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1. A fenntartható fejlődés koncepciójának 
alapjai1 
 
A fenntartható fejlődés stratégiája, célrendszere, 
kritérium- rendszere megjelenik a magyar jogal-
kotásban, stratégiai tervezésben. A fenntartható 
fejlődés általános definícióján és alappillérein túl 
sorra fogalmazódnak meg az egyes alágazatok 
fenntarthatósági modelljei, mint pl. a fenntartható 
mezőgazdaság (minőségi állattenyésztést elősegítő 
fajtahasználat, nem élelmiszercélú termékelőállítás 
növelése, hazai termékvásárlás elősegítése, speciális 
politika és támogatás stb.)2 
 
2012. január 1. napjától új alkotmány lép hatályba 
Magyarországon, amely jelentősen emeli a ter-
mészet és a környezet alkotmányos védelmének 
szintjét, és hozzájárul, hogy a magyar tájat és 
természeti értékeit magas szintű védelemben 
részesítse. Az új magyar alaptörvény a 
fenntarthatóság, a jövő nemzedékek és a környezet 
értékeit különös súllyal szerepeltető alkotmány.  
   
Fontos vívmánya az új alaptörvénynek: (a) vállalja 
felelősségünket a jövő nemzedékekért; (b) a 
fenntartható fejlődés ügyét az egész emberiség 
céljaként tételezi, s erre vonatkozóan is a 
nemzetközi együttműködés keretében értelmezi 
Magyarország feladatait; (c) kinyilvánítja az egész-
séges környezethez való jog mint alapjog 
fontosságát; (d) bevezeti a nemzet közös öröksége 
koncepcióját, s ennek keretében fontosnak tartja a 
Kárpát-medence természeti értékeinek védelmét; 
(e) kiemeli, hogy a nemzeti vagyon kezelésének és 
védelmének célja a természeti erőforrások megó-
vása és a jövő nemzedékek szükségleteinek 
figyelembevétele is; (f) kötelességként állítja a 
természeti erőforrások védelmét és fenntartását, 
külön említve a biológiai sokféleséget, a honos 
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1. Basic of the sustainable development’s 
concept1 
 
The strategy, goals, criteria system of sustainable 
development emerges in the Hungarian legislation. 
Besides the general definition and founding pillars 
of sustainable development sustainable models of 
some sub-branches have been also emerging like 
sustainable agriculture (use of species promoting 
quality animal-husbandry; increase of non 
foodstuff production, promotion of the 
Hungarian sale of products, special policy and 
subvention etc.)2 
 
From 1 January 2012 new constitution will come 
into force in Hungary, which considerably raises 
the constitutional protection level of nature and 
environment and contributes to the high level 
protection of the Hungarian landscape and natural 
values. The new constitution is one of specially 
emphasizing the values of the next generation and 
nature.  
 
Important achievements of the new constitution 
are the following, it: (a) undertakes our 
responsibility for the next generation, (b) sets the 
issue of sustainable development as a goal of the 
whole humanity, with regard to this the tasks of 
Hungary are interpreted within the frame of 
international cooperation; (c) declares the 
importance of the right for healthy environment 
as a fundamental right; (d) introduces the concept 
of the nation’s common heritage, within the frame 
of this it emphasizes the importance of protecting 
the natural values of the Carpathian basin; (e) 
highlights, that the aim of handling and protecting 
the national property is preservation of the natural 
resources, and taking into account the needs of 
the next generation; (f) sets as an obligation to 
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növény- és állatfajok védelmét, továbbá a termő-
föld, az erdők és a vízkészlet fenntartását, valamint 
a mezőgazdaság genetikailag módosított élőlé-
nyektől való mentességét; (g) tartalmazza a 
környezeti károkért való helytállás kötelezettségét; 
(h) alkotmányos rendelkezésként bevezeti a 
lerakási célú hulladékimport tilalmát. 
  
 
 
Ugyanakkor az alaptörvény legelőremutatóbb 
rendelkezései sem elegendőek egy fenntartható 
társadalom biztosításához, ha a jogrendszer más 
elemei, a gazdasági szereplők döntései és a 
társadalom tagjainak értékválasztása, életmódja, 
fogyasztói választásai nem támogatják a vonatkozó 
alkotmányos alapelvek érvényesülését. 
 
A fenntartható fejlődés koncepciója szerepel több 
hazai jogszabályban, így például a Környezet-
védelmi törvényben, a Hulladékgazdálkodási 
törvényben, illetőleg alacsonyabb szintű 
jogszabályokban, kormány, miniszteri, önkor-
mányzati rendeletekben. A Környezetvédelmi 
törvény szerint a fenntartható fejlődés a 
társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek 
olyan rendszere, amely a természeti értékeket 
megőrzi a jelen és a jövőnemzedékek számára, a 
természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen 
használja, ökológiai szempontból hosszú távon 
biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség 
megőrzését.3 
 
A jogi szabályozás alapját a stratégiai tervezés 
keretében megfogalmazott elvek és irányok 
teremtik meg, és amelyek a jogi szabályozás 
rendszerén keresztül fejtik ki hatásukat.4 
 
A Stratégia követelményeit közép-, illetve hosszú 
távon – folyamatosan felülvizsgálva azokat – 
integrálni kell a hazai országos és területi 
programokba, intézkedési tervekbe, többek között 
a szociálpolitika, a gazdasági fejlesztés, az egyes 
ágazatok, az egészségügy, a környezetvédelem, az 
oktatás, a tudomány-politika területein is. Ez azt 
jelenti, hogy a Stratégia célkitűzéseivel, alapelveivel, 
az egyes cselekvési területekre elfogadott célokkal 
és megvalósítási eszközökkel összhangot kell 
teremteni a különböző ágazati, fejlesztési prog-

protect and maintain the natural resources, 
mentioning separately the biological diversity, the 
protection of naturalized plant and animal species, 
the maintenance of soil, forest and water and 
having a GMO free agriculture; (g) contains the 
obligation to take responsibility for damages 
caused to the nature; (h) introduces the 
prohibition of depositing waste import as a 
constitutional provision.  
 
