet indíthat eltiltás, ill. a 
tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt 
amennyiben a környezet, a természeti érték, terület 
vagy a védett természeti terület veszélyeztetése, 
károsítása tudomására jut. 
 
Büntetőjogi funkció: A Be. szabályainak megfelelően 
eljár abban az esetben, ha a Btk. 280, 281. vagy a 
281/A §-ába ütköző cselekményt valósítanak meg. 
Nyomozást végeztet, felügyeli a nyomozó hatóság 
önállóan végzett nyomozásának törvényességét, 
vádat emel és a bíróság előtt ellátja a vád 
képviseletét. 
 
A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
ügyészi tevékenységet az 1/2003. (ÜK.8.) LÜ 
körlevél tartalmazza, míg a perindítási jogosultságot 
az 1/1997. (ÜK.4.) LÜ. h. körlevél konkretizálja. 
Kiemelkedő szerep jut az egyes szakágak 
együttműködési kötelezettségének, ugyanis e 
szervezetnél három területen is felmerül a 
környezetvédelem problémája, ahogyan azt a 
fentiekben már kifejtettem. Az egyes szakágak 
tájékoztatni kötelesek egymást, így a magánjogi és a 
közigazgatási jogi szakterületen dolgozó ügyész 
büntető eljárást kezdeményez, ha pl. a vizsgálat 
során észleli, hogy bűncselekmény gyanúja 
merülhet fel. Ezzel kapcsolatban már felmerült az 
is, hogy célszerű lenne létrehozni ún. 
„munkacsoportot”, melynek keretei között 
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The environmental issues of the attorney’s job 
Some practical approaches  

 
 

In the legal practice there are three branches 
dealing with environmental tasks. The following 
functions can be separated in each: 
 
 
In the Administrative Jurisdiction the attorney takes 
part in providing the legality of the processes and 
decisions made by environmental and ecological 
offices. 
 
In the Civil Jurisdiction he/she can start a legal 
procedure of penalty payment in the case of 
endangering or damaging nature, the natural 
values, the lands and the protected areas. 
 
 
In the Criminal Jurisdiction he/she should act 
according to Articles 280, 281 or 281/a of the 
Criminal Code if somebody commits offences 
against the environment. He/she initiates an 
investigation, supervises its legality, makes an 
indictment and can be present as a public 
prosecutor at the court. 
 
The circular letter 1/2003 of the Chief Attorney’s 
Office (Part 8, Lawyers’ Journal) lists the 
attorneys’ activities in environmental matters, 
while the letter 1/1997 (Part 4, Lawyers’ Journal) 
specifies the scope of their prosecuting 
competence. The cooperation between the legal 
fields is especially important, since, as I have 
mentioned above, the same issues can be relevant 
in all the three branches. Each should inform the 
others, so the representatives of both the private 
and administrative sectors will start legal 
proceedings if they are entered about a suspicion 
of a crime. In connection with these problems 
some colleagues have proposed the idea of 
forming a „work-team” of lawyers where the 
representatives of different branches could 
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egyeztetni tudnának az egyes szakágak ügyészei, 
illetve meg tudnák osztani a tapasztalataikat, 
alkalmuk lenne megbeszélni a felmerülő 
kérdéseket.1   
 
A büntetőjogi területen leggyakrabban előforduló 
bűncselekmények: a Btk. 280. §-ba ütköző 
környezetkárosítás, a 281. §-ba ütköző természet-
károsítás és a 281/A. §-ba ütköző hulladék-
gazdálkodás rendjének a megsértése. Elvárás, hogy 
az ügyész folyamatosan tájékoztassa a 
környezetvédelemmel foglalkozó ügyészeket a 
feljelentés elutasításáról, a nyomozás megszünte-
téséről, a vádemelésekről és az ezekről szóló 
határozatuk egy példányát meg is küldi a részükre. 
Az ügyész, miután tanulmányozza ezeket a 
határozatokat, illetve a szükséges iratokat dönt 
abban a kérdésben, hogy megkeressen-e valamely 
hatóságot ellenőrzés lefolytatása céljából, 
kezdeményezzen-e kötelezés-, illetve korlátozás 
elrendelését, esetleg keresetet nyújtson-e be az 
illetékes bíróságra. A környezet védelmének 
általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 
(Ktv.), illetve a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény (Tvt.) hatálybalépését követően 
gyakran előfordult, hogy a 7/1996. (ÜK.7.) LÜ. 
utasítás 12. § (2) bekezdése alapján a főügyészségek 
felhívták az alperest, hogy a kártérítési felelőssé-
gének tegyen eleget és ez a felhívás sikerre is 
vezetett, nem volt szükség bírósági eljárás 
kezdeményezésére, kereset benyújtására. Mára ez a 
tendencia változott. A Ktv. 109. § (2) bekezdése 
értelmében környezeti veszélyeztetés esetén az 
ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenység-
től eltiltás, illetőleg a környezet-veszélyeztető 
tevékenyéggel okozott kár megtérítése iránt. Ezen 
túlmenően a Tvt. 81. § (4) bekezdése szerint az 
ügyész keresetet indíthat a társadalom egyes 
csoportjai életkörülményei romlásából fakadó nem 
vagyoni kár megtérítése iránt. Ilyen esetekben a 
megítélt kártérítést közvetlenül a Központi 
Környezetvédelmi Alap célfeladatok fejezeti 
kezelésű előirányzat (KAC) számlájára kell 
megfizetni, tehát az indítványnak is ezt kell 
tartalmaznia. 
 
