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Amikor elıdeink még hordákban éltek és győjtögetı 
életmódot folytattak, természetesen még nem 
jelentettek különösebb veszélyt környezetünk 
számára. Amikor azonban áttértek a szántóföldi 
mővelésre, ez nyomban megváltozott. Beindult a 
közlekedés, egyre nagyobb városokat hoztak létre, 
már az ókori népeknek is gondot okozott a környéken 
felhalmozódott szemét ártalmatlanítása. Seneca – 
Néró császár tanítója – például gyakran betegeskedett, 
nem bírta Róma füstjét. Az ókori Izraelben a 
zajártalmaknak különösen nagy jelentıséget 
tulajdonítottak, nem lehetett akárhová malmot vagy 
iskolát építeni. A fákat óvták, kötelezıvé tették azok 
öntözését és a városok közelében nem lehetett irtani. 
 
A középkor idejére már elterjedtek a járványok és a 
higiéniai problémák. A fellendülı kohászatnak és 
bányászatnak köszönhetıen a természeti erıforrá-
sokkal szemben megindult a pusztító harc. Az igazi 
fordulatot azonban az ipari forradalom hozta.  A 
környezet rombolása, pusztítása és felgyorsultak a 
káros folyamatok. Környezetjogról, mint kategóriáról 
– ahogy már említettem – csupán az 1960-as évektıl 
beszélhetünk. 
 
Az ENSZ fıtitkára 1969-ben a tagállamok felé egy 
felhívással fordult. Rámutatott arra, hogy az 
emberiség léte válságba került és ennek okán minden 
nemzet köteles együttmőködni. Ennek hatására 1972-
ben környezetvédelmi világkongresszust szerveztek 
Stockholmban. Ez tekinthetı a nemzetközi összefogás 
elsı mérföldkövének. Számos ajánlást, alapelvet 
fogalmaztak meg ekkor, összefüggésbe helyezték az 
emberi jogokkal a környezet védelmét és a Közgyőlés 
létrehozott egy szakosított intézményt, az ENSZ 
Környezetvédelmi Programját (UNEP). Az ENSZ 
1983-ban megalapította a Környezet és Fejlıdés 
Világbizottságát, amely elvégezte az elıkészületi 
munkákat és 1992-ben így sor kerülhetett a környezet 
és fejlıdés konferenciájának megrendezésére, 
melynek Rio de Janeiro adott helyet. Itt sikerült 
elfogadni egy nyilatkozatot és két egyezményt.1 2002-
ben Johannesburgban szerveztek ismét konferenciát, 
melynek központi témáját a fenntartható fejlıdés 
képezte, a hangsúlyt kimondottan erre kívánták 
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When our ancestors lived in hordes and they carried 
out hunter-gatherer life, of course they did not mean a 
special danger to their environment. But when they 
switched to arable production, suddenly this was 
changed. Transport was launched, bigger towns were 
built up, and it caused greater problem to the people 
of the old world to make waste materials harmless in 
their surroundings. For example Seneca – teacher of 
Emperor Nero- became usually ill, because he could 
not stand the smoke of Rome. In the antique Israel 
noise meant a significant problem, mills or schools 
could not been built anywhere. Trees were protected, 
watering was compulsory and near the towns they 
were not allowed to be cut down.   
 
In the Middle Ages epidemics and hygiene problems 
appeared. Thanks to the developing metallurgy and 
mining, consumptive fight was started against natural 
resources. However, the industrial revolution brought 
the crucial change: destruction and destroy of 
environment, harmful progressions accelerated. As I 
earlier mentioned we can talk about Environmental 
Law as a category only since the 1960’s. 
 
 
The secretary general of UNO made a proposal to the 
Member States in 1969, in which he pointed to the 
fact, that the existence of humanity faced crisis and 
because of that all nations had to cooperate. As a 
result of this, an environmental worldcongress took 
place in 1972 in Stockholm. This Congress is 
considered to be the first milestone of international 
collaboration. Many recommendations, basic 
principles were defined, the protection of environment 
was related to human rights, and the General 
Assembly established a specialized institution, the 
United Nations Environmental Protection Programme. 
(UNEP) UNO founded the Environment and 
Development World Commission in 1983, which 
made the preparation works, and the conference of 
environment and development could be organized in 
1992, in Rio de Janeiro. Here the participants 
managed to accept a declaration and two 
conventions.1 In Johannesburg in 2002, an other 
conference took place, of which central topic was 
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helyezni a jövı jogalkotását illetıen.2 
 
 
 
A KGST-országok ebben a kérdésben teljes 
mértékben együttmőködést tanúsítottak nem csak 
egymás viszonylatában, hanem nyitottak voltak a 
nemzetközi szervezetek irányában, nem törıdve a 
merıben eltérı társadalmi berendezkedéssel. 1971-
ben Bulgária, Csehszlovákia, az NDK, Lengyelország, 
Románia, Szovjetunió és Magyarország aláírta egy 
környezetvédelmi tudományos-mőszaki együttmőkö-
dési egyezményt. Késıbb csatlakozott hozzájuk 
Jugoszlávia és Mongólia is. 1974-ben a KGST 
Végrehajtó Bizottsága már egy átfogó programot 
dolgozott ki, egészen az 1980-ig terjedı idıre. 
További megállapodások születtek pl. a KGST és 
Finnország között és a nemzetközi szervezetekkel 
folyamatosan összehangoltan léptek fel a környezet 
megóvása érdekében. A KGST-országok egyébként 
alkotmányos szinten szabályozták a kérdést, túlnyomó 
részt persze csak közvetetten tartalmaztak ilyen 
rendelkezéseket az egyes alkotmányok.3 Kimondottan 
erre vonatkozó, közvetlen szabályozást csupán néhány 
ország alapnormájában rögzítettek. Az 1940-es, 50-es 
években a törvényekben még csak konkrét területekre 
(pl. nemzeti parkokra), konkrét állat- és növényfajok-
ra vonatkozóan találhattunk elıírásokat. 1970-tıl 
azonban a komplex szemlélet jellemzi a jogalkotást, 
sıt állami szerveket hoztak létre a környezetvédelmi 
irányítási feladatok koordinálására. Nem egyszer a 
büntetıjog eszközeivel vonták felelısségre a 
károsítókat, szennyezıket.4 Speciális, a természet- és 
környezetvédelmi irányítási feladatokat ellátó 
igazgatási szerveket hoztak létre az államokban.5 Nem 
szabad megfeledkezni azonban a csernobili atomka-
tasztrófáról és annak kezelésérıl, hiszen napokig 
titkolták a történteket a nyilvánosság elıtt. Tehát 
valójában igyekeztek háttérbe szorítani a környezetvé-
delmet, annyi, hogy ekkor már burkolt formában 
tették ezt.6 Ennek köszönhetı az is, hogy a volt 
szocialista államokban nem kodifikálták a 
környezetjogi normákat, tételes jogot nem igazán 
találhatunk.7 A XX. század második felétıl kezdıdıen 
jelentek meg ezek, ekkortól beszélhetünk önálló 
környezetvédelmi jogról. A társadalmi-, gazdasági 
fejlettség meghatározó volt az egyes államok 
tekintetében, így elıször az USA-ban született meg 
1969-ben egy környezetpolitikai törvény.8 A 70-es 
éveket követıen látható némi lazulás, de a szocialista 
államokban a rendszerváltás után figyelhetı csak meg 
az intenzív jogszabályalkotás.  
 
