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KISS Parik 
joghallgató 

Miskolci Egyetem 
 

A környezetvédelmi büntetőjog aktuális 
problémái a nemzetközi instrumentumok és 

sztenderdek tükrében 
 
 
Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
Bevezetés 
 
A környezetvédelem kérdésköre az elmúlt 
évtizedekben rendkívül felértékelődött. Az egyes 
jogrendszerek számos jogágon keresztül kívánják 
védelmezi a környezet épségét, és ezáltal az emberi 
egészséget. A magyar jog fellép a magánjog, 
(polgári jog, munkajog), a közigazgatási jog és a 
büntetőjog eszköztárával a környezetvédelem 
területén. Ez a `több nyomú szabályozás´ más 
államok jogában is megtalálható. Így például a 
lengyel jogban: „A legfontosabb rendelkezések ezen a 
területen a jog különböző területein találhatóak meg, 
beleértve a magánjogot, a közigazgatási jogot, a büntetőjogot 
és a munkajogot is”.1 Jelen tanulmány szempontjából 
azonban csupán egy jogág, a büntetőjog 
rendelkezései bírnak relevanciával.  
 
A büntetőjogon belül is három problémát 
vizsgálok. Egyrészt arra térek ki, hogy az környezeti 
bűncselekmények számának drasztikus növekedése, 
amelyek határon átnyúló jelleggel bírnak, milyen 
kihívást jelentettek az egyes államok számára. 
Másrészt, egy érdekes kérdést az autonóm 
környezeti bűncselekmények problémáját mutatom 
be. Harmadrészt pedig, a környezeti bűncselekmé-
nyek és más bűncselekmény csoportok kapcsolódá-
si pontjára világítok rá.  
 
1. A nemzetközi dokumentumok 
 
1.1. A nemzetközi konvenciókról általában  
 
Amint az a bevezetésben már kifejtésre került, a 

Patrik KISS  
law student 
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Topical problems of environmental criminal 
law in the light of international instruments 

and standards 
 
 
This research was carried out as part of the 
TAMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 project 
with support by the European Union, co-financed 
by the European Social Fund. 
 
Introduction  
 
The topic of environmental protection became 
really important in the past decades. The legal 
systems protect the integrity of the environment, 
and thus the people’s health through several 
branches of law. Hungarian Law stands up in the 
area of environmental protection through the use 
of the instruments of private law (civil law, labour 
law), administrative law and criminal law. This 
kind of parallel regulation can be found in the 
legal system of other nations, too, such as in the 
Polish Law: „Relevant regulations in this area can be 
found in various areas of law, including civil, 
administrative, criminal and labour law.”1 In the aspect 
of this paper only the provisions of one legal 
branch has relevance, and it is Criminal Law.  

 
I focus on three problems of Criminal Law. First 
of all, I write about the challenges the nations 
have to face with the drastic increase in the 
number of environmental crimes, having a 
transnational character. Secondly, I will show an 
interesting question, that is the problems of 
independent environmental crimes. Finally, I will 
examine the connection between environmental 
crimes and other groups of crimes.  
 
 
1. International documents 
 
1.1. International conventions in general 
 
As already stated in the introduction, the number 
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határon átnyúló, transznacionális környezeti 
bűncselekmények száma nagy mértékben megnöve-
kedett, mely kihívásra az államoknak reagálniuk 
kellett. A reakció pedig a nemzetközi dokumentu-
mokban, illetve a különböző akcióprogramokban 
keresendő. A nemzetközi dokumentumok2 a 
jogharmonizáció eszközét jelentik, ami az egyes 
jogrendszerek büntetőjogi rendelkezéseinek kü-
lönbségeit csökkenti a hatékonyabb büntetőjogi 
fellépést lehetővé téve. „A tradicionális alap eszköz a 
környezetjog harmonizációjára Európában hagyományosan 
az irányelvek alkalmazása.”3 Az egyes államok 
büntetőjogi rendelkezései eltérőek, a nemzetközi 
dokumentumok minimum szabályok és sztender-
dek megfogalmazásával közelítik a különböző 
büntetőjogok szabályanyagát, ez pedig a határon 
átnyúló bűncselekmények elleni fellépést teszi 
hatékonyabbá. Az akcióprogramok pedig különbö-
ző stratégiai célokat fogalmaznak meg.  
 