 
 
 

coordinate, share their experiences and discuss the 
current problems.1 
 
 
 
In the field of Criminal Law the most frequent 
types of crimes are: damaging of the environment, 
offending Article 280 of the Criminal Code, 
damaging the nature, contrary to the Article 281 
(id.) and breaching the rules of waste disposal 
against Article 281/a. (id.). It is expected that the 
attorney should continuously inform his/her 
colleagues dealing with environmental offences 
about the refusal of the impeachment, the 
suspension of the investigation, and send them a 
copy of their documentations. The attorney 
charged with the case studies these reports and 
decides if he/she wants to check the legal 
proceedings of any kind of authority taking part in 
the process, wants to impose an obligation or 
restriction, or, perhaps, he/she should take an 
action before the responsible and competent 
court. After the acceptance of the first, general 
rules of the environment protection, Act LIII of 
1995, as the Law of Environment Protection 
(furthermore referres to as Kvt.) and the Act VIII 
of 1996 as the Law of Nature Protection 
(furthermore referred to as Tvt.) it often 
happened that according to Article 12 (2) of the 
order 7/1996 of the Chief Attorney’s Office (Part 
7, Lawyers’ Journal) the local General Attorney’s 
Office made the defendant pay. At that time these 
procedures were successful, thus there was no 
need for suing or acting against him/her. 
Nowadays this legal procedure has changed. 
According to Article 109 (2) of the Ktv., in the 
case of endangering the environment the attorney 
has also got the right to make a mandatory 
injunction or call for paying for the damages 
caused to nature. Furthermore, Article 81 (4) of 
the Tvt. states that the attorney can also start an 
action at the court against some social groups to 
pay for the harms not related to property, and 
which were committed because of their decreasing 
living standard. In these cases the imposed sum 
must directly be paid onto the account of the 
Central Environmental Base founded to support 
environmental developments (KAC), thus the 
legal documentation should contain this name.  
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Az ügyészi feladatok megvalósítása érdekében a 
Legfőbb Ügyészség és a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium együttműködése 
révén a KTM közigazgatási államtitkára az 
alábbiakról rendelkezett: 
 
 
A környezetvédelmi felügyelőségek és a 
természetvédelmi igazgatóságok 1997. március hó 
1. után a kötelezést vagy bírságot megállapító 
jogerős közigazgatási határozataikat a határozatok 
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 
tájékoztatásul megküldik a környezetveszélyeztetés- 
vagy károsítás helye szerint illetékes megyei 
főügyészségnek. Valamint előírta, hogy a megyei 
főügyészségek által a Ktv.-re vagy a Tvt.-re 
alapozott kártérítési igények bírósági érvényesí-
téséhez szükséges szakmai, szakértői közre-
működést valamennyi környezetvédelmi felügyelő-
ség, illetve nemzeti park vagy természetvédelmi 
igazgatóága biztosítsa.  
 
Az eljáró ügyész megvizsgálja a közigazgatási 
határozatot és dönt abban a kérdésben, hogy van-e 
helye valamely eljárás kezdeményezésének, eltiltás-, 
illetve kártérítés iránti kereset benyújtásának vagy 
törvényességi felügyeleti intézkedés megtételének, 
esetleg büntetőeljárás kezdeményezésének. Ezekre 
egyébként a bírságot kiszabó, valamint a kötelezést 
megállapító közigazgatási határozatok esetén kerül 
sor.  
 