A környezetvédelmet illetıen az elsı közösségi 
jogszabály 1967-ben látott napvilágot.9 Az 1972-es 
Stockholmi Konferenciát követıen döntött úgy az EK, 
hogy célszerő lenne a közös környezetpolitika 

sustainable development, and the emphasis definitely 
wished to be laid on it with regard to the future 
legislation.2 
 
The COMECON countries entirely showed 
cooperation in this question, not only in each other's 
relation, but they were also open to international 
organisations without bothering about the differences 
of social systems. In 1971 Bulgaria, Czechoslovakia, 
the GDR, Poland, Romania, Soviet Union and 
Hungary signed an environment protection scientific-
electronic cooperation convention. Yugoslavia and 
Mongolia joined them later. In 1974 the Executive 
Committee of COMECON worked out a 
comprehensive program until 1980. Other agreements 
were reached, for example between COMECON and 
Finland, and they continuously took steps together 
with the international organisations for the protection 
of the environment. The COMECON countries ruled 
the question on a constitutional level, but the 
constitutions included such provisions only 
indirectly.3 Direct regulation definitely concerning 
this issue can be found only in the basic norm of some 
countries. In the 1940’s and 50’s, there were some 
regulations only in statues concerning these actual 
areas (for example national parks), concrete species of 
animals and plants. However, since 1970 a complex 
view characterized the legislation, and indeed, state 
organs were established for the co-ordination of 
environment protection management tasks. The 
polluters were called to account with the devices of 
the criminal law.4 Special administrative organs were 
developed in the states performing the nature and 
environment protection management tasks.5 We shall 
not forget the atom catastrophe of Chernobil and its 
treatment, since the happenings were concealed 
before the publicity for severeal days. So they really 
tried to efface the environment protection, but it was 
realized oblique.6 It can be thanked, that in the 
socialist states the environmental legal provisions 
were not codified, there can not be found any 
statutory regulations.7 These regulations appeared 
only in the second part of the 20th century. From that 
time we talk about an independent environment 
protection law. The social-, economic development 
was crucial in each state, so first in 1969 in the USA 
an environment politics act came into force.8 After the 
70’s there might be a slightly change in the socialst 
states, which became greater after the transformation 
of regime and was realized in intensive legislation. 
 
 
 
The first EC measure was revealed in 1967 regarding 
environment protection.9 After the Conference in 
Stockholm in 1972 the EC decided so that the 
development of the common environment politics 
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kiépítése.  Ugyanebben az évben az Európai 
Közösségek részes államai is tartottak egy csúcsérte-
kezletet Párizsban. Itt dolgozták ki az elsı akció-
programot, amit azóta további öt követett.10 Ezek az 
akcióprogramok vezették fel az egységes környezeti 
politikát, hiszen az alapító szerzıdések ilyen jellegő 
rendelkezéseket egyáltalán nem tartalmaztak. A 
Római Szerzıdésbe az 1986-os Egységes Európai 
Okmány megalkotásával került be és természetesen a 
további szerzıdések ezt folyamatosan tökéletesítették 
és konkretizálták.11 Az 1992-es Maastrichti Szerzıdés 
által létrehozott három pillér közül az elsıbe 
helyezték el a környezet védelmét. Fontosnak 
tartották, hogy az egyes régiók közötti gazdasági-, 
társadalmi különbségekre feltétlenül figyelemmel kell 
lenni, nehogy aránytalan nagy teher zúduljon a 
kevésbé fejlett területekre. A szubszidiaritás elve 
általánossá vált, de bıvült a Közösség környezeti 
politikai hatásköre. A jogalkotást illetıen e kérdésben 
a minısített többségi döntést tették általánossá. A 
jogszabályok végrehajtása és az ezt érintı pénzügyi 
háttér megteremtése a tagállamok feladata. Az EK 
Bírósága bírságot vagy pénzbüntetést is kiszabhat a 
kötelezettségét nem teljesítı tagállammal szemben. 
Az 1995-ös esseni Fehér Könyvben a hangsúlyt a 
közép-kelet-európai termékek biztonságára és a nem 
megfelelı környezetvédelembıl származó versenyelı-
nyök megszüntetésére fektették.12 Valamint a GATT-
WTO szabályok betartására ösztönözték a 
tagországokat és a csatlakozásra váró államokat 
egyaránt. Az Amszterdami Szerzıdésben már konkrét 
célokat határoztak meg, amelyek a fenntartható 
fejlıdés koncepciójára épültek.13  
 
Az Európai Unió környezeti büntetıpolitikáját a 
szupranacionális I. pilléren, illetıleg a kormányközi 
III. pilléren keresztül érvényesíti. Az I. pillérhez 
kapcsolódás oka nem másban lelhetı fel, mint abban, 
hogy itt történik a belsı piac szabályozása és a 
környezeti bőncselekmények szoros összefüggést 
mutatnak a gazdasági tevékenységekkel. 
 
Az Európai Unió hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
irányelveinek hatására alkották meg Magyarországon 
a 2000. évi XLIII. törvényt és a tagállamok egymás 
után kezdték alkalmazni a 2000-ben alkotott egységes 
Európai Hulladéklistát, így lépett hatályba hazánkban 
is a 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet a hulladékok 
jegyzékérıl.14 
 
Már az elsı környezeti akcióprogramban rögzítették, 
majd 2004. október 29-én az európai alkotmányba is 
belefoglalták a közösség környezeti politikájának 
általános célját: javuljon a polgárok életkörülménye, 
életminısége, környezete és életfeltétele. 
 