Though, the most promising provisions of the 
new constitution are not enough to ensure a 
sustainable society, if other provisions of the legal 
system, decisions made by the economic players, 
the value preferences of the society’s member, life 
style and consumer choices do not support the 
realization of applicable constitutional principles. 
 
The concept of sustainable development plays a 
role in more national legal provisions, ie. in the act 
on nature protection, on waste management, and 
in legal provisions of lower level, ie. in 
government, minister and self-government orders. 
According to the act on environmental protection 
sustainable development is a system of social-
economic relations and actions, which preserves 
the nature values for the present and next 
generation, uses natural resources economically 
and reasonably, ensures the improvement of life 
quality and the preservation of diversity in the 
long run from ecological point of view.3 
 
 
Principles and directions form basis of the legal 
regulation laid down in the strategy plan and make 
an influence through the legal regulation.4 
 
 
Requirements of the Strategy should be integrated 
in the middle and long run – continuously 
supervising them – into the national and regional 
programs, action plans, and in the fields of social 
policy, economic improvement, of some branches, 
like health care, environment protection, 
education and science-policy. It means that there 
must be a harmony among the goals, principles of 
the Strategy, aims and realizing measures of the 
action plans in the field of different branch-, 
development programs and policy.5 
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ramok, politikák területén.5 
 
A rendszerváltozás (1989-90) után 
Magyarországon – egy időre – megszűnt a 
szocialista tervgazdálkodás maradványának tekin-
tett központi tervezés. A stratégiai típusú tervezés 
fellendülése az EU-csatlakozást (2004) követően 
figyelhető meg pl. Országos Fejlesztéspolitikai 
Koncepció, a Fenntartható Fejlődés Stratégiája, a 
Nemzeti Fejlesztési Terv, az Országos 
Területfejlesztési Koncepció, a Nemzeti Környe-
zetvédelmi Program, az Agrár-környezetvédelmi 
Program és így tovább).    
 
Fenntartható fejlődési stratégia először 2007-ben 
készült a Kormány gondozásában. Ezzel 
egyidőben merült fel a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács (NFFT) létrehozásának gondolata 
is. Az Országgyűlés 2009-ben döntött arról, hogy a 
stratégiát az NFFT keretében kell megújítani. A 
Tanács az új stratégia kialakításának ütemezését 
lényegében három szakaszra osztotta: 2011 első 
félévében a stratégia megalapozásának munkái 
folynak: háttértanulmányok, elemzések készültek 
különböző műhelyekben, létrejött egy tárcaközi 
munkacsoport a fenntarthatóság különböző terüle-
teiért kormányzati felelősséget viselő miniszté-
riumok, államtitkárságok képviselőiből. Folytató-
dni fog a már 2010-ben megkezdődött társadalmi 
párbeszéd is. 2011. szeptember végére elkészül a 
helyzetelemzés és a stratégia irányai. 2011 második 
félévében ezek társadalmi vitája eredményeire is 
figyelemmel a stratégia szövegtervezete is elkészül. 
2012 elején már a teljes anyag tervezetének 
társadalmi vitájára kerül sor, s elkészül annak 
stratégiai környezeti vizsgálata is. A megvitatott 
stratégia a 2012 tavaszi ülésszakon kerül az 
Országgyűlés elé. 
 
A Magyar Országgyűlés környezetvédelmi 
kérdésekkel foglalkozó bizottságot első 
alkalommal 1985-ben hozott létre, amely ezt 
követően valamennyi országgyűlési időszakban 
ismételten megalakításra került. Az elmúlt húsz 
évben a bizottság tevékenysége folyamatosan 
kiterjedt a környezet- és természetvédelem 
kérdéseire, de ezen túlmenően az egyes 
időszakokban más témakörök is a bizottság 
tevékenységi körébe tartoztak. Az eltelt időszakban 

 
 
After the transformation of regime (1989-90) in 
Hungary the central planning ceased for a while as 
residuum of the socialist planned economy. 
Recovery of the strategy planning can be 
discerned after the accession to the EU (2004), 
like the National Development policy Concept, 
National Development Plan, National 
Environment Protection Program, Agrarian-
environment Protection Program etc.  
 
 
 
The sustainable development strategy was created 
first in 2007 by the government. At the same time 
the creation of the National Sustainable 
Development Committee (hereinafter as NSDC) 
emerged. The Parliament decided in 2009 to 
renew the strategy within the frame of NSDC. 
The Committee divided into three periods the 
creation of the new strategy. In the first semester 
of 2011 the foundation of strategy was due: 
background studies, evaluations were made, an 
intergovernmental working group was set up from 
representatives of ministries and state secretaries 
holding responsibility for different fields of 
sustainability. The social dialogue started in 2010 
will continue. By the end of 2011 the status report 
and directions of the strategy will have been 
created. The draft text of the strategy will have 
been created by the second half of 2011 with 
regard to the results of social discussion. By 2012 
the whole draft is going to be socially discussed 
and its strategic environment monitoring will have 
been also presented. In spring 2012 the discussed 
strategy will be delivered to the Parliament. 
 
 
The Hungarian Parliament established a 
committee responsible for environmental issues 
first in 1985, which was set up in each 
parliamentary period afterwards. The actions of 
the committee has been continuously enhanced in 
the last twenty years regarding issues of the nature 
and environment protection, but other issues also 
belonged to the competency of the committee in 
some periods, like settlement development, region 
development and region management, water 
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a bizottság esetenként a településfejlesztés, a 
területrendezés és területfejlesztés, a vízgazdál-
kodás, építésügy, műemlékvédelem, infrastruktúra, 
idegenforgalom, a nukleáris biztonság és meteoro-
lógia a radioaktív szennyezés elleni védelem, az 
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások, 
a kémiai biztonság, a környezet-egyészségügy, 
környezetbiztonság és a közlekedés környezet-
védelmi vonatkozású témáival is foglalkozott az 
egyes országgyűlési ciklusokban eltérő intenzi-
tással. A Fenntartható Fejlődés Bizottsága a 
korábbi Környezetvédelmi bizottság utóda. A 
jövőben három kulcsterület került meghatározásra 
a Bizottság munkájában: éghajlatváltozás- energia-
politika, vízgazdálkodás, biodiverzitás. A Bizottság 
munkájába új elemként kívánják feltárni a 
környezeti igazságosság kérdését, amely a 
környezeti javak és terhek elosztásának 
problémájának kezelését szolgálja. 
 