2010. éven a Legfőbb Ügyészség különös figyelmet 
szentelt a környezet védelmének, előírta a 
főügyészségek részére a természetvédelmi hatósági 
eljárások törvényességi vizsgálatát. Ennek során azt 
kellett megállapítani, hogy a felügyelőség 
engedélyezési-, bírságolási- és kötelezési-, valamint 
szakhatósági aktusai megfelelően szolgálják-e a Tvt. 
és más jogszabályok előírásainak érvényesülését, 
illetve a természetvédelem érdekeit. A B.-A.-Z. 
Megyei Főügyészség ennek megfelelően lefolytatta 
a vizsgálatot az Észak-Magyarországi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ségnél (ÉKTVF). Először is megállapítást nyert, 
hogy az ÉKTVF az elmúlt időszakban – konkrétan 
2009. év végén – jelentős szervezeti átalakuláson 
ment keresztül. Létrehoztak egy ún. Hatósági 
Felügyeleti Irodát, melyet két fő alkot – egy 

In order to achieve the attorneys’ task successfully 
with the help of the Chief Attorney General’s 
Office and the Ministry of Environmental 
Protection and Area Development, the latter’s 
administrative state-secretary ordered the 
following: 
 
The environmental authorities and the 
inspectorates of nature protection, since the 1st of 
March 1997, have had to send the obligations and 
all the legally binding administrative documents to 
the Attorney General’s Office acting in the case 
within 15 days after they had gone into effect.  He 
also ordained that all the environmental 
authorities, national parks and inspectorates of 
nature protection should provide professional 
cooperation for the court so that it could collect 
the penalty sums calculated with the help of the 
Kvt. and the Tvt.  
 
 
 

            The prosecutor studies the administrative reports 
and decides whether he/she should carry out any 
actions, claims for damages, asks for legal 
inspection, or in some cases starts a criminal 
procedure.  All these measures must be taken only 
if they are required in the administrative 
documentation.  
 
 
 
In 2010 the Chief Attorney General’s Office paid 
special attention to the protection of the 
environment and directed its branches to 
supervise the work of the environmental 
authorities legally. During these processes they 
had to find out if their licensing, fining, mandatory 
and authoritative actions were in accordance with 
the Laws of Nature Protection and other rules, 
i.e., if they protect the environment. Regarding 
this, the County Office carried out the necessary 
proceedings at the Environmental, Nature 
Protection and Water Management Supervision of 
Nothern Hungary (furthermore referred to as 
ÉKTVF).  In this report they pointed out that this 
institute went through important structural 
changes by the end of 2009. They set up a so 
called „authoritative supervising office” where an 
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természetvédelmi szakmérnök és egy hatósági 
ügyintéző –, akiknek a feladatát a kötelezési és 
bírságolási ügyek elintézése képezi, továbbá a 
kötelezéseket kell visszaellenőrizniük. Szintén új 
intézménynek számít a Természetvédelmi 
Engedélyezési Iroda, ahol 9 ügyintéző – 
természetvédelmi szakmérnök, biológus, geológus, 
geográfus - végzi a munkát. E két irodát egy 
osztályvezető besorolású köztisztviselő vezeti. Az 
ügyészség szerint a munkavégzés személyi- és tárgyi 
körülményei megfelelőek, azonban a természet-
védelmi hatósági kötelezésekben foglaltaknak a 
teljesülésére vonatkozó visszaellenőrzések ki 
vannak téve az időjárási viszonyok alakulásának. Az 
ügyészség által lefolytatott vizsgálat eredményeképp 
több hiányosság került rögzítésre és ezekkel 
kapcsolatban az ügyészség soron kívül intézkedett 
(jelzés, felszólalás, valamint óvás formájában). 
Végső soron az Észak-Magyarországi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
munkájának ellenőrzésével a Legfőbb Ügyészség 
célja az volt, hogy hozzásegítse a szervet a 
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
eljárások során felmerülő problémák megoldá-
sához, az egységes gyakorlat kialakításához.  
 