 

would be useful. The Member States of European 
Communities hold a summit in Paris in the same year. 
The first action program, which was followed by 
another five programmes since then, was drawn up 
here.10 These action programs contained the united 
environmental politics, since the founding treates did 
not content any provisionsof this kind. It appeared in 
the Treaty of Rome by the SEA (Single European 
Act), and it was made more accurate by other 
Treaties.11 The protection of environment was 
delivered into the first pillar by the Treaty of 
Maastricht in1992. It was necessary to pay attention 
to the economic-, and social differences among 
regions, protecting less-developed areas from 
unbearable burden. The principle of subsidiarity 
became general, but the Community's environmental 
political competence expanded. Regarding the 
legislation, the qualified majority was made general 
by the decision making process. The task of execution 
of legal provisions and its financial background 
belongs to the Member States. The ECJ may impose 
fine on the Member State, which does not comply wih 
the requirements. In the White Paper of Essen from 
1995 the emphasis was laid on the safety of the 
Middle Eastern European products and on the 
stopping of the competitive advantages originating 
from the inappropriate environment protection.12 
Moreover the Member States and those waiting for 
the accession were encouraged to follow the GATT-
WTO rules. Current goals based on the concept of the 
sustainable development, was already laid down in the 
Treaty of Amsterdam.13  
 
 
European Union's environmental criminal policy is 
enforced through the supranational I. pillar and 
through the intergovernmental III. pillar. The reason 
of being attached to the I. pillar is that the inner 
market's regulation happens here and the 
environmental crimes show a tight context with the 
economical activities. 
 
Due to the directives of European Union on waste 
management in Hungary Act XLIII of 2000 was 
created and the Member States started to apply the 
uniform European waste list formed in 2000. As a 
sersult of this the Environmemal Protectin Ministry 
order of 16/2001. (18.VII.) on the register of wastes 
came into force in Hungary.14  
 
It has been already fixed in the first environmental 
action program and after that in European 
Constitution on 29 October 2004, that the general aim 
of the community's environmental politics is to 
improve the living standards, life quality, and 
environment of citizens. 
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A Kiotói Jegyzıkönyv aláírásakor 38 ország vállalt 
arra kötelezettséget, hogy a globális felmelegedésért 
felelıs hat gáz kibocsátását csökkentik a 2008-2012-
es idıszakra és méghozzá az 1990-es szinthez 
viszonyítva átlagosan 5,2 %-os mértékben.  A 
Jegyzıkönyv 2005. február 16-án lépett hatályba és 
ugyanazon év novemberére már 157 állam vagy 
regionális gazdasági integrációs szervezet csatlakozott 
hozzá. Az USA azonban mindebbıl kimaradt, de 
2006-tól puhult e kérdésben. 
 
Az Uniós környezet- és természetvédelmi elıírásokat 
számos jogforrásban fellelhetjük, azonban túlnyomó-
részt irányelvekkel találkozhatunk, amelyeket a 
nemzetek nem hagyhatnak figyelmen kívül.15  
 
Magyarországon az 1949. évi XX. törvény, az elsı 
népköztársasági alkotmány még szocialista 
világnézeti elveken nyugodott. Az állampolgárok 
jogait és kötelességeit a VIII. fejezet tartalmazta, de a 
környezet védelmével kapcsolatban nem találhattunk 
benne szabályokat. Az 1972: I. törvény átfogó 
alkotmányreform, mellyel rögzítésre került:  
 
„A Magyar Népköztársaságban az állampolgároknak 
joguk van az élet, a testi épség és az egészség 
védelméhez. Ezt a jogot a Magyar Népköztársaság a 
munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az 
orvosi ellátás megszervezésével, az emberi környezet 
védelmével valósítja meg.”16 Ezt a jogot – a szöveg 
szerint – többek között az emberi környezet 
védelmével valósították meg, tehát még csak 
eszközcselekménynek számított a környezetvé-
delem.17 Azonban pozitív irányba indult ettıl kezdve 
a törvényhozás, hiszen a Magyar Népköztársaság 
idején egyértelmő, hogy titkos kérdésként kezelték a 
környezetvédelmet. 1976-ban történt radikális 
változás, amikor elfogadták az emberi környezet 
védelmérıl szóló 1976. évi II. törvényt.  
 
„Ennélfogva a megfelelı harmonikus környezethez 
való jogosultság alkotmányos állampolgári jog, a 
környezetvédelem megvalósítása pedig alapvetıen 
állami-közhatalmi feladat: maga az Alkotmány az 
egységes, átfogó környezetvédelem megvalósításának 
jogi alapja, amelyet teljességében a környezetvédelmi 
törvény bont ki.”18 Az államnak tehát meg kell 
határoznia egyrészt a védelem és fejlesztés kereteit, a 
felelısség szabályait, létre kell hoznia a szükséges 
szervezetrendszert és az irányítást.19 Ezzel 
kapcsolatban az Alkotmánybíróság is állást foglalt a 
28/1994. (V.20.) AB határozatában és kimondta, hogy 
az államnak nincs értelmezési szabadsága 
kötelezettsége teljesítése során és a hangsúlyt a 
megelızésre kell helyezni.20 
 
 

At the time of the undersigning of Kyoto Protocol 38 
countries undertook the obligation, that the emission 
of six gases responsible for the global warming was 
going to be reduced between 2008-2012 and 
compared to 1990, by 5,2% in average. The Protocol 
came into force on 16th February, 2005 and in the 
same year in November 157 states and regional 
economic integrational organizations joined to it. 
However, the USA was left out from all this, but took 
a more favpurable view from 2006 in this question.  
 
The environment and natural conservation regulations 
of the European Union can be found in many legal 
sources, mostly in directives, which the nations must 
implement.15  
 
Act XX of 1949 the first Hungarian Constitution of 
Peoples’ Republic was based on socialist ideological 
principles. Chapter VIII contained the citizens' rights 
and duties, but there can not be found any rules in 
connection with the protection of the environment. 
Act I of 1972 was a broad constitutional reform, in 
which the following was laid down: 
 
„In the Hungarian Peoples’ Republic citizens have the 
right for life, for the protection of the corporal 
integrity and for the health. This right is accomplished 
by the Hungarian Peoples’ Republic with organizing 
safety at work, healthcare facilities, medical supply, 
and protection of human environment.”16 According to 
the text this right was accomplished by the protection 
of human environment, which means that the 
environment protection was mentioned as a device act 
only.17 However, the legislation set off for a positive 
direction beacuse during the period of Peoples’ 
Republic it was clear that the environment protection 
was not dealt with. 
 