 
Európai színtéren már 1977-ben az Európa Tanács 
által elkészített, a büntetőjognak a környezet 
védelmében betöltött szerepéről szóló határozat4 
jelentette az első lépést.  
 
A mai hatályos magyar szabályozás vonatkozásában 
azonban a következő dokumentumok bírnak 
jelentőséggel: (a) Európa Tanácsnak a környezet 
büntetőjogi védelméről szóló egyezménye.5 (b) 
Európai Unió Tanácsának a környezet büntetőjog 
általi védelméről szóló 2003/80/IB kerethatározat.6 
(c) Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK 
irányelve a környezet büntetőjog általi védelméről 
(valamint az azt megelőző első és második irányelv 
tervezet).7 
 
 
1.2. Az Európa Tanács környezet büntetőjogi 
védelméről szóló egyezménye 
 
 
A környezet büntetőjogi védelméről szóló Európa 
Tanácsi egyezmény elfogadására 1998. november 4 
– én került sor. A legtöbb tagállam – valamilyen 
okból kifolyólag8 – nem érezte a magáénak ezt a 
konvenciót és az esetek többségében a ratifikációk 
és aláírások elmaradtak. A nem ratifikálók és nem 
aláírók sorából Magyarország sem maradt ki. 

of the over the border extending, transnational 
environmental crimes widely increased, upon 
which challenge the states had to react. This 
reaction is to be found in international 
conventions2 and different action programs. 
These documents mean the instrument of the 
judicial harmonisation, which decreases the 
differences between the criminal law provisions of 
the several legal systems to make the criminal law 
appearance more efficient. „The traditional basis for 
the harmonisation of environmental law in Europe was 
traditionally the use of the Directive.”3 Criminal law 
provisions of the States are different and the 
international documents approximate the 
regulations of the different countries through 
formulating minimum rules and standards, and 
this makes the fight of criminal law against 
transnational environmental crimes more 
effective. The action programs formulate different 
strategic goals. 

 
On the European level, the first step was in 1977 
through Resolution (77) 28 on the contribution of 
criminal law to the protection of the environment 
presented by European Council.  

 
The most important international conventions –
having an effect on today’s effective criminal law 
– are the following: (a) Council of Europe 
Convention on the protection of the environment 
through criminal law. (b) European Union 
2003/80/JHA on the protection of the 
environment through criminal law. (c) Directive of 
the European Parliament and of the Council on 
the protection of the environment through 
criminal law (and the first and second proposal for 
the directive).  
 
1.2. Council of Europe Convention on the 
protection of the environment through 
criminal law  
 
The Council of Europe convention on the 
protection of the environment through criminal 
law was adopted on November 4, 1998. The 
majority of the States – for some reasons – did 
not feel like this document was their own, so in 
most cases no ratifications and signatures 
followed. „Hungary did not ratify and sign the document 
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„Magyarország nem írta alá, nem ratifikálta, ilyen 
formában tehát az nem vált a hazai jog részévé.”9 Az 
egyezményről a következőket érdemes kiemelni. 
Mivel Magyarország azt nem írta alá és nem 
ratifikálta, így közvetlenül nem is válhatott a magyar 
jogrendszer részévé. Ugyanakkor valamennyi 
Európai Uniós tagállam – így Magyarország is – az 
Európa Tanács részese, az európai uniós 
jogforrások pedig kötelezőek a tagállamokra, a 
2003/80/IB kerethatározat pedig utal a szóban 
forgó egyezmény rendelkezéseinek elismerésére, így 
az közvetett mégis csak a magyar jogrend részévé 
válik. A kerethatározat preambulumának 10. pontja 
a következőképpen rendelkezik: „1998. november 4-
én az Európa Tanács elfogadta a környezet büntetőjog általi 
védelméről szóló egyezményt, amelyet figyelembe vettek e jogi 
eszköz rendelkezéseinek megfogalmazásakor.”10 Az euró-
pai egyezmény a környezet elleni bűncselek-mények 
öt csoportját különböztetni meg.  
 