A Kvt. és Tvt. szakaszain kívül még az egyes 
részterületekre vonatkozó törvényekben is 
találhatunk ügyészi felhatalmazást. Pontosan 
nevesítik szerepét vagy utalnak a Kvt-re mint 
háttérjogszabályra. Az alkalmazható ügyészségi 
módszereket, illetve a rendelkezésre álló eszközöket 
a következők szerint lehet csoportosítani.2 
 
A módszerek általában: (a) A környezetvédelmi 
felügyelőségektől, természetvédelmi igazgatóságok-
tól és a többi hatóságtól információkérés. (b) Civil 
szerveződésekkel való kapcsolattartás. (c) 
Különböző rendezvényeken való részvétel. (d) 
Törvényességi kérelmek, közérdekű bejelentések 
vizsgálata. (e) Törvényességi vizsgálat, vizsgálat-
kezdeményezés. (f) A büntetőügyek környezet-
védelmi célú elemzése a büntetőügyi szakág 
esetleges jelzése alapján. (g) A média által leleplezett 
környezetkárosító cselekmények megvizsgálása. 
 
Eszköz lehet: (a) Felelősségre vonás 
kezdeményezése: büntetőeljárás, szabálysértési 
eljárás, fegyelmi felelősségre vonás kezdeménye-

environmental engineer and a legal assistant work 
at two new posts and deal with the arrangement 
and check of penalty payments, and mandatory 
injunctions. The Environmental Licensing Office 
is also considered to be a new institution in this 
area, where 9 executives, e.g., an environmental 
engineer, a biologist, a geologist, a geographer 
help the work. These two new offices are 
managed by one department leader. The Attorney 
General’s Office was satisfied with its findings at 
these institutes, but it was also admitted that their 
controlling function largely depended on weather 
conditions. As a result of this supervision they 
found some mistakes, which they tried to settle 
with priority in the form of notices, reminders, 
and warnings. The purpose of their inspection was 
to help the work of ÉKTVF dealing with 
problems they face during the environmental 
proceedings. 
 
 
 
 
 
 
 
Besides the relevant articles of the Kvt. and Tvt. 
there are some specific rules, which also refer to 
the scope of the attorney’s mandatory power. 
They describe his/her role mentioning some parts 
of the Kvt. as a legal source. The attorney’s 
possible methods and measures applicable can be 
categorized as follows:2 
 
The methods in general: (a) Asking for 
information from any environmental authorities 
and inspectorates of nature protection. (b) Making 
contact with civil societies and associations. (c) 
Taking part in their activities and programs. (d) 
Supervising public requests and announcements 
from legal point of view. (e) Analyzing 
environmental cases on the request of the criminal 
branch. (f) Inspecting events harmful to the 
environment published in the media. 

 
 

The possible actions: (a) Establishing 
responsibility: starting criminal summons and 
disciplinary proceedings. (b) Providing supervision 
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zése. (b) Törvényességi felügyeleti intézkedés: óvás, 
felszólítás, figyelmeztetés, jelzés. (c) Kezdeménye-
zése környezetvédelmi bírság kiszabásának. (d) Más 
hatóság megkeresése hatáskörének gyakorlása 
végett. (e) Felhívás előzetes teljesítésre. (f) Kereset 
benyújtása polgári per indítása céljából, valamint 
fellépés a más által indított perben. 

 
 

A fenti felsorolás nem tartalmazza külön 
módszerként azt, hogy közvéleményt kell közzé 
tenni a környezetvédelmi ügyészi tevékenységről. 
Sipos László ellenben egy újabb módszert vélt ebben 
felfedezni és hangsúlyozta, mennyire fontos az, 
hogy a legnagyobb példányszámú megyei 
napilapokban tudósítások jelenjenek meg, illetve, 
hogy a helyi és körzeti televíziónak és a rádiónak 
interjút adjanak.3 
 
Mindezeken túlmenően természetesen irányadóak a 
Pp. vonatkozó rendelkezései is, például: a Pp. 64. § 
(3) bekezdése értelmében lehetősége van az 
ügyésznek arra, hogy az I. fokú ítélet meghozataláig 
a felperes pertársaként perbelépjen. A Pp. 215. § 
szerint kártérítési pereknél kamatigényt kell 
érvényesíteni, ugyanis a bíróság a felperesi 
keresethez kötve van, csak az arra irányuló kereseti 
kérelem alapján ítélheti meg a kamatot és csak attól 
az időponttól, ahogyan azt a kérelem tartalmazza. A 
Pp. 26. § és 121. § (1) bekezdés e) pontja 
értelmében az ügyészi indítványnak pontosan meg 
kell jelölnie a kár pontos összegét, ez kötelező 
kelléke a keresetnek. A kár összege a következőkből 
adódik össze: a tényleges anyagi veszteség, a 
felmerülő költség, illetve a károkozás miatt 
elmaradt haszon, részét képezi a vagyoni kár mellett 
a nem vagyoni kártérítés is. Az eljáró hatóságok, így 
az ügyészség is a szakvéleményekre támaszkodik. 
Az állásfoglaláshoz szükséges mintákat, tárgyakat, 
illetve okiratokat a kirendelő hatóságnak a 
kötelessége biztosítani.4  
 