 
 
A radical change took place in 1976 when Act II of 
1976 was accepted on the protection of the human 
environment. „Since then, the right for suitable 
harmonic environment became a constitutional civil 
right, and fundamentally the obligation to create 
environment protection became a state-executive task: 
the constitution itself is a uniform, hypotenuse legal 
basis for the realisation of environment protection, 
which is more detailed in the Act of environment 
protection.”18 On the one hand the state has to define 
the frame of protection and development, the rules of 
responsibility, and it has to create the necessary 
organizational system and management.19 
Constitutional Court decleared its view on this with 
Decision 28/1994. (V.20.) and laid down that in the 
course of the fulfillment of its obligations the state has 
no freedom to interpret and it is necessary to put 
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Magyarország 1991. december 16-án írta alá az 
Európai Unióval az ún. társulási megállapodást, 
amelynek 68. cikkelyét azért érdemes kiemelni, mert a 
jogharmonizáció szempontjából jelentıs területnek 
nyilvánította a környezetjogot. Ennek hatására 
született meg a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, amely 
1995. december 19-ei hatálybalépésével felváltotta az 
1976. évi II. törvényt.21 Egy évvel késıbb a 
törvényhozás megalkotta az 1996. évi LIII. törvényt 
is, amely a természet védelmérıl szól. 
 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1988. 
január 1-jétıl mőködik. Ennek elnevezése a 
rendszerváltáskor megváltozott, ekkor Környezetvé-
delmi és Területfejlesztési Minisztériumnak (KTM) 
hívták. 1998-tól ismét módosították a nevét, hiszen a 
területfejlesztés átkerült a Földmővelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, így egyszerően 
csak Környezetvédelmi Minisztériumra keresztelték 
át. Az Európai Bizottság 2000-ben jelezte, hogy nem 
megfelelı a magyar intézményrendszer és 
szükségessé vált annak EU-konformmá tétele. Így a 
2002-ben megalakuló új kormány felállította a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot 
(KVVM). 2004-ben megreformálták az egész 
szervezetrendszert, létrehoztak például 12 db vízügyi 
felügyeletet.22 Az állam környezetvédelmi funkcióit 
elsısorban a közigazgatás révén látja el, azonban az 
elmúlt években a polgári jog és a büntetıjog szerepe 
egyre inkább megnövekedett.23 
 
 
A folyamat nem ért véget. Mióta beléptünk az Európai 
Unióba ez a joganyag napról napra csak bıvül, 
próbálunk eleget tenni jogharmonizációs 
kötelezettségeinknek és a társadalmi elvárásoknak.  
 
Az Európai Parlamentben 2005. november 29-én 
mutatta be az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
„Az európai környezet-Helyzetkép és kitekintés” címő 
jelentését. Magyarországról úgy nyilatkoztak, hogy az 
ország teljesítménye átlagosnak mondható és az új 
tagállamok többségétıl jobbak vagyunk. Dicséretes, 
hogy a savasodást okozó anyagok kibocsátása elvált a 
gazdasági növekedéstıl, azonban a hulladékkezelés 
továbbra is problémát okoz.24 
 
Hazánkban a környezet büntetıjogi védelmének 
„kiépítése” a XX. században történt meg, a gyökerek 
egészen az 1840-es évekig nyúlnak vissza. Az 1840. 
évi IX. törvénycikk már tartalmazott vízvédelmi 
szabályokat, ugyanis a kutak mérgezıit elzárással 
fenyegette. Az 1843. évi Büntetı Törvényjavaslat 
rendelkezései szerint büntetés járt a kutak, víztartók, 

emphasis on the prevention.20 
 
Hungary signatured the European Association 
Agreement on 16th December, 1991, of which § 68 
declared environment being considerable in terms of 
the harmonisation process. As a result of this Act LIII 
of 1995 came into force on the general rules of 
environmen protection succeeding Act II of 1976.21 
One year after the legislation created Act LIII of 1996 
on the nature protection.  
 
 
 
 
The Ministry of Environmental and Water Issues was 
established on 1 January 1988. The name of it 
changed at the time of transformation of regime and 
was called Ministry of Environment Protection and 
Regionaé Development, which was modified again in 
1998, since the regional development was transferred 
to the Ministry of Agriculture and Rural 
Development. So its name became simply Ministry of 
Environment Protection. In 2000 the European 
Commission indicated that the Hungarian institutional 
system was not appropriate and it was necessary to 
make it EU-conform. So the new government formed 
in 2002 established the Ministry of Environment 
Protection and Water Issues. All the organizational 
system was reformed in 2004, for example 12 
authorities of water supervision were established.22 
The state carries out its environment protection 
functions through the public administration, but 
recently the role of civil law and criminal law has 
been increasing.23 
 
The process did not cease. Since we joined to the 
European Union, its legal material expands from day 
to day; we try to satisfy our obligations on the 
harmonisation and social expectations.  
 
On 29 November 2005 the European Environmental 
Agency presented the report on „European 
environment- General survey and Conclusion”. They 
formed opinion about Hungary, in which it declared 
the performance of the country average and better 
than the majority of the new Member States. The 
emission of the substances causing acidification is 
separated from the economic increase, but the waste 
treatment is still a problem in the future.24 
 
In Hungary the development of criminal protection of 
environment took place in the 20th century, but the 
roots date back to the 1840’s. The Act IX of 1840 had 
already implied water protection rules, since the 
poisiners of wells was threatened with closing. 
According to the provisions of Criminal Proposal of 
1844, the polluters of wells, water-bearing, or sources 
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illetve források szennyezıinek. 
 
Az elsı magyar Büntetı Törvénykönyv, a bőntettekrıl 
és vétségekrıl szóló 1878. V. törvény, azaz a 
Csemegi-kódex egy környezetvédelmi tárgyú 
tényállásról rendelkezett. A 315. § szerint öttıl tíz 
évig terjedı, fegyházban letöltendı szabadságvesztés-
sel volt büntetendı, aki „használatban lévı kutat 
vízvezetéket, víztartót megmérgezett.” Tíztıl tizenöt 
évig terjedhetett a szabadságvesztés idıtartama, ha 
„valakinek súlyos testi sértése vagy halála következett 
be, amennyiben gyilkosság nem forgott fenn.” 
 