A fenntartható fejlődés kérdéseivel a civil 
szervezetek közül legkorábban a környezet- és 
természetvédő társadalmi szervezetek kezdtek 
foglalkozni. A `hagyományos´ környezetvédelmi, 
természetvédelmi tevékenységek kibővültek 
egyebek között a kistérségi fejlesztés, foglalkoz-
tatás, munkahely-teremtés, öko-turizmus, termé-
szetközeli gazdálkodás, öko-termesztés téma-
körökkel és ez a korábbinál sokkal átfogóbb 
tevékenységi kört jelentett ezen szervezetek 
számára. 
 
2. A fenntartható fejlődés megvalósításának 
ellenőrzése 
 
A fenntartható fejlődés végrehajtására irányuló 
előírások betartásának ellenőrzési rendszere 
meghatározó szerepet tölt be. Az ellenőrzési 
rendszer részét képezik az állami ellenőrzési 
intézmények, társadalmi szervek illetőleg a 
kötelezettek önellenőrzési önkéntes, belső 
ellenőrzési rendszere. Az állami ellenőrzés 
intézményrendszere magába foglalja a számvevő-
széki, kormányzati, hatósági ellenőrzések 
rendszerét különböző szinteken.6 
 
A fenntartható fejlődés széleskörű terjedelme, 
valamint az abból fakadó stratégiák és irányelvek 
végrehajtása számos lehetőséget kínál a 

management, building, ancient monument 
protection, infrastructure, tourism, nuclear safety 
and meteorology, protection against radioactive 
pollution, energy effectiveness, and renewable 
energy resources, chemical safety, environment-
health matters, environment security and 
environment protection issues related to the 
traffic. NSDC is successor of the earlier 
Environment Protection Commission. In the 
future three key areas will be determined within 
the Commission: climate change – energy policy, 
water management, biodiversity. Environment 
justice is going to be a new element in the 
Commission’s work, which serves to handle the 
issue of dividing the environmental assets and 
burdens. 
 
 
 
 
First civil organizations focusing on environment 
and nature protection have dealt with sustainable 
development. The `traditional´ activities related to 
environment and nature protection have been 
widened with issues of region development, 
employment, job creation, eco-tourism, nature 
farming, eco production, and it meant a broader 
scope of activities for these organizations. 
 
 
 
 
2. Control of the sustainable development’s 
realization 
 
The control system of following the provisions 
regarding the execution of sustainable 
development forms a distinguishing role. Parts of 
this system are state control institutions, civil 
organizations, and the inner and voluntary control 
system. The state control system contains the 
accounting office, governmental, authority system 
at different levels.6 
 
 
 
The accounting offices have got a great 
opportunity to control because of the broadened 
concept of sustainable development, the execution 
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számvevőszékeknek az ellenőrzésre. A 
fenntartható fejlődés vizsgálata esetén ezek a 
követelmények származhatnak nemzetközi 
egyezményekből vagy jogszabályokból, nemzeti 
jogszabályokból, programcélokból és kötelezett-
ségvállalásokból, a vizsgált szervezet által 
elfogadott működési követelményekből vagy 
általánosan elfogadott eljárásokból, valamint más, 
hasonló tevékenységet végző szervezetek gyakor-
latából. A számvevőszék megvizsgálhatja az egyedi 
programok és a kormány átfogó stratégiája közötti 
kapcsolatot. A vizsgálat szorítkozhat arra, hogy az 
adott program kitűzött céljai megvalósultak-e. 
Másik vizsgálati lehetőség, hogy a kormány 
betartja-e saját törvényeit és teljesíti-e az általa 
aláírt és a nemzetközi szerződésekben foglalt 
kötelezettségeket. 
 
Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés 
Bizottságának feladata elsősorban törvényelő-
készítő munkára irányul, másik kiemelt feladata a 
törvények végrehajtásának ellenőrzését. E célt 
szolgálja a kötelező jelleggel létrehozott 
Ellenőrzési albizottság. Az egyes feladatok 
előkészítése érdekében a bizottság munkaszer-
veként albizottságokat (Erdészeti, Energiaügyi), 
eseti munkacsoportokat (GMO Kerekasztal, 
Allergia-parlagfű Kerekasztal) és a bizottsági 
előadók rendszerét működteti. Ezen túlmenően, a 
bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az 
Állami Számvevőszék jelentéseit, véleményeit és a 
feladatkörébe tartozókat rendszeresen megvitatja. 
Évente megvitatja a bizottság a Magyar Energia 
Hivatal és az Országos Atomenergia Hivatal éves 
jelentéseit, továbbá a legfőbb ügyész és az 
ombudsman beszámolóit. A bizottság széleskörű 
kapcsolatrendszert tart fent az állami és 
kormányzati szervekkel különösen a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal és az Országos 
Környezetvédelmi Tanáccsal, a társadalmi szerve-
zetekkel, az érdekképviseleti szervekkel és 
nemzetközi szervezetekkel, pl. az OECD, UNEP, 
IPU.  
 
A helyi hatóságok építik ki és tartják fenn a 
gazdasági, társadalmi és környezeti infrastruktúrát, 
felügyelik a termelési folyamatokat, helyi szintű 
környezeti politikát és szabályozást alakítanak ki, 
segítenek a nemzeti és térségi szintű 

of strategies and directives. While examining 
sustainable development these requirements can 
derive from international agreements, program 
aims, undertakings, operational requirements 
accepted by the examined organ, generally 
accepted processes, and from practice of 
organizations with other and similar actions. The 
accounting office can examine the connection 
between the individual programs and the broad 
government strategy. The control can focus on 
whether the aims of the program have been 
realized or whether the government complies with 
its own acts and its obligations laid down in 
international agreements. 
 