 
 
Az első csoportba azok a kiemelkedően súlyos 
bűncselekmények tartoznak, amelyek az emberi 
életre, testi épségre, egészségre vonatkozóan 
konkrét veszélyt jelentenek, vagy közveszély idéz-
nek elő.  
 
A második csoportba azok a környezet elleni 
bűncselekmények tartoznak, amelyek a különféle 
védett emlékművekre, védett tárgyakra, állatokra és 
növényekre irányulnak.  
 
A harmadik csoportba azok a cselekmények 
tartoznak, amelyek a veszélyes hulladékok jogel-
lenes használatával kapcsolatosak. A rendelke-zések 
kiemelkedően fontosak, hiszen „a veszélyes hulladé-
kok elhelyezése különösen nagy problémát jelent.”11 
 
A negyedik csoportba növényekkel kapcsolatos 
környezetkárosító illetve szennyező cselekmények 
tartoznak.  
 
Míg az ötödik csoportba a nukleáris és veszélyes 
radioaktív anyagokkal összefüggő környezet ellni 
bűncselekmények tartoznak.  
 
Valamennyi csoport vonatkozásában a szándékos 
és főszabály szerint a gondatlan elkövetést is 

and this way it has not become part of the Hungarian 
law.”4 It is worth mentioning the afterlife of the 
convention. As I stated, Hungary did not ratify 
and did not sign this convention and this way it 
has not become part of the Hungarian law 
directly. Nevertheless, all member states of the 
European Union – and therefore Hungary – are 
members of the Council of Europe, and the 
European Union legislation is obligatory (with 
some restrictions) for the member states, and 
Council Framework decision 2003/80/JHA refers 
to the preamble of the convention and, this way 
the document is base for the Hungarian 
legislation. Point No. 10 of the preamble of 
Council Framework decision 2003/80/JHA has 
the following provision: “On 4 November 1998 the 
Council of Europe adopted a Convention on the protection 
of the environment through criminal law, which has been 
taken into account in the provisions of the present 
instrument.” The European Convention distingui-
shes five groups of environmental crimes.  

 
Those preferential grievous crimes belong to the 
first group, which mean concrete danger of 
human life, physical integrity or crimes that cause 
public danger.  
 
 
The second group includes environmental crimes 
involving attacks on protected memorials, 
defended objects, fauna and flora.  
 
 

In the third group we can find those crimes that 
are concerned with the unlawful usage of 
hazardous waste. The provisions are extremely 
important because „The illegal disposal of hazardous 
waste is particularly troubling”.5 

 
The fourth group contains the plots of the 
environmental danger and environmental 
pollution concerning the flora.  
 
And finally we can talk about the environmental 
crimes related to the nuclear and dangerous 
radioactive substances.  
 
In the aspect of all groups, the premeditated 
crimes and negligent crimes are criminalised. The 
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büntetni rendeli az egyezmény. A főszabály alóli 
kivétel azt az esetet jelenti, amikor a tagállam 
rögzíti, hogy gondatlanság esetén csak a súlyos 
gondatlanságot rendeli büntetni.  
 