Az 1961. évi V. törvény XII. fejezete a közbiztonság 
és a közrend elleni bőntettekrıl szól. Itt található a 
197. § is, amely három évig terjedı szabadságvesztés-
sel rendelte büntetni azt, „aki kutat, forrást, 
vízvezetéket vagy egyéb olyan víztárolót, amelynek 
vizét ivóvízként használják, az egészségre ártalmas 
anyaggal beszennyezett, vagy vizét fogyasztásra más 
módon alkalmatlanná tesz.” A (2) bekezdés szerint 
kettıtıl nyolc évig terjedt a büntetés, ha „a bőntett 
folytán emberi életre veszély származott.” Ekkor 
került sor elıször arra, hogy a környezetvédelmi 
büntetıjog nem csak tényleges, bekövetkezett sérelem 
esetén lépett fel, hanem a jogi tárgy veszélyeztetése 
esetén is. A kútmérgezés tényállása alapján a 
gondatlan elkövetést is büntetni kellett, méghozzá 
alapesetben egy évig, minısített esetben pedig három 
évig terjedı szabadságvesztéssel. 
 
Áttörést hozott az 1976. április 1. napján hatályba 
lépett, az emberi környezet védelmérıl szóló 1976. 
évi II. törvény. Ez módosította az 1961-es Btk. elıbb 
említett szakaszát, ugyanis egy átfogó bőncselekmény 
típust alkotott meg, amely a környezetvédelmet sértı 
bőncselekmény nevet kapta. Tehát egy egységes 
környezetvédelmi bőncselekmény született, amelynek 
jelentıségét az is adta, hogy tárgya már nem csak az 
ivóvízre, hanem a többi környezeti elem védelmére is 
kiterjedt. Három évig terjedı szabadságvesztéssel volt 
büntetendı, „aki az emberi környezet védelem alatt 
álló tárgyait úgy szennyezi, olyan ártalomnak vagy 
károsodásnak teszi ki, hogy ezzel az emberi életet 
vagy egészséget jelentıs mértékben kedvezıtlenül 
befolyásolja.” Problémát jelentett azonban a 
jogalkalmazásban a „kedvezıtlenül befolyásolja” rész 
értelmezése. Ennek tisztázására már nem is került sor. 
1978. december 31-én hirdették ki az 1978. évi IV. 
törvényt, amely hatályba 1978. július 1-jén lépett. A 
jogalkotó a környezet védelmét szolgáló tényállásokat 
a Büntetı Törvénykönyv XVI. fejezetében, a közrend 
elleni bőncselekmények közé sorolta, mégpedig a IV. 
cím alatt – a közegészség elleni cselekmények – 
tárgyalja azokat. Megszőnt a korábban egységes 
környezetvédelmet sértı bőncselekmény, felváltották 
a környezetkárosítás, illetve a természetkárosítás 

had to be punished. 
 
The first Hungarian Criminal Code, Act V of 1878 on 
crimes and offences (the Csemegi-Codex) laid down 
only one statement of facts regarding environment 
protection. According to § 315 one should be 
imprisoned from 5 till 10 years, if he/she poisined 
water pipe, water-bearing in use. The time of 
imprisonment could be increased from ten to fifteen 
years if „somebody's serious bodily harm or death 
happened, only if murder did not take place”.  
 
 
Chapter XII of Act V of 1961 is about crimes against 
public safety and public order. Here can be found § 
197 that prescribes to punish those with imprisonment 
until 3 years who polluted well, source, water pipe or 
other reservoirs, of which water is for human usage, 
with substances harmful to health, or who made their 
water undrinkable in any other way. According to 
Section 2 the punishment could be extended from two 
to eight years, if owing to the crime human life was 
endangered.” It was the first time, when the 
environmental protection criminal law was used not 
only for actual offence, but also for jeopardizing the 
legal object too. It was necessary to punish the 
negligent act based on statement of facts of well 
poisoning, basically the punishment involved one year 
imprisonment, and in a qualified case 3 years. 
 
 
Act II of 1976, which came into force on 1st April 
1976, brought a breakthrough. This Act modified the 
abovementioned sections of Criminal Code 1961, by 
creating aq comprehensive type of crimes, which was 
named like “offending the environment protection”. 
Therefore a uniform environment protection crime 
was born, of which significance was that its object 
included not only drinking water, but other elements 
of the environment too. “Who polluted the objects of 
human environment under protection by exposing it to 
such a danger or harm by which human life or health 
is influenced considerable unfavourably could be 
punished with an imprisonment reaching.” The 
interpretation of „considerable unfavourable 
influence” meant a problem in the practice, and it has 
not been solved yet. Act IV of 1978 published on 31st 
December 1978 came into force on 1 July 1978. The 
legislator classified the cases of environment 
protection into Chapter XVI of the Criminal Code on 
crimes against pubic order under title IV - crimes 
against the public health. The uniform environment 
protection offence was replaced by statement of facts 
concerning the damage of environment and nature. In 
the original text damage of environment is committed 
by the person who „ considerably pollutes, damages 
and destroys the protected object of human 
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nevezető tényállások. A környezetkárosítást az eredeti 
megfogalmazás szerint az követte el, „aki az emberi 
környezet védelem alatt álló tárgyát jelenetıs 
mértékben szennyezi, rongálja vagy pusztítja. A 
büntetés öt évig terjedı szabadságvesztés, ha a 
környezetkárosítás életveszélyt idéz elı.” A gondatlan 
elkövetést alap esetben egy évig terjedı szabadság-
vesztéssel vagy javító-nevelı munkával, illetve pénz-
büntetéssel, minısített esetben pedig három évig 
terjedı szabadságvesztéssel rendelte büntetni. A 
szubszidiárius jelleg megszőnésével az új 
bőncselekményeket már nem csak akkor lehetett 
alkalmazni, ha súlyosabb bőncselekmény nem 
valósult meg, így a természetkárosítás lopással; a 
környezetkárosítás közveszély okozással, de akár 
szintén a lopással is halmazatba kerülhetett. 
 