Az igazságügyi szakértői működésről szóló rendelet 
pontosan meghatározza a vizsgálat lefolytatásának 
módszerét, menetét. Az esetek többségében a 
vélemény előterjesztése írásban történik, azonban 
ha a felek, illetve képviselőik a tárgyaláson kérdést 
kívánnak feltenni, akkor a bíróság kénytelen idézést 
kibocsátani.5 A Tvt. 60. § (2) bekezdésének 

in environmental cases: notice, reminder, warning. 
(c) Suing for penalty payment in the case of 
offences committed against the environment. (d) 
Making contact with other supervisory offices to 
check their scope of jurisdiction. (e) Ordering 
preliminary performance. (f) Starting civil 
proceedings and representing cases filed by others 
at the court. 

 
This list doesn’t mention as a separate method 
that a survey must be published about the work 
the attorney does in the environmental field. 
However, László Sipos regards it as an other 
possible approach, and also emphasizes the 
growing importance of publishing these cases in 
the most popular county papers, on the local radio 
and TV channels.3 
 
 
Furthermore, of course, the relevant regulations 
of the Code of Civil Procedure should be 
considered as well, e.g., according to Article 64 (3) 
the attorney can act as the plaintiff’s fellow-
worker until the first sentence is imposed. Article 
215 (id.) says that in compensation cases the court 
has to call for paying interest  as its decision is 
always bound to the plaintiff’s indictment, which 
clearly specifies it and also the date of payment. 
Articles 26 and point „e” of Article 121 (1) (id.) 
claim that the attorney’s indictment should include 
the exact amount of the damage, too, which is 
calculated from the real value of the harm, the 
future costs, the loss of profit as well as of the 
non-financial damages. As other authorities, the 
Attorney General’s Office forms its opinion on 
the bases of other reports. The necessary samples, 
objects, and documents must be provided by the 
delegating institutions.4 
 
 
 
 
The regulations about the authorities’ judicial 
experts clearly define the methods and steps of 
the necessary processes. In the majority of cases 
they make a written report, however, if the 
participants of the trial intend to put a question in 
person the court should summon them.5 

According to Article 60 (2) of theTvt. the court 
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felhatalmazása alapján a Tvt. 81. § (9) bekezdésében 
meghatározott valamennyi kárelem megtérítése 
iránt indíthat keresetet.  
 
A Miskolci Városi Bíróság egy büntető eljárás során 
megállapította, hogy a terhelt és társai – azzal, hogy 
hóvirágot szedtek egy védett területről – 
megvalósították a természetkárosítás bűntettét és 
ezzel halmazatban a lopás vétségét. A Tvt. 4. § e) 
pontja szerint védett természeti érték (természet-
védelmi érték): e törvény vagy más jogszabály által 
védetté, fokozottan védetté nyilvánított – kiemelt 
természetvédelmi oltalomban részesülő – élő 
szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak 
származéka, illetőleg az élő szervezetek 
életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásvány-
társulás, ősmaradvány. Amikor az ügy az eljáró 
ügyészhez érkezett (2007) a hóvirág a 13/2010. 
(V.9.) KÖM. r. 7. számú melléklete szerint 
védettséget élvez, pénzben kifejezett értéke ezen 
rendelet 4. § (5) bekezdése szerint egyedenként 
10.000 Ft.  
 
Az ügyész az adott esetben a szabályozott kétféle 
magatartás közül (veszélyeztetés vagy károsítás) 
választhat az esetleges perindítás kapcsán. 
Amennyiben a természetkárosítás kártérítési jogkö-
vetkezményeinek alkalmazása iránt nyújt be 
keresetet, akkor a károkozó magatartás, illetve a kár 
fogalmát illetően a Ptk., valamint a természet-
védelmi-, és környezetvédelmi szabályok képezik a 
kiindulási alapot. Ennek megfelelően lehet állást 
foglalni abban a kérdésben is, hogy a fenti 
bűncselekmény esetén a jogellenes magatartás és a 
természetvédelmi kár között fennáll-e az okozati 
összefüggés, tehát az elkövetők természet-
károsítással okozott kárfelelőssége megállapítható-
e. A természetben okozott kár meghatározásánál a 
Tvt. 3. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó Kvt. 
környezetvédelmi fogalmait kell figyelembe venni.6  
 
Az ügyész a Tvt. 60. § (2) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a Tvt. 81. (2) bekezdésében 
meghatározott valamennyi kárelem megtérítése 
iránt indíthat keresetet. A büntető ügy kapcsán a 
bíróság a büntetőjogilag értékelhető elkövetési 
értéket 149.520 Ft-ban határozta meg. A Pp. 4. § 
(2) bekezdése értelmében „ha jogerősen elbírált 
bűncselekmény vagyoni jogi következményei felől 

can sue for payment for all kinds of damages  
mentioned in Article 81 (9) of the Tvt. 
 