 
 
 
Task of the NSDC of the Parliament is first of all 
preparation of law, and secondly control of the 
execution of acts. This aim is served by the 
obligatory established Control Sub-commission. 
To prepare each task the commission has 
established as a working group sub-commissions 
(Forestry, Energy), ad hoc working groups (GMO 
Round Table, Allergy Ragweed Round Table) and 
system of commission lecturers. Besides the 
Commission follows the State Accounting 
Office’s reports, opinions and discusses those 
which belong into its competency. It discusses 
annually the annual report of the Hungarian 
Energy Office and the National Atom Energy 
Office, the Chief Executor and of the 
Ombudsman. The Commission maintains a broad 
system of connections with the state and 
governmental organs, especially with the Rural 
Development Ministry, the National Environment 
Protection Committee, civil organizations, interest 
organizations, and international organizations, like 
OECD, UNEP, IPU. 
 
 
 
 
The local authorities build up and maintain the 
economic, social and environmental 
infrastructure, supervise the production process, 
establish the environment policy and regulation at 
local level; help with realizing the environmental 
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környezetpolitika megvalósításában. 
 
3. Társadalmi részvétel a fenntartható fejlődés 
folyamatában-információhoz való jog 
 
 
A környezeti demokrácia jogintézményei a 
nemzetközi egyezmények részeivé váltak, és az 
Európai Unió jogrendszerében is jelentős szerepet 
töltenek be. Mindez feltételezi a környezeti 
információkhoz, adatokhoz való hozzáférés 
jogának és egyben az ehhez kapcsolódó 
kötelezettségeknek egyre részletesebb szabályo-
zását. Ennek legismertebb példája az 1998. évi 
Aarhusi Egyezmény, összegyűjtve a környezeti 
ügyekben a közösségi részvétel meglévő elemeit és 
rendszerbe foglalva azokat. Ennek megfelelően az 
egyezmény három fő eleme az információhoz való 
jog, a döntéshozatalban való részvétel joga és a 
jogorvoslati jog. Amikor tehát társadalmi 
részvételről beszélünk, kiindulási alapunk lehet a 
fenti egyezmény, amelynek elemeit egy kicsit 
tovább bontva, a társadalmi részvétel következő 
elemeit sorolhatjuk fel, mint olyanokat, amelyek 
sok tekintetben egymást feltételezik mégis 
egyenként eltérő feltételek teljesülését kívánják 
meg: (a) az információhoz való jog; (b) részvétel a 
jogszabályalkotásban; (c) részvétel a közigazgatási 
döntéshozatalban, egyedi esetekre is vonatkoz-
tatva, valamint ennek folytatásaként részvétel a 
környezetvédelmi ellenőrzésben, a jogérvényesítési 
folyamatokban; (d) a jogorvoslathoz való jog 
szélesebb értelemben – beleértve a sérelmezett 
helyzetek megoldásának keresését, illetve a 
szűkebb értelemben vett perlési jogok; (e) valamint 
mindezek szolgálatában a környezetvédelmi 
egyesületek jogai, illetve ehhez kapcsolódóan a 
részvételre képesítés (capacity building). 
 
Nem kevésbé fontos az 1367/2006/EK rendelet 
(2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvános-
ságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló Aarhusi Egyezmény rendelke-zéseinek a 
közösségi intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról. A Rendelet célja az, hogy ilyen 
követelményeket a jogalkotói vagy más 
minőségben eljáró közösségi intézményekre és 

policy at national and regional level. 
 
3. Public participation in the process of 
sustainable development – the right to 
information  
 
Legal institutions of the environment democracy 
became part of the international agreements and 
play a significant role in the legal system of the 
EU. This presumes a broadened, detailed 
regulation of the right to information, access to 
data and the requirements belonging to them. One 
best known example for this is the Aarhaus 
Convention in 1998 collecting the already existing 
elements of the community participation and 
making a system of it. Three main issues of the 
Convention are: right for information, 
participation in decision making and access to 
justice. If we talk about public participation, our 
starting point is this Convention, of which 
elements can be further detailed as the elements 
presume one another in many ways, though each 
requires the realization of different conditions: (a) 
right for information, (b) participation in the 
legislation, (c) participation in the administrative 
decision-making relating to single cases, and as a 
continuation of it participation in the environment 
protection control and exercise of rights; (d) right 
for remedy including search for solving the 
prejudicial situations, or right for trial; (e) rights of 
environment protection associations, and related 
to this the capacity building (these two rights 
helps to realize the above mentioned ones). 
 
 
 
 
 
 
Not less important is Regulation (EC) No 
1367/2006 of 6 September 2006 of the European 
Parliament and of the Council on the application 
of the provisions of the Aarhus Convention on 
Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters to Community institutions 
and bodies. Aim of the Regulation is to apply such 
requirements to Community institutions and 
bodies, which act as legislator or not; the 
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szervekre is alkalmazni kell, mégpedig az előző 
Rendelethez képest tágabb, szélesebb kört 
határozva meg, mint az intézmények, mind az 
információ tekintetében. Az utóbbi körben nem 
feledkezhetünk meg a `környezetet érintő tervek és 
programok´ kérdéséről sem.  
 
Az Alkotmány értelmezésében alkotmányossági 
megítélés tárgyává válik az egészséges 
környezethez való jog sérelme – és közvetetten a 
társadalmi részvétel érvényesülése a környezet-
védelemben – nemcsak az Alkotmány 18. § és 
70/D. § egymásra vonatkoztatása, hanem az 
Alkotmány 8. § (2) bekezdésében előírt alapjog-
korlátozásra irányadó rendelkezések figyelembe-
vétele is szükséges. Az Alkotmány 61. § (1) 
bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban 
mindenkinek joga van a szabad vélemény-
nyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű 
adatokat megismerje, illetőleg terjessze. A 
közérdekű adatokhoz való jog (az információ-
szabadság) a hatékony környezet-védelem és a 
környezetvédelmi döntéshozatalban való részvétel 
fontos feltétele. Az állampolgárok információhoz 
juthatnak szűkebb és tágabb környezetük 
környezetvédelmi állapotáról, fontosabb 
jellemzőiről, ítéletet alkothatnak az állami, 
önkormányzati szervek tevékenységéről, annak 
hatékonyságáról, jogszerűségéről. Lehetsé-gessé 
válik a környezetvédelmi közérdekű adatok 
kezelésére hivatott szervek állampolgári 
ellenőrzése. Ahogyan a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférés lehetőségének biztosítását az 
Alkotmánybíróság megindokolja: a közérdekű 
információhoz való szabad hozzáférés lehetővé 
teszi a választott népképviseleti testületek, a 
végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerű-
ségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti 
azok demokratikus működését. A közügyek 
bonyolultsága miatt a közhatalmi döntésalkotásra, 
az ügyek intézésére gyakorolt állampolgári 
ellenőrzés és befolyás csak akkor lehet hatékony, 
ha az illetékes szervek felfedik a szükséges 
információkat. [32/1992. (V. 29.) AB határozat, 
ABH 1992, 182., 183.] 
 