Háttérjogszabályként továbbra is alkalmazták az 
1976. évi II. törvényt, valamint a természetvédelemrıl 
szóló 1961. évi 18. törvényerejő rendeletet és az 
annak végrehajtására kiadott 12/1971. Kormány-
rendeletet. Ezeket késıbb felváltotta az 1982. évi 4. 
törvényerejő rendelet és a végrehajtásáról rendelkezı 
8/1982. MT rendelet. 
 
A természetkárosítás tényállását elsı ízben az 1987. 
évi III. törvény módosította. A büntetıjogi védelem 
ennek köszönhetıen már kiterjedt a nemzetközi 
szerzıdés hatálya alá tartozó növényekre, állatokra, 
továbbá ezek és a fokozott védelem alatt álló 
növények, állatok minden fejlıdési szakaszára és 
származékára. Az elkövetési magatartások köre is 
bıvült: a jogellenes megszerzést, valamint a külföldre 
juttatást, értékesítést és az elpusztítást pönalizálta a 
törvény. A természeti terület megsemmisülésén felül a 
helyrehozhatatlan károsodás is a minısített eset 
megállapítását eredményezte. Végül az eredeti 
tényállás b.) és c.) pontját felváltotta a „védett 
természeti terület jogellenes, jelentıs mértékő 
hátrányos megváltoztatása” fordulat. 
 
Az 1993. évi XVII. törvény annyiban hozott változást, 
hogy a büntetési nemek közül eltőnt a javító- nevelı 
munka, s helyébe a közérdekő munka lépett. 
 
1995. december 19-én hatályba lépett az új 
környezetvédelmi törvény, a Kvt. Ezzel azonban 
szükségessé vált a Btk. vonatkozó rendelkezéseinek 
módosítása is, így a környezetkárosítás tényállásának 
átformálásához rögvest hozzáfogtak. A természet-
károsítás tekintetében ez nem történt meg, ugyanis 
ekkor még csak alakulóban volt a természet-
védelemrıl szóló törvény, azonban a jogalkotó a 
büntetési tételeket a környezetkárosításnál leírtakhoz 
igazította, tehát megemelte.  
 
Az 1996-os büntetı novella segítségével került sor az 

environment.” The sentence is imprisonment up to 
five years if damaging the environment causes life 
danger. The negligent form of the offence is to punish 
with one-year imprisonment, corrective training or 
fine, in the case of qualified case it is to be punished 
by imprisonment reaching as far as three years. By 
ceasing the subsidiarity character, the new offences 
took placee not only if a more serious crime was not 
realized, so in this way damage of nature with theft; 
damage of environment with causation of public 
danger, or even with theft could be realized at once. 
 
 
 
 
 
 
Act II of 1976 and Decree 18 of 1961 on the 
protection of nature its execution government order 
12/ were applied as background regulations. These 
were replaced later by Decree 4 of 1982 and Ministry 
Order 8/1982 on its execution. 
 
 
 
The state of affairs of the crime of nature damage was 
modified first by Act III of 1987. The criminal 
protection included plants and animals under the 
effect of international contract, furthermore all their 
developmental stages and derivatives. The ways of the 
offence committment were expanded too: unlawful 
acquisition, allocation abroad, sale and destruction 
were punished by the act. Beside the destruction of 
natural areas, the irreparable damage resulted also in 
qualified case. Finally b. and c. points of the original 
statement of facts were replaced by „the unlawful, 
considerably harmful alteration of protected natural 
area”.  
 
 
 
Act XVII of 1993 brought a change in the types of 
punishment. Corrective training disappeared, and was 
replaced by public interest work.  
 
The new environment protection act came into force 
on 19th December 1995. By this It became necessary 
to amend relevant provisions of the Criminal Code, so 
the amendment of the statement of facts of the 
environment damage was due at once. Though it did 
not happen in the case of nature damage, since the act 
on nature protection was only under preparation at 
that time, but the legislator harmonised the 
punishments to the penalties of environment damage, 
i.e. they were increased.  
 
By means of the Novelle of 1996 new amendments 
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újabb módosításokra. A törvény 6-8. § és a 10. §-a 
rögzíti a környezetvédelemmel kapcsolatos büntetı-
jogi szabályokat. 
 
A Büntetı Törvénykönyvbe bekerült a környezetre 
veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése nevő 
bőncselekmény (281/A. §). A bőncselekmények 
büntetési tételei szigorodtak. A természetkárosítás 
tekintetében alapesetnél 3 évre, minısített esetnél 5 
évre, a gondatlan alakzatnál pedig 2 évre emelkedett a 
kiszabható szabadságvesztés idıtartama. A környezet-
károsítás alapesete, illetve a (2) bekezdésben 
szabályozott minısítet esete kapcsán 3 év, a (3) 
bekezdés szerinti minısített eseténél 5 év szabadság-
vesztést szabhatott ki a bíróság. A környezetkárosítás 
két elkövetési magatartása: szennyezés, illetıleg 
károsítás. Megváltozott ezen bőncselekmény 
materiális jellege is. Továbbá már befejezettnek 
kellett tekinteni a bőncselekményt akkor is, ha az 
elkövetı olyan magatartást tanúsított, amely alkalmas 
volt arra, hogy a környezetet vagy annak valamely 
elemét károsítsa, vagy jelentıs mértékben szennyezze. 
 
Az 1996. évi LIII. törvénnyel az Országgyőlés 
elfogadta a természet védelmérıl szóló jogszabályt, 
amely újabb feladat elé állította a jogalkotót, hiszen 
indokolttá vált a természetkárosítás tényállásának 
megreformálása. Ennek tett eleget az 1998. évi 
LXXXVII. törvény, amely 1999. március 1-jén lépett 
hatályba. Ettıl az idıponttól 2005. szeptember 1-ig 
nem is változott a Btk. 281. §-a. Viszont a 2005. évi 
XCI. törvény jelentısen átalakította az érintett 
paragrafusok mindegyikét. 
 
Pozitívumként értékelhetjük, hogy a környezet-
károsító már nem büntethetı, illetve büntetése 
korlátlanul enyhíthetı, amennyiben a cselekménye 
által bekövetkezett veszélyt, illetve környezet-
károsodást megszünteti, a károsodott környezetet 
helyreállítja.25 A bőncselekmény elkövetési tárgyai-
nak sorából kikerült az ember által épített, 
mesterséges környezet, hiszen a Btk. 324. §-a 
(rongálás) ezt büntetıjogi oltalomban részesíti.26 A 
kiszabható szabadságvesztés felsı határa emelkedett, 
a büntetési tételek az elkövetés súlyosságának 
megfelelıen differenciálódtak. Beiktatásra került a (2) 
bekezdés, amely az EU-s elvárásoknak megfelelıen 
az ózonréteg megóvását szolgálja. 
 