 
There was a case which could serve as a good 
example of the attorneys’ practices. The City 
Court of Miskolc pointed out that a person and 
his fellows who collected snow-drops in a 
protected area could be charged with the crime of 
damaging nature as well as stealing. Article 4/e of 
the Tvt. declares that any specially protected 
organism and its offsprings, the forms, the stages 
and the modifications of its development, the 
biocoenosis of these organisms as well as the 
caves, the minerals, the mineral associations and 
fossils should be considered to be protected 
values. When the prosecutor got the right to act in 
this offence (2007), the snowdrop, which was 
declared to be protected in the Attachment 7 of 
Decree 13/2010 (V.9.) KÖM, was worth 10,000 
HUF each (Article (5) 4, id.). 
 
 
In a case like this the prosecutor can choose 
between two possible approaches (endangering or 
damaging) if he/she wants to start a procedure. 
Choosing the first one he/she has to act in 
accordance with the Acts as of Civil Code and the 
rules of environment and nature protection. With 
reference to them he/she can decide if there is any 
relation between the illegal deed and the caused 
damage thus he/she can prove the responsibility 
of the suspected people. When he/she defines the 
type of the damage he/she has to regard the 
terminology of the Kvt. as it is prescribed in 
Article 3 (2) of the Tvt.6  
 
 
 
 
 
Article 60 (2) of the Kvt. declares that the attorney 
can sue for payment in any case of damaging listed 
in Article 81 (2) of the same act. In the offence 
mentioned above the court judged a penalty of 
149,520 HUF. According to Article 4 (2) of the 
Code of Civil Procedure if “they have to litigate 
about the financial consequences of a crime the 
court can never release the accused from the 
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polgári perben kell határozni, a bíróság a 
határozatában nem állapíthatja meg, hogy az elítélt 
nem követte el a terhére rótt bűncselekményt.” 
Fontos azonban, hogy ha az ügyész a Tvt. 81. § (2) 
bekezdésében meghatározott bármelyik kárelem 
megtérítése iránt indít keresetet, a kártérítési per 
bíróságát köti a büntető bíróság jogerős határozata. 
A vázolt ügy érdekességét az adja, hogy a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóságának szakvéleménye 
szerint: a terhelt és társai cselekménye követ-
keztében bekövetkezett káresemény egyedi 
károsodásának a mértéke nem állapítható meg úgy, 
hogy az pénzben kifejezhető legyen és az 100%-os 
bizonysággal bizonyítható legyen a bíróság előtt, 
tehát mindössze a károsodás ténye bizonyítható. 
Tekintettel erre a megyei főügyészség nem 
terjesztett elő keresetet a bíróságon. 
 
Egy másik tanulságos ügyben a Kazincbarcikai 
Városi Bíróság bűnösnek mondta ki a terheltet 
helyreállíthatatlan mértékű környezetkárosítás 
bűntettében, ezért őt főbüntetésként 3 év 6 hó 
börtönbüntetésre és mellékbüntetésként 3 év 
közügyektől eltiltásra ítélte. Az elkövető – a 
büntetőeljárás iratai szerint – engedély nélkül 
végzett fakitermelést, a tulajdonát képező területről 
összesen 1700 m3, - 15.300.000 Ft kiskereskedelmi 
forgalmi értéket képviselő - tölgy, illetve gyertyánfát 
vágott ki engedély nélkül, melyet 6.500.000 Ft-ért 
értékesített egy cég részére. A terhelt az erdészeti 
hatóság által jóváhagyott erdőgazdálkodási terv 
nélkül az erdőterület 90%-át, a faállomány 95%-át 
pusztította el tarvágással. A büntetőeljárás során 
beszerzett igazságügyi szakértői vélemény és az arra 
alapított büntetőbírói ítélet szerint az engedély 
nélküli fakitermeléssel az emberi környezet oly 
mértékben és módon károsult, hogy a szárazföldi 
élővilág legmagasabb szinten szerveződött eleme, 
az erdei életközösség korábbi természetes állapota 
már nem állítható helyre. A vádlott a tarvágással 
megszüntette az ott található állatvilág egyedeinek 
természetes élőhelyét is. A terhelt cselekményének 
következtében az erdei életközösség korábbi 
természetes állapota már nem állítható helyre, 
magatartásával 15.300.000 Ft értékű kárt okozott. A 
megyei főügyészség keresetet nyújtott be a kár 
megtérítése iránt. A bírósági tárgyaláson 
szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg az 
alperes, így a bíróság az ügyészi keresettel egyező 