A környezeti információk nyilvánosság számára 
akár igény, akár kötelező közzététel útján való 
megismertetését párhuzamosan több hazai 

institutions and the information are determined 
broader compared to the previous Regulation. 
Regarding the information we cannot forget the 
`issue of plans and programs related to the 
environment´. 
 
 
According to the interpretation of the 
Constitution breach of the right for healthy 
environment – and indirectly the realization of 
public participation – is a constitutional question, 
not only Articles 18 and 70/D of the 
Constitution, but also Article 8 Sec. 2. of the 
Constitution must be taken into consideration. 
According to Article 61 Sec. 1. in the Hungarian 
Republic everyone has the right to give opinion 
free, to have access to data of public interest and 
to spread it. The right to data of public interest 
(freedom of information) is a condition of the 
effective environment protection and of the 
participation in decision-making related to 
environment protection. Citizens have access to 
information about the environment protection 
state, and characteristics of their narrower or 
broader surroundings, they can form opinion of 
the state and self-government’s actions, of their 
effectiveness and lawfulness. The control by 
citizens has already existed related to the bodies 
handling data of public interest of environment 
protection. As the Constitutional Court explains 
the possibility to ensure access to data of public 
interest is the following: free access to data of 
public interest makes it possible to control the 
chosen representative organs, the executive body, 
the lawfulness and effectiveness of the 
administration; and inspires their democratic 
function. This control and influence of citizens on 
public decision-making and public affairs can be 
effective only if the authorized bodies make the 
needed information known because of the 
complexity of public affairs. (Decision of the 
Constitutional Court 32/1992 (29.V.), ABH 1992, 
182., 183.) 
 
 
 
In order to make the information related to the 
environment open to the public in the way of 
obligatory publication or voluntarily it is settled by 
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jogszabály rendezi. Törvényi szinten a környezeti 
ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. 
évi LXXXI. törvény; a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi 
törvény) továbbá rendelkezéseket tartalmaz a 2004. 
évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól; valamint ide 
tartozik a 2005. évi XC. törvény, az elektronikus 
információszabadságról, a környezetvédelemről 
szóló 1995. évi LIII. törvény, egyes tervek és 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet valamint más ágazati 
illetőleg speciális tevékenységekre vonatkozó jogi 
normák pl. hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás 
stb. 
 
Az információ a társadalmi részvétel legalapvetőbb 
feltétele, amely két nagy jogosítványcsoportba 
sorolható: (a) az aktív információhoz való jutás 
szabályainak csoportjába, amely szerint a 
társadalmat rendszeresen tájékoztatni kell a 
környezet állapotáról, és (b) a passzív információs 
jog csoportjába, amelynek értelmében a társadalom 
tagjai vagy csoportjai információt kérhetnek, 
mégpedig anélkül, hogy ennek indokait meg 
kellene határozniuk. Az információ iránti igény 
visszautasítására csak indokolt esetekben kerülhet 
sor – ilyen lehet például a nemzetbiztonság vagy a 
szolgálati titok. 
 
Alapvető megállapítás, hogy az aktív és a passzív 
hozzáférés eredményei nem meglepő módon 
jelentős mértékben egybevágnak, vagyis az a 
környezeti információval rendelkező szerv, amely a 
közzétételi kötelezettségének a jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban eleget tesz, 
rendszerint ugyanilyen módon jár el az egyedi 
adatkiadási kérelmek teljesítése során. 
 
A civil szféra működésének jogi szabályaira 
különösképpen áll az a megállapítás, hogy nem 
képzelhető el hatékony jogi szabály az érintettek 
együttműködése nélkül a jogalkotás előkészíté-
sében és a jogalkalmazásban. Ennek eszközei 

more Hungarian legal regulations. The acts are the 
following: Act LXXXI of 2001 on the 
promulgation of the Aarchaus Convention on 
Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters, signed on 25 June 1998; 
Act LXIII of 1992 on the protection of personal 
data and disclosure of data of public interest; Act 
CXL of 2004 on the general rules of the public 
administration procedures; Act XC of 2005 on the 
freedom of electronic information; Act LIII of 
1995 on environment protection, Government 
regulation 2 of 2005 on the examination of plans 
and programs, and other provisions relating to 
different branches and special activities like waste- 
and water management etc. 
 
 
 
 
 
Information is main condition of the public 
participation, which can be divided into two big 
set of rights: (a) access to active information, 
accordingly the public must be informed regularly 
about the state of the environment, and (b) access 
to passive information, accordingly members or 
groups of the public can ask for information 
without any explanation. Refuse of this claim can 
happen only in specially considered cases, like 
national safety or service secret. 
 
 
 
 
Fundamental declaration is that results of active 
and passive access coincide significantly, ie. the 
organs having environmental information comply 
with the obligation to make the information open 
to the public, and at the same time they do the 
same in the case of individual claims. 
 
 
 
In the case of the legal provisions applied to civil 
sphere effective legal regulation cannot be 
imagined without any cooperation of the parties in 
the preparation of law and legal practice. Its 
measures are at hand and have a limited effect. In 
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a magyar jogrendszerben adottak, de korlátozott 
erejűek. A jogalkotási eljárásban az előkészítés 
során ki kell kérni az érintett társadalmi 
szervezetek véleményét, de a jogalkotást előkészítő 
kormányzati szerv dönti el, hogy milyen körben, 
miről és milyen módon kéri ezt ki. Az sem 
szabályozott, hogy milyen formában hozza 
tudomására a jogalkotónak a civil szervezetek 
véleményeit és javaslatait. A környezetvédelmi 
ágazatban a jogalkotási törvényen kívül 
a környezetvédelmi törvény külön is biztosított 
részvételi jogokat, s ezzel kétségtelenül erősítette 
a civil szervezetek jogalkotás előkészítésében 
realizálódó véleménye-ző státusát. Országosan ezt 
a feladatot a nagy szervezetek maguk és 
az Országos Környezetvédelmi Tanácson keresztül 
fejtik ki, míg helyi szinten a kis helyi szervezetek 
leginkább a helyi, önkormányzati jogalkotásban 
vehetnek részt (időnként a lakosság mozgósításával 
helyi népszavazás útján). 
 