1.3. Az Európai Unió Tanácsának a környezet 
büntetőjog általi védelméről szóló 2003/80/IB 
kerethatározat  
 
A kerethatározatot az Európai Unió Tanácsa 2003. 
január 27 – én fogadta el. A kerethatározat szövegét 
a Európa Tanács fent említett egyezményének 
rendelkezéseire figyelemmel fogadták el. A konven-
ció mindösszesen 12 cikkből áll. A dokumentum a 
preambulum első mondatában utal a transzna-
cionális környezetei bűncselekmények számának 
elszaporodására és az átfogó szabályozás szükséges-
ségére. „Az Uniót aggasztja a környezettel kapcsolatos 
bűncselekmények szaporodása és azok hatásai, amelyek 
növekvő mértékben terjednek át azoknak az államoknak a 
határain, amelyekben a bűncselekményeket elkövetik.”12 A 
kerethatározat összesen hét bűncselekmény!13 
elkövetését rendeli büntetni szándékos elkövetés és 
súlyos gondatlanságból történő elkövetés esetén. 
„A dokumentum 2. cikke kötelezi a tagállamokat, hogy 
büntetni rendeljenek számos súlyos környezeti bűncselek-
ményt.”14 A dokumentum felveti és sürgeti a 
tagállamokat, hogy teremtsék meg a jogi személyek 
büntető jogi felelősségre vonásának alapját és a 
megfelelő szankciókat. A kerethatározat sorsát 
illetően azt mondhatjuk, hogy formai és hatásköri 
okok miatt az Európai Unió Bírósága 2005. 
szeptember 13-i hatállyal megsemmisítette.15 „A 
környezetvédelmi büntetőjog alakítását illetően az irányelv 
versus kerethatározat, az Európai Közösség kontra 
Európai Unió, azaz a párhuzamosan kialakult két 
jogalak összeütközése, és vitája”16 eredményezte a 
kerethatározat megsemmisítését.  
 
1.4. Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/99/EK irányelve a környezet büntetőjog 
általi védelméről 
 
A dokumentum előzményeként kell megemlíteni 
két irányelv tervezetet, az első tervezet 2001-ben,17 
(Az Európai Bizottság 2001. március 13-án mutatta 
be a tervezet.18) a második tervezet 2007-ben 
született,19 azonban azok elfogadására különböző 
okok miatt nem került sor, hanem 2008-ban 

member state – as an exception – can declare that 
gross negligence would be punishable only.  

 
 
 

1.3. European Union 2003/80/JHA on the 
protection of the environment through 
criminal law 
 
The Council of the European Union adopted the 
framework decision on January 27, 2003. The 
convention of the European Council was taken 
into account in the provisions of the present 
instrument. The convention consists of a total of 
12 articles. In the first sentence of the preamble, 
the document refers to the drastic increase of the 
number of transnational environmental crimes 
and the necessity of detailed regulations. „The 
Union is concerned at the rise in environmental offences and 
their effects, which are increasingly extending beyond the 
borders of the States in which the offences are committed.”6 
The framework decision criminalises altogether 
seven crimes, both the form of intentional and 
negligent crimes. „Article 2 of the Convention requires 
signatories to criminalise a number of serious environmental 
offences.”7 The document brings up and urges the 
member states to create the base of the criminal 
liability of legal persons and suitable sanctions. We 
can say about the history of the framework that 
the Court of the European Union eliminated the 
framework decision because of formal reasons 
and the lack of competence with an effect of 
September 15, 2005. „Concerning the shaping of the 
Environmental penal law, that directive contra framework 
decision, the European Community contra European 
Union, that is the collision and debate of the parallel 
created two shapes of law”8 caused the annulment of 
the framework decision.  
 