charge.” It is important, however, in all these 
cases that the court judging the sum is always 
bound to the decision of the Criminal Court. It is 
curious that the previous delict has never been 
proceeded to the court by the Attorney General’s 
Office. The report of Bükk National Park stated 
that the offender and his/her fellows didn ’t hurt 
the environment so much as it could have been 
valued in money, neither could the guiltiness have 
been proved with 100% certainty, so, in the end 
the court suspended the mandate and confirmed 
only the fact of damaging. 
 
 
 
 
 
 
In an other case the City Court of Kazincbarcika 
for doing irreversible harms to nature sentenced a 
person who received 3 years and 6 months 
imprisionment as a principal and a 3-year 
prohibition from public affairs as a secondary 
punishment. The offender who cut trees on his 
land without the permission of the Woods and 
Forests Office removed 1700 cubic meter of oak 
and elm trees worth of 15,300,000 HUF in the 
retail sector, and he sold it for 6,500,000 HUF to a 
firm. The accused deforested 90% of the whole 
territory which meant 95% of all the wood in the 
area. During the procedures the documents of the 
legal expertise and the court’s judgement proved 
that this illegal cutting caused such a big damage 
to the environment that it created an 
unreconstructable injury to the highest level of the 
terrestial biology, to the flora and fauna of the 
forest. The deliquent destroyed the natural habitat 
of the land’s animals, and as he made an 
unrenewable harm his penalty was estimated in a 
sum of 15,300,000 HUF. Although the Attorney 
General’s Office sued him for paying, he didn’t 
appear in the trial, so the court sent him an order 
of payment instead. The 2 cases mentioned above 
are excellent examples of how important the 
cooperation and the information flow are between 
the attorneys working in different legal branches. 
When there is a judgement proving the guiltiness 
of the accused person, it can raise the question of 
private responsibility and the necessity of penalty. 
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tartalmú bírósági meghagyást bocsátott ki. 
 
A fent vázol két ügy is jó példája annak, hogy 
milyen jelentősége van az egyes szakágakban 
dolgozó ügyészek együttműködésének, az 
információ-cserének. A jogerősen lezárt büntető 
ügy – amelyben a terhelt bűnösségét megállapí-
tották – felvetheti a magánjogi felelősséget, a 
kártérítési igény érvényesítésének szükségességét. A 
kártérítési perek mellet azonban nagy hangsúlyt kell 
fektetni az eltiltások, illetve az abbahagyásra 
kötelezések alkalmazására, amelyek, mintegy 
preventív jelleggel hozzájárulnak a kár 
megelőzéséhez, esetleg mérsékléséhez. Álláspont-
om szerint egyre nagyobb teret kellene engedni 
ezeknek a jogkövetkezményeknek, ugyanis ezek 
alkalmazásával megállíthatnánk a negatív 
folyamatokat, valamint visszatartó erőként is 
funkciót töltene be a többi elkövető tekintetében. 
Mindez azonban csak akkor működik, ha a 
szakágak jelzik egymás felé, hogy intézkedés 
szükségessége merül fel egy ügyben és már a 
veszélyeztetés esetén is fellépnek az elkövetővel 
szemben, amennyiben nem következett még be a 
károkozás, akkor a fenti jogkövetkezmények 
alkalmazása végett megteszik a szükséges lépéseket. 
Ez azonban megköveteli azt, hogy a 
környezetvédelemmel kapcsolatos ügyeket feldol-
gozó ügyészek tisztában legyenek a másik két 
szakág intézkedésivel, feladatival és időben 
észleljék, hogy az ő ügyüket érintően ott is kell 
intézkedést hozni.     
 