2011. évtől kezdődően elfogadott jogszabály 
alapelvként rögzíti: a társadalmi egyeztetés során 
biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban 
az álláspontok – különös tekintettel a hátrányos 
helyzetű, társadalmi és gazdasági szempontból 
marginalizált csoportok véleményének – lehető 
legszélesebb köre jelenjen meg. Társadalmi 
egyeztetésre kell bocsátani a jövő évtől a törvény, a 
kormányrendelet, a miniszteri rendelet tervezetét 
és indokolását. A tervezet egyeztetésre bocsátását 
megelőzően a jogszabály előkészítéséért felelős 
miniszter döntése alapján társadalmi egyeztetésre 
lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is. Nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani a fizetési 
kötelezettségekről, az állami támogatásokról, a 
költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az 
európai uniós, illetve nemzetközi forrásokból 
nyújtott támogatásokról, a nemzetközi szerződés 
kihirdetéséről, valamint a szervezet és intézmény 
alapításáról szóló jogsza-bályok tervezeteit.  
Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, 
koncepció, ha az egyeztetés a Magyar Köztársaság 
különösen fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
pénzügyi, külügyi, természetvédelmi, környezet-
védelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét 
veszélyeztetné. Nem kell társadalmi egyeztetésre 
bocsátani a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős 
elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. A 

the process of law making the opinion of public 
organizations is required, but the governmental 
body shall decide on the topic and way of it. It is 
not regulated in which way the opinion and 
recommendation of the civil organizations will be 
known for the legislator. In the branch of 
environment protection besides the act on law 
preparation the Act on environment protection 
ensures right for participation strengthening the 
status to give opinion in the course of law 
preparation. In Hungary at national level this task 
belongs to the big organs and to the National 
Environment Protection Committee, at regional 
the level the self governments (sometimes by 
means of referendum). 
 
 
 
 
 
 
The Act lays down: in the course of the social 
consultation it must be ensured, that the points of 
views – with special regard to the opinions of 
disadvantaged social and economic groups – 
prevail as much as possible. From next year the 
following must be consulted: act, government 
order, ministry order and their explanation. Drafts 
can be also consulted by the public according to 
the decision of the responsible minister. The 
following shall not be consulted by the public: pay 
obligation, state subventions, budget, execution of 
the budget, subventions from the EU and 
international sources, acts on the establishment of 
organs and institutions, draft, concept, if the 
consultation endangered the protection of the 
interest of national defense, finance, foreign 
matters, environment protection, nature 
protection, and monuments protection in 
Hungary. The draft of the act shall not be 
discussed if its urgent acceptance is required by 
public interest. For making matters public, 
working up of the opinions, preparing of the laws 
the minister is responsible. Consultation has more 
forms: general consultation ensured by means of 
homepage, and direct consultation ensured by 
persons, institutions, and organs involved by the 
responsible minister. The act describes, the 
responsible minister shall weight the opinions, and 
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társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak 
lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgo-
zásáért a jogszabály előkészítéséért felelős 
miniszter tartozik felelősséggel. Az egyeztetésnek 
több formáját rögzíti a jogszabály: a honlapon 
megadott elérhetőségen keresztül biztosított 
véleményezést, azaz általános egyeztetést, és a 
jogszabály előkészítéséért felelős miniszter által 
bevont személyek, intézmények és szervezetek által 
történő közvetlen véleményezést, azaz közvetlen 
egyeztetést. A jogszabály rögzíti, hogy 
előkészítéséért felelős miniszter mérlegeli a 
beérkezett véleményeket és azokról, valamint az 
elutasított vélemények esetében az elutasítás 
indokairól tipizált összefoglalót készít, amelyet a 
honlapon a véleményezők listájával együtt 
közzétesz. A szakminiszter emellett stratégiai 
partnerségi megállapodásokat alakít ki azon 
szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös 
együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek 
szabályozásának előkészítésében széles társadalmi 
érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterületen 
tudományos tevékenységet végeznek. A jogszabály 
ezek közé sorolja a civil szervezeteket, egyházakat, 
szakmai, tudományos szervezeteteket, az országos 
kisebbségi önkormányzatokkal, érdekképviseleti 
szerveze-teket, köztestületeket, valamint a 
felsőoktatási intézmények képviselőit. 
 
Összességében tehát, a jogi hátteret vizsgálva, azt 
mondhatjuk, hogy valójában számos jogi 
követelmény megjelenik, akadnak azonban 
hiányosságok, főleg a gyakorlati megvalósulás 
feltételeinek biztosítása, illetve a jogkövet-
kezmények tekintetében. A szabályozás terén a 
rendszer, illetve ennek kapcsán egyes elemek 
erősítése indokolt. Ezen felül, ami különösen 
javításra vár, az a gyakorlat, illetve az ezt erősítő, 
szervezési típusú intézkedések. 
 
Amikor a környezetjog intézményeit vizsgáljuk, 
mégpedig a civil részvétel szempontjából, 
valójában elsősorban közigazgatási tartalmú kérdé-
sek kerülhetnek szóba, hiszen a szélesebb 
értelemben vett társadalmi részvétel itt valósul 
meg, beleértve a később tárgyalandó ügyféli jogot 
vagy általános eljárás-kezdeményezést. A polgári 
jog eszközei személyhez, személyes érintettséghez 
kötöttek – jól mutatja ezt a régóta bevett 

prepares a summary about the reasons of refuse, 
which is going to be made public on the 
homepage followed by the list of those giving 
opinion. The responsible minister creates strategic 
partner agreements with those organizations, 
which are ready for mutual cooperation, and 
represents wide public interest, or carry out 
scientific work on that area. The act list among 
these the civil organizations, churches, 
professional and scientific organs, national 
minority organs, interest groups, public bodies, 
and representatives of higher education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summarizing and examining the legal background 
it can be stated, there are advantages and 
disadvantages, mainly the lack of ensuring the 
consequences and conditions of practical 
realization. Regarding the regulation, the system 
and its elements are going to be strengthened, 
especially the practice and organizational measures 
backing it. 
 