1.4. Directive of the European Parliament and 
of the Council on the protection of the 
environment through criminal law  
 
We need to mention as the antecedents of the 
document two directive proposals, the first one 
from 2001,9 (The European Commission 
presented it on  March 13, 200310) the second 
proposal was created in 2007,11 but these 
documents for some reasons were not adopted, 
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született meg a hatályos irányelv. Az irányelv 
elfogadására 2008. november 18-án, Strasbourgban 
került sor. A dokumentum összesen tíz cikkből áll. 
Az irányelv – hasonlóan a kerethatározathoz – a 
preambulum legelején felhívja a figyelmet, hogy a 
transznacionális környezeti bűncselekmények ellen 
kíván fellépni. „A Közösséget aggasztja a környezettel 
kapcsolatos bűncselekmények számának növekedése és azok 
hatásai, amelyek növekvő mértékben terjednek át azoknak 
az államoknak a határain, amelyekben a bűncselek-
ményeket elkövetik. Az ilyen bűncselekmények fenyegetik a 
környezetet, és ennek megfelelő válaszintézkedést tesznek 
szükségessé.” 20 Az irányelv célul tűzi ki a környezet 
hatékonyabb védelme céljából büntetőjogi vonatko-
zású intézkedések megállapítását. A dokumentum 
kilenc bűncselekményt kriminalizál,21 szándékos és 
legalább súlyos gondatlanságból történő elkövetés 
esetén. Az irányelv hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókat sürget. Ez a konvenció szintén 
kiemelt hangsúlyt fektet a jogi személyek felelős-
ségre vonására és a velük szemben alkalmazható 
megfelelő szankciók alkalmazására. A jogi szemé-
lyek büntetőjogi felelősségre vonásának egységesí-
tése sürgető volt, hiszen „az egyik terület, ahol a 
tagállamok joga jelentősen eltér az a társaságok büntetőjogi 
felelősségre vonásával kapcsolatos környezeti cselekmé-
nyek”.22 Az irányelv a tagállamok számára minimum 
szabályokat állapít meg, amiből az következik, hogy 
a tagállamok ettől szigorúbb szabályokat is megálla-
píthatnak mérlegelési jogkörükben. Az irányelv 
rendelkezéseit a belső nemzeti jogba a tagállamok-
nak 2010. december 26-ig kellett beépíteniük. Az 
irányelv kritikájaként fogalmazható meg az a 
visszalépés, hogy az irányelvben nem szerepel az 
autonóm környezeti bűncselekmény kategória. Az 
autonóm bűncselekmények alatt azokat a környezet 
elleni cselekményeket értjük, amelyek abszolút 
függetlenek a közigazgatási jogtól, vagyis amikor a 
közigazgatási engedély megléte nem zárja ki a 
büntetőjogi felelősséget. Erre akkor kerülhet sor, ha 
a környezetet károsító vagy szennyező tevékenység 
az emberi életre, testi épségre, egészségre 
közvetlenül veszélyt jelent, illetve közveszélyt 
okoznak. „A kiadott engedély irreleváns azokban az 
esetekben, amikor a környezet igénybevétele halált, vagy 
bárkinek súlyos testi sérülést okoz avagy azok konkrét 
veszélye áll fenn.”23  
 
 

however in 2008 a new effective directive was 
born. The directive was signed in Strasbourg, on 
November 18, 2008. The document consists of a 
total of 10 articles. At the beginning of the 
preamble, the directive, which is similar to the 
Framework decision, declares that the main goal 
of the document is to fight against environmental 
criminal offences. „The Community is concerned at the 
rise in environmental offences and at their effects, which are 
increasingly extending beyond the borders of the States in 
which the offences are committed. Such offences pose a threat 
to the environment and therefore call for an appropriate 
response.”12 The directive formulates it as an aim to 
establish criminal law sanctions in order to protect 
the environment more efficiently. The document 
criminalizes nine criminal conducts,13 in the case 
of premeditated and gross negligent committal. 
The directive urges effective proportionate and 
dissuasive criminal penalties. This convention also 
emphasizes the criminal liability of legal persons, 
and suitable applicable sanctions. The approxi-
mation of the criminal liability of the legal persons 
was really urgent because „One of the areas in which 
Member States have significantly divergent approaches is in 
regard to the possibility of holding corporations themselves 
criminally liable.”14 The directive lays down 
minimum rules for the Member States, which 
leads us to the conclusion that the Member States 
can establish stricter rules in their discretion 
authority. The Member States had to implement 
the provisions of the directive until December 26, 
2010. We can formulate the criticism that as a 
step-back the directive does not regulate the 
independent environmental criminal offences. 
When talking about independent crimes, we mean 
those environmental offences, which are 
absolutely independent from administrative law 
that is the existing of an administrative licence 
does not automatically exclude the criminal 
liability. It can happen when the environmental 
danger or damaging activity means a concrete 
danger for the human life, human integrity and 
health or these conducts cause public 
endangerment. „The issued licences are irrelevant in 
those cases when the use of the environment causes death, or 
any serious injuries to anyone or the concrete danger of any 
of these exist.”15 
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1.5. A nemzetközi instrumentumok és a 
magyar Büntető Törvénykönyv kapcsolata 
 