A természetkárosítás tényállása az alábbi elkövetési 
tárgyakkal bıvült: 
 
- A védett élı szervezet egyedei „feltéve, hogy azok 
külön jogszabályban meghatározott, pénzben 
kifejezett értékének együttes összege eléri a 
fokozottan védett élı szervezet egyedei esetében 
megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb 

took place. Articles o 6-8 and 10 of the Act lays down 
the rules of environment protection. 
 
 
The crime named unlawful placement of hazardous 
waste got (§ 281./A) into the Criminal Code. The 
penalty of the crimes got stricter. In the basic case of 
nature damage the duration of imprisonment became 
3 years, in qualified case 5 years, in the negligation 
form imprisonment rose to 2 years. In the case of 
basic case of environment damage together with the 
qualified case regulated in Section (2), 3 years 
imprisonment could be sentenced, and in the qualified 
case of Section (3) 5 years. The damage of 
environment can be committed by pollution and 
damaging. The material character of this crime 
changed. Furthermore it was necessary to consider the 
crime completed if the perpetrator behaved in a way 
that was suitable for damaging the environment or any 
parts of it or for considerable pollution. 
 
 
 
The Parliament accepted Act LIII of 1996 on the 
protection of nature, by which the legoslator faced a 
new task, since the amendment of the statement of 
facts of nature damage became necessary. Act 
LXXXVII of 1998, which came into force on 1st 
March 1999, satisfied this. Sicnce then until 
September 2005 § 281 of the Criminal Code did not 
change. However, Act XCI of 2005 changed all the 
realting sections significantly.  
 
 
It is a positive development, that those people, who 
damaged the environment, can not be punished, or 
his/her punishment can be mitigated, if the danger or 
the environemnt damage can be stopped or th damage 
can be restored.25 The artifical environment built by 
people, as the subject of the fact, dissapeared, since § 
324 (impairment) of the Codex gives it protection.26 
The upper limit of imprisonment increased, the 
penalties became differentiated according to the 
seriousness of the committment. A new article was 
estblished about the protection of the ozone-layer 
according to the expectations of the EU. 
 
 
 
The statement of facts on the damage of nature was 
modified new objects: 
 
- The individuals of protected living organisms, „if 
their values in terms of money reach the lowest value 
of individuals of seriously protected living 
organisms.” (§ 281 (1) b.) Annex 1 and 2 of Ministry 
of Environment Protection Decree No. 13/2001 (9.V) 
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értéket.” [281. § (1) bekezdés b.) pont] A szükséges 
adatokat a 13/2001. (V.9.) KÖM rendelet 1. és 2. 
melléklete tartalmazza. 
 
- Az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élı 
állat- és növényfajok számára kereskedelmük 
szabályozása által biztosított védelmérıl szóló 
rendelete (338/97/EGK rendelet) A és B melléklete 
hatálya alá tartozó élı szervezet egyede. [281. § (1) 
bekezdés c.) pont] 
 
- Natura 2000 területek, melyeket a 275/2004. (X.8.) 
Kormányrendelet jelölt ki. Kétféle védett terület típust 
sorol ide: a) különleges madárvédelmi területek és, b) 
különleges természetmegırzési, illetve kiemelt 
jelentıségő természet-megırzési területek. Ezzel az 
ország 20 %-áról megállapították, hogy európai 
jelentıségő és „innentıl kezdve nem úgy döntünk 
mindezek sorsáról, mint tulajdonos, hanem mint 
használó.”27 
 
Az elkövetési magatartások köre mindössze annyival 
módosult, hogy az (1) bekezdésben bekerült a 
„károsítja” fordulat is. A minısített eseteknek – 
tekintettel az új elkövetési tárgyakra – csupán a 
megfogalmazása változott, az ilyenkor kiszabható 
szabadságvesztés maximuma továbbra is öt év. 
 
A Btk. 281/A. §-ának elnevezése – elıtte a 
környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése 
címet viselte – ekkor nyerte el mai formáját. 
Korábban magának a hulladéknak a meghatározása 
gondot jelentett, ugyanis a Btk. és az indokolásban 
megjelölt 102/1996. (VII.12.) Kormányrendelet 
szövege korántsem volt azonos.28 Késıbb a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény által megadott 
definíciót kellett alkalmazni, viszont a probléma még 
ezzel sem oldódott meg, mert a Büntetı 
Törvénykönyv megfogalmazása ettıl is eltért. Ezért 
logikusnak és egyértelmőnek tőnik a hatályos 
tényállás szövege, ugyanis a (4) bekezdés a.) pontja 
rögzíti: „hulladék: mindaz, amit a hulladékgazdál-
kodásról szóló törvény hulladéknak minısít, 
amennyiben alkalmas az emberi élet, testi épség, 
egészség, a föld, a víz, a levegı, vagy azok 
összetevıi, illetve élı szervezet egyedének 
veszélyeztetésére.” 
 
A módosításokat megelızıen a Btk. külön felsorolta 
az egyes lehetséges elkövetési magatartásokat, most 
már csak hármat szabályoz, viszont ebbıl a 
hulladékkezelési tevékenységet külön értelmezi a (4) 
bekezdés b.) pontja alatt. 
 
Súlyosabban minısül 2005. szeptember 1-jétıl a 
bőncselekmény, amennyiben azt veszélyes hulladékra 
követik el. Ilyen minısített esetet – értelemszerően – 

contains the necssary datas. 
 
 
 
- The individuals of living organisms listed in A and 
B Annexes of the Council Directive 338/97/EC on the 
protection of the wildlife animals and plants. 
 
 
 
 
The areas of Natura 2000, which are assigned by 
Goverment Decree 275/2004. (8.X.). The Decree 
distinguishes two protected areas: (a) special bird 
protection areas, (b) special areas of conservation, and 
areas of conservation playing a significant role. It was 
determined that 20 % of the Hngarian territory has 
European importance, and since then we make 
decisions on it not as owners, but as users.”27  
 
 
The realisation of the crime was amended by casusing 
damage. The qualified cases were modified only in 
phrasing- in terms of objects of commitment – and the 
time of imprisonment could reach to 5 years. 
 