 
 
If we examine the institutions of environment 
protection from the point of view of the civil 
organizations, the issues of administrative nature 
shall be taken into account, because public 
participation is realized on a broader scale 
including the right to be client and to file a case. 
The measures of civil law are bound to person – 
which is supported by the expression of `private 
law´. In criminal law the crimes against the 
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`magánjog´ elnevezés is, a büntetőjogban pedig 
pillanatnyilag a környezeti bűncselekmények 
hivatalbóli eljárást jelentenek (ami azt jelenti, hogy 
a hatóság, ha valamilyen jogsértést észlel, köteles 
vizsgálatot indítani, illetve az eljárást lefolytatni), az 
eljárások nem magánvádasak (azaz nem a 
hatóságot felkereső sértett indítványozza az 
eljárást), a civil részvétel tehát legfeljebb a 
nyomozóhatóság, vádhatóság figyelmének 
felhívására terjed ki, vagy nagyon ritka esetben a 
pótmagánvádló szerepére korlátozódik 
 
A társadalmi részvétel jogi háttere a 
rendszerváltozás után megteremtődött. (Ez többek 
szerint – legalább részben – a környezet-
védelemmel foglalkozó civil szervezetek 
aktivitásának tudható be.) Ahol nem megfelelő 
szintű a társadalom bevonása a döntés-
előkészítésbe, illetve a döntéshozatalba: energia-
politika; hatásvizsgálat a környezetpolitikai 
döntésekben, programok, tervek kimunkálásában; 
géntechnológia; egészségügy. 
 
A legjobb az információhoz való hozzáférés 
helyzete, ezt követi a társadalmi részvétel 
gyakorlata, és a jogorvoslati jogok érvényesítése a 
leggyengébb. Magyarország teljesítménye a 
környezeti demokrácia, tehát a környezeti 
információkhoz való hozzáférés, a környezeti 
döntéshozatalban való közösségi részvétel, a 
jogorvoslatok és a részvételre képesítés terén 
valamivel jobb az átlagosnál. Egyes területeken 
büszkélkedhetünk kiemelkedő, bár nem innovatív 
eredményekkel (például a környezetvédő 
társadalmi szervezetek bevonása az egyes 
kormányzati bizottságok munkájába); más 
tekintetben teljesítményünk megfelel a világ 
trendjeinek, illetve a térség általános fejlettségének 
(például a környezeti hatásvizsgálati eljárás 
szabályozása); más területeken viszont elmarad az 
elvárhatótól (például a koncessziós eljárások 
szigorú titkossága és hozzáférhetetlensége). 
 
A hazai problémák: (a) Általános probléma a 
különböző környezeti adatok integrálásának, 
egységes, átjárható rendszerben való kezelésének 
hiánya. (b) Jellemző az adatokat birtokló 
hatóságok, intézmények kapacitásának hiánya a 
nagyközönségtől érkező kérelmek, észrevételek 

environment result in filing a case by the authority 
(it means an obligation for filing a case, if the 
authorities discern unlawfulness). The processes 
are not initiated by private charge (ie. not the 
plaintiff initiates the case; civil participation can be 
taken into account only in the course of 
investigation by the authorities or is limited to 
auxiliary private charge.) 
 
 
 
 
The legal background of public participation was 
established after the transformation of regime. 
(This can be accounted to the activity of civil 
organizations.) The involvement of civil 
organizations into decision-making is not 
appropriate in the following areas: energy policy, 
emission examination, environment policy 
decisions, programs, working out plans, gen 
technology, helath care. 
 
 
The situation of the right for information is the 
best, after that there is the practice of public 
participation, and realization of rights for remedy 
is the weakest. The situation in Hungary is a bit 
better than the average with regard to the 
environmental democracy, ie. access to 
environmental information, public participation in 
the environmental decision, remedies and 
participation capacity making. In some areas there 
are outstanding results, for example involvement 
of public organs dealing with environment 
protection into the work of some governmental 
commissions. In other respects their achievements 
comply with the trend in the world and with the 
general development of the region (like regulation 
of the environmental effect examination), in some 
areas it remains less developed like secrecy and 
inaccessibility of concession processes). 
 
 
National problems: (a) General problem is lack of 
integrating different environmental data, their 
treatment in an unified and clear system. (b) 
General is the lack of capacity of authorities, 
institutions having data to receive the requests 
coming from people. There are not any or only a 
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fogadására. Az intézményekben sokszor egyáltalán 
nincs vagy alig akad olyan, megfelelő képzettséggel 
rendelkező kijelölt munkatárs, akinek elsődleges 
feladata a lakossággal való kapcsolattartás és az 
információterjesztés segítése lenne. (c) A 
társadalmi részvétel folyamatában gyakorta 
tisztázatlan a lakosságtól és a társadalmi 
szervezetektől érkező észrevételek, kifogások 
figyelembevétele, beépítése a végső döntésbe. (d) 
A környezeti szempontok – és így a 
környezetvédelmi eljárásokban megvalósuló 
részvételi folyamatok – általában nem 
érvényesülnek a rokon ágazatokban (például 
útépítés, bányászat, erdészet). Az ilyen, jelentős 
környezeti hatással is járó döntésekben jellemzően 
nagyon csekély a társadalom beleszólási joga. 
 
A bíróságok ezzel kapcsolatos gyakorlata sokáig 
nem volt egységes, eltérő értelmezési kérdések 
merültek fel. Pl. az eljárás költségviselésével, 
ügyféli jogállás értelmezésével kapcsolatban.7 
Idővel egyre inkább kialakult az egységes 
joggyakorlat. Az ítélkezési gyakorlat anomáliái 
jogszabálymódosításokkal illetőleg a Legfelsőbb 
Bíróság jogegységi határozataival kerültek 
felszámolásra. Az ügyféli jogok megadása/ 
megtagadása terén érdekes kettősségre lehetünk 
figyelmesek, ha a magyar környezetvédelmi 
közigazgatási és bíráskodás alakulását szemléljük 
1995, a ma hatályos Környezetvédelmi Törvény 
hatályba lépése óta. Úgy tűnik, hogy míg a 
Legfelsőbb Bíróság 1/2004. Közigazgatási 
Jogegységi Döntésének (KJE) meghozatala előtt a 
a bíróságok a közigazgatási szervekkel párhuza-
mosan a megszorító értelmezés hívei voltak, a KJE 
fordulatot hozott a  szemléletben, és a bíróságok 
inkább a megengedő, a civil szervezetek számára 
az ügyféli jogot biztosító álláspontot foglalják el. 
 