 

Lábjegyzet 
 
1 A tapasztalat azt mutatja a B.-A.-Z. Megyei 
Főügyészségen, hogy erre a kommunikációra 
valóban szükség van és működőképes, sőt 
szükséges, hogy a szakágak ügyészei napi szintű 
kapcsoltban legyenek egymással, rendszeresen 
egyeztessenek és így hozzájáruljanak a megfelelő 
gyakorlat kialakításához. 
2 BÁNDI Gyula: Környezetvédelmi jogesetek és szakértői 
tevékenység. Budapest, 2001, KJK-KERSZÖV, 275-
276. p. 
3 SIPOS László: A környezetvédelmi ügyészi 
tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. Ügyészek Lapja, 1999/5, 

 
 
However, besides these trials we have to 
emphasize the possible application of prohibitions 
and obligations which could serve as some 
preventive actions to reduce or avoid the damage. 
In my opinion, we should give the latter ones 
greater importance since they could stop the 
negative tendencies and, at the same time, they 
could retain other deliquents from causing 
injuries. In order to operate in this way the 
different legal branches should note each other 
which measures should take the others. Even if 
there is only the case of endangering they could 
act together against the criminal while making the 
necessary steps for stopping him/her before 
he/she actually commits his/her deed. The 
success of this cooperation requires that the 
attorneys dealing with environmental matters 
should have infos about the orders, tasks of the 
other legal fields and should realize in time that 
their colleagues’ help is also needed in their own 
work.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Footnotes 
 
1 The practices in the County Office show that the 
mutual communication is really needed and works, 
and the attorneys cannot miss the everyday 
contact and cooperation in order to form the right 
legal proceedings. 
2 BÁNDI Gyula: Környezetvédelmi jogesetek és 
szakértői tevékenység. Budapest, 2001, KJK-
KERSZÖV, p 275-276. 
3 SIPOS László: A környezetvédelmi ügyészi 
tevékenység módszerei és tapasztalatai Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. Ügyészek Lapja, 1999/5, 
p 37-41. 
4 When doing an expertise the experts should 
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37-41. p. 
4 Szakértői feladatok a környezeti ártalmakkal 
kapcsolatban meg kell ismerni azok fő forrásait és a 
leginkább veszélyeztetett területeket.  Fel kell tárni 
dinamikájukat, longitudinális és vertikális 
terjedelmüket, halmozódásuk összefüggéseit. 
Megállapítást kell tenni megelőzésük, csökkentésük, 
továbbá megszüntetésük módjára és feltételeire. 
Végül mindezt írásba is kell foglalni és meg kell 
indokolni.  
5 Magát az eljárást a dividált szakértői módszer 
jellemzi. A testületet mindig az irányítja, akinek a 
tudására éppen a legnagyobb szükség van. 
Természetesen a folyamat végére összeáll az 
egységes szakvélemény, amely tartalmát tekintve a 
jogszabályban megkövetelteken túl magában 
foglalja a kár, illetve más ártalom elleni védelmi 
eszközök meghatározását is. Így nemcsak a kár 
okozójának, hanem annak elszenvedőjének is 
előírják a jövőben követendő magatartást. 
6 A Kvt. 4. § k) pontja értelmében: 
környezetkárosodás a környezetnek vagy valamely 
elemének olyan mértékű változása, szennyezettsége, 
illetve valamely eleme igénybevételének olyan 
mértéke, amelynek eredményeképpen annak 
természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak 
beavatkozással vagy egyáltalán nem állítható helyre, 
illetve amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti. 
Ugyanezen jogszabályhely j) pontja szerint 
környezetkárosítás az a tevékenység, amelynek 
hatására a környezetkárosodás bekövetkezik. 
  
  

know the causes of the environmental harms and 
the most threatened areas. They should study their 
dynamism, their longitudinal and vertical scopes 
and the relation between the subsequent cases. 
They also have to suggest some methods and new 
conditions of how to prevent, reduce or stop 
them. In the end they have to draft and prove all 
the statements.   
5 In these cases the experts „devide” the tasks. 
The work is led by the one who has the widest 
knowledge in the current topic. In the end, of 
course, they can form an unified opinion which is 
compiled on the bases of the legal requirements as 
well as the description of the further preventive 
steps and devices. Thus it prescibes the necessary 
attitudes for both the person caused and suffered 
the harm. 
6 Regarding Paragraph 4. of the Kvt. we can speak 
about damaging of the environment when it’s 
changed, polluted or used in one of its elements 
so much that it results in an unfavourable harm or 
damage, which can hardly be reconstructed. Point 
„j” of the same rule states that any activity hurting 
the environment belongs to the category of 
damaging. 
   
 

 
 