 
 
Article 281/A of the Criminal Code – previously 
named “illegal placing of waste materials dangerous 
to the environment” – obtained its form used today. 
Earlier the definition of waste material meant a 
problem, since in the Criminal Code and in its 
interpretation, i.e. in Government Decree 102/1996. 
(12.VII.) it was different.28 Later the definition 
defined in the Act on the economy of waste had to be 
used. But the problem was not solved, because the 
definition of the Code remained different. That is why 
the context of the updated legal statement of facts 
seems to be logical and obvious, since Section 4. a. 
lays down “waste material is what the Act on the 
Economy of waste labels as waste material, if it is 
suitable for endangering human life, health, soil, 
water, air or their components, and for endangering 
the individual of living organisms.” 
 
 
 
Before the amendments the Code listed the possible 
realisations of the commitment, now it defines only 3 
types, but it interprets the handle of waste material 
separately inSection 4. b.  
 
 
Since the amendment 1 September, 2005 the 
commitment on dangerous waste material results in 
qualified case. Such a qualified case could not be 
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nem tartalmazott régen a tényállás. 
 
Mindhárom tárgyalt bőncselekményre igaz, hogy 
létezik gondatlan alakzata is. A jogalkalmazást 
gördülékenyebbé teszi, hogy ma már nem csak 
szabadságvesztéssel, hanem alternatívaként közérdekő 
munkával vagy pénzbüntetéssel is szankcionálható a 
gondatlan elkövetés. Véleményem szerint a 
társadalomnak mindenképp nagyobb elınye 
származik abból, ha például felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabása helyett meghatározott 
mennyiségő pénz megfizetésére kötelezi a bíróság a 
terheltet. Az ilyen módon befolyt összegek 
újraelosztásra kerülnek, és lehetıség nyílhat akár arra 
is, hogy az állam ezt a környezet megóvására, 
védelmére, esetleg szépítésére fordítsa. 
 
A tényállások utolsó bekezdései minden esetben 
értelmezı szabályokat tartalmaznak, ezzel a korábbi 
ellentmondások, félreértések korszaka véget ért, a 
döntések egyértelmően lefektetett definíciókon 
nyugszanak. 
 
Az elkövetési tárgyak, illetve magatartások pontosabb 
meghatározást kaptak, és összességében azt 
mondhatjuk, hogy mennyiségük is nıtt. Például a Btk. 
281/A. §-a most már tartalmazza – a hulladékkezelési 
tevékenységen belül – az országba történı behozatalt, 
kivitelt, illetve az ország területén való átvitelt is. 
 
Végsı soron megállapíthatjuk, hogy a törvényhozás 
egy újabb lépést tett a szigor irányába környezetünk 
hatékonyabb védelme érdekében. 
 
Mi késztette erre a jogalkotót? Természetesen EU- 
tagságunkból eredıen hazánkat jogharmonizációs 
kötelezettség terheli és egyébként is magában 
hordozza ennek szükségességét a rohamosan fejlıdı 
technika, ipar, amely környezetünk még drasztikusabb 
károsítását eredményezheti. 
 
Elégedettek lehetünk? Horváth József szerint a 
következı feladatok állnak még elıttünk, amelyeket 
teljesíteni kell ahhoz, hogy környezetbiztonságunk az 
elvárt szinthez minél közelebb kerüljön: 
- hazánk potenciális veszélyforrásainak megismerése, 
kezelése, 
- a jelenlegi adatbázisok, nyilvántartások felülvizsgá-
lata, harmonizációjuk megteremtése,  
- a lakossági jelzésekre történı „gyors reagálás”, 
- az ismeretlen elkövetık megállapításához hatéko-
nyabb felderítési módszer alkalmazása, 
- a lakosság környezetvédelmi ismereteinek folyama-
tos bıvítésén túl érvényt kell szerezni a jog visszatartó 
erejének.29 
 
Én, a magam részérıl osztom ezt a véleményt, és ha a 

found in the previous regulation. 
 
All the three mentioned crimes have got negligent 
form. The negligent commitment can be sanctioned 
not only by imprisonment, but by communal work or 
by paying fine. In my opinion it is advantageous for 
the society, if the court obliges the accused to pay fine 
instead of suspended imprisonment. Such fines are to 
be redistributed and the state may use this money to 
protect the nature and environment or to improve its 
design. 
 
 
 
 
 
 
The last section of the stament of facts always contain 
interpretation, so the previous contradictions, 
misunderstandings dissapear, the decisions are made 
on exact definitions. 
 
 
The objects and realization of commitment increased 
in number and are defined precisely. For example 
Article 281/A of the Criminal Code contains –within 
the handling of waste - the import, export and the 
transport of waste material.  
 
 
Finallyit can be said that the legislation took measures 
towards the strict regulation in order to protect the 
environment effectively.  
 
The question is why is the legislator stricter? Hungary 
as a Member State has to harmonise the legal 
provisions. Furthermore it is also necessary because 
of the development of technics and industry. The 
development usually causes drastic damages in the 
environment.  
 
Shall we be content? According to József Horváth, 
teher are the foolwing tasks to perform in order to 
meet the expectations of the envrionement safety: 
- to get to know and treat the potencial danger of 
environment, 
- to revise and harmonise databases, registers,  
- to react fast to community warnings, 
- to apply more effective methods to find unknown 
perpetrators, 
- to extend the environmental knowledge of the 
population and to enforce the respect for law.29 
 
 
 
 
I do agree with this opinion, and if I try to answer to 
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feltett kérdésemre próbálnék válaszolni, akkor azt 
mondanám, hogy a folyamatot soha nem tekinthetjük 
lezárnak, a jogalkotásnak permanensen követnie kell 
az éppen aktuális társadalmi-, gazdasági viszonyokat. 
 
Egyfelıl ez a követelmény. Viszont e témában jártas 
több szakember is felhívta a figyelmet arra, hogy „a 
környezet védelme érdekében számos eszköz áll 
rendelkezésre, ezek között szerepelnek a jogi 
eszközök is. Ne gondolja azonban senki, hogy a jog 
önmagában képes a vázolt problémák feloldására.”30 
 
„(...) generális változásokat tudati formálással lehetne 
elérni.”31 
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On the one hand this is a requirement. But on the 
other hand many experts drew the attention to that 
fact, that there were many available measures in order 
to protect the environment and law is one of them. 
But noone shall think that law on its own can solve 
the above mentioned problems.30 
 
„(…) general changes can be achieved by forming the 
mind.”31 
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