 
A hatályos Büntető Kódexünk a nemzetközi 
sztenderdek figyelembe vételével alakította ki a 
környezeti bűncselekményekkel kapcsolatos tényál-
lásait. A Büntető Törvénykönyvet módosító 2005. 
évi XCI. törvény 2005. szeptember elsejével, a 
2010. évi CLXI. törvény 2011. január elsejével 
újrakodifikálta a tényállásokat, ezzel a nemzetközi 
kívánalmaknak megfelelve. A Büntető Törvény-
könyv három klasszikus tényállást tartalmaz a XVI. 
fejezetben a Közrend elleni bűncselekményeknél, a 
IV. címben, a közegészség elleni bűncselekmények-
nél. A tényállások a környezetkárosítás,24 a termé-
szetkárosítás,25 és a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése.26  
 
 
 
 
A várhatóan 2013. július elsején hatályba lépő új 
Büntető Törvénykönyv egy új, önálló fejezetet hoz 
létre a környezet és a természet elleni bűncselek-
mények elnevezéssel. A fejezet a következő 
tényállásokat fogja tartalmazni: környezetkárosítás, 
természetkárosítás, állatkínzás, orvvadászat, 
orvhalá-szat, tiltott állatviadal szervezése, a hulla-
dékgazdálkodás rendjének megsértése, ózonréteget 
lebontó anyaggal visszaélés, radioaktív anyaggal 
visszaélés, nukleáris létesítmény üzemeltetésével 
visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés. 
Véleményem szerint üdvözlendő az új Büntető 
Törvénykönyv azon megoldása, hogy a környezeti 
bűncselekményeket egy önálló fejezetben szabá-
lyozza, és nem a Büntető Törvénykönyvben elszór-
tan, mint azt a jelenleg hatályos Btk. teszi, hiszen 
most is van például Állatkínzás tényállás, de az a 
közbiztonság elleni bűncselekményeknél található 
meg.  
 
 
 
 
Összességében tehát megállapítható, hogy mind a 
jelenleg hatályos, mint az új Büntető Törvénykönyv 
környezeti bűncselekményekkel kapcsolatos rendel-
kezései a nemzetközi követelményekre tekintettel 

1.5. The connection between the international 
conventions and the Hungarian Criminal 
Code 
 
The Hungarian Penal Code took into 
consideration the international standards when 
creating the factums of environmental criminal 
conducts. The amendment of Act XCI of 2005 of 
the Hungarian Penal Code with the effect of 
September 1, 2005, and the amendment of Act 
CLXI of 2010 with the effect January 1, 2011, re-
codified the factums of environmental crimes to 
satisfy the international requirements. The 
Hungarian Penal Code contains three classic 
factums of the environmental crimes in the 
chapter of XVI crimes against law and order, in 
the title of IV crimes against public health. These 
crimes are the following: damaging of the 
environment,16 and damaging of the nature,17 
unlawful deposition of hazardous waste to the 
environment.18 
 
The new Hungarian Criminal Law which is 
expected to enter into force on July 1, 2013, 
creates a new independent chapter called criminal 
offences against environment and nature. The 
chapter consists of the following factums of 
crimes: damaging of the environment, damaging 
of the nature, cruelty to animals, poaching, 
organisation of prohibited animal fights, unlawful 
deposition of hazardous waste to the 
environment, misuse of ozone layer demolishing 
substance, misuse of radioactive substance, misuse 
of the operation of nuclear facilities, misuse of 
application of nuclear energy. In my opinion, the 
new construction solution of the new Hungarian 
Penal Code is welcomed, which solution regulates 
the environmental crimes in a new, independent 
chapter, and these kinds of crimes cannot be 
found scattered in the Code, as it is in the 
currently effective Criminal Code, which means 
we know the crime of cruelty to animal now, but 
it can be found in the title of crimes against public 
order.  
 
As a conclusion, I establish that both the current 
and the new Criminal Code take into 
consideration the international requirements when 
regulating the crimes against the environment. 
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kerültek megfogalmazásra. „Az utóbbi törvény a 
környezet elleni bűncselekmények tényállásait újrakodifi-
kálta az Európai Unió jogának való megfelelés 
érdekében.”27 
 
2. A környezeti bűncselekmények és más 
bűncselekmények kapcsolata 
 
A tanulmány utolsó részében néhány szót szólnék 
arról, hogy milyen egyéb bűncselekményekkel 
függnek össze a környezeti bűncselekmények. Ezek 
a cselekmények gyakran hordozzák magukon a 
transznacionális, országhatárokat átlépő jelleget, 
ami a szervezett bűnözés egyik gyakori jellemzője, 
így ebből következik, hogy a szervezett bűnözéssel 
kapcsolódási pont mutatható ki.  
 
Másik fontos kapcsolódási terület a gazdasági 
bűncselekmények. Gyakran a gazdasági bűncselek-
mények részeként követik el ezeket a cselekmé-
nyeket, különösen igaz ez akkor, ha jogi személy 
társaságok követik el a környezeti bűncselek-
ményeket. „A környezeti bűncselekmények igen gyakran 
a gazdasági tevékenységekkel, valamilyen termelési eljárással 
összefüggésben, adott technológiai megoldás eredményeként 
valósulnak meg. A hazai ERÜBS is a gazdálkodással 
összefüggő bűncselekmények közé sorolta be a környezet-
károsítást és a természetkárosítást.”28 
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„The last statute re-codified the factums of environmental 
crimes in order to satisfy the requirements of the European 
Union Law”.19 
 
 
2. The relationship between environmental 
crimes and other crimes 
 
At the end of this study, I would like to talk about 
the connection between environmental crimes and 
other major crimes, which often meet and happen 
together. These crimes have a transnational 
character, which is also a character of organised 
crimes, thus we can say there is a connection point 
between environmental crimes and organised 
crimes.  
 
The other connection point is economic crimes. 
Environmental crimes are often committed as a 
part of an economic crime, and this is especially 
true if the offender is a legal person. „The 
environmental crimes are often committed 
correlated with economic activities, producing 
procedure, or as the result of the technological 
solution. The Hungarian ERÜBS labels the 
damaging of the environment and damaging of 
the nature as crimes related to economy.”20 
 
 
 

Footnotes 
 
1 FITZMAURICE, Malgosia: Civil law approaches to 
environmental damage: a case study of Poland. 
Saint Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal, vol. 
1999, p 123: Relevant regulations in this area can 
be found in various areas of law, including civil, 
administrative, criminal and labor law. 
2 Several universal and regional international 
documents were created in this topic. In this 
paper only the most important international 
conventions will be mentioned, which have an 
impact on the development of the European 
Criminal Law. 
3 FAURE, Michael: European Environmental 
Criminal Law: Do we really need it? European 
Environmental Law Review, January 2004, p 19: The 
traditional basis for the harmonisation of 
environmental law in Europe was traditionally the 
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