Nem feledkezhetünk meg az Európai Közösségek 
Bíróságának jogalkalmazói szerepéről sem, 
amelynek környezetjogi jelentősége különösen 
akkor érdemel figyelmet, ha látjuk, hogy az európai 
bírósági gyakorlat negyede környezetvédelmi 
vonatkozású. A bírói gyakorlat is a közösségi jog 
része, és az esetek nagy részében már foglalkozott 
olyan kérdésekkel, amelyek a hazai jogban csak 
elvétve, mostanában jelennek meg. A jogérvénye-
sítésben a Bíróság ugyancsak a civil érdekek mellett 

few professionals, whose job is to keep contact 
with the public and to help with spreading the 
information. (c) In the course of public 
participation it is often unclear how the opinion 
and objections of the public are taken into 
account into the final decision. (d) The 
environmental considerations – and the 
participation process in the environmental process 
– are not realized in other branches (like road 
construction, mining, forestry). In these decisions 
having a significant impact on the environment 
the role of public is not notable. 
 
 
 
 
 
Judicial practice of the courts has not been unified 
for a long time, for example regarding the bear of 
costs, and the explanation of the client’s situation.7 
After a while the practice has been formed by law 
amendments and the decisions of the Supreme 
Court. There has been a two-faced nature of 
giving the rights to the client since the coming 
into force of the act on environment protection. 
Before the Administration Unifying Decision of 
the Supreme Court of 1/2004 the courts along 
with the administrative organs supported a narrow 
interpretation, and after that the courts supported 
the client rights of civil organizations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The judicial practice of the ECJ cannot be 
disregarded, of which environmental significance 
is proved by the quantity of the cases (quarter). 
Judicial practice is part of community law, and it 
dealt with cases, which has not emerged in the 
Hungarian law yet. In law vindication the Court 
supports civil interests and interprets widely the 
rights for participation and environment 
protection if there is doubt about it. 
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teszi le a voksot, és kétséges esetekben a részvételi 
jogok és a környezetvédelmi szabályok kiterjesztő 
értelmezését tekinti irányadónak. 
 
Ha egy információ nyilvánosságát a titokminősítő 
indokolatlanul korlátozta, vagy az irat titkosítását 
az adatkérés beérkezte után rendelte el, akkor 
a bíróságtól, vagy az adatvédelmi biztostól lehet 
segítséget kérni. Ha pedig egy adatkezelő szerv 
ismétlődően és nyilvánvalóan alaptalanul tagadja 
meg a közérdekű adatokhoz való hozzáférést, 
akkor a Büntető Törvénykönyv szerint felel. 
 
A gyakorlat azt mutatja, hogy a társadalmi részvétel 
megsértésének nincs igazán anyagi jogi szankciója. 
A társadalmi részvétel megsértése esetén a 
kezdeményezett eljárásokban általában a jogi 
dokumentum hatályon kívül helyezésére és új 
eljárás lefolytatására kerül sor. Más esetekben 
lehetőség van közigazgatási szankciók alkalmazá-
sára pl. bírság kiszabására. 
 
4. Környezeti felelősség és a szennyező fizet 
elve8 
 
Az Európai Közösségek több éves munka végére 
tett pontot, hogy megvalósítsa az Európai 
Közösségek alapító szerződésének 174. cikk (2) 
bekezdésében megfogalmazott szennyező A 
környezetvédelmi felelősségről szóló 2004. április 
21-i 2004/35/EK irányelvvel fizet elvét, és érvényt 
szerezzen ezen, a környezetvédelmi gyakorlat és 
jogalkotás szempontjából egyaránt kiemelkedő 
jelentőségű alapelvnek.9 A szennyező fizet elve 
alapvetően gazdasági elv, azonban egyre inkább a 
környezetvédelemi politika meghatározó elvévé 
vált. Míg a szennyező fizet elvének valamennyi 
megfogalmazása biztosítja azt, hogy a 
szennyezőnek kell viselnie a szennyezés 
megelőzésének és ellenőrzésének költségeit, 
néhány újabb megfogalmazás más költségeket is 
ide sorol, vagy általában `a szennyezés költségeire´ 
hivatkozik. Ezek a további költségek lényegében a 
díjakat és adókat jelentik, és amennyiben 
szükséges, a szennyezés felszámolásának, a 
területek megtisztításának költségeit, valamint a 
kártérítéseket. 
 
A kormányzatok a szennyező fizet elvét vagy az 

 
 
 
 
One can ask the court or the data protection 
officer if the publicity of the information is limited 
without any reason or the secrecy of the data was 
ordered after having asked for it. If the office 
dealing with data regularly and obviously refuses 
the access to public data, it holds responsibility 
according to the Criminal Code. 
 
 
The practice shows that breach of public 
participation has no material legal consequences. 
In the case of breach of public participation 
generally the legal documents are annulled and a 
new process is started. In other cases there is 
possibility to apply administrative sanctions (like 
imposing fines). 
 
 
4. The principle of environmental liability and 
polluter pays8 
 
The European Community established the 
polluter pays principle laid down in Article 174 
Sec. 2. of the Founding Treaty in Directive 
2004/35/CE of the European Parliament and of 
the Council of 21 April 2004  on environmental 
liability with regard to the prevention and 
remedying of environmental damage. This 
principle is basically an economic principle and it 
is getting to be remarkable regarding the 
environment protection policy.9 Each definition 
of this principle ensures that the polluter bears the 
costs of preventing pollution and the control, 
some other definition counts with other costs as 
well, or refers generally to the `costs of pollution´. 
These other costs are essentially fees, taxes, costs 
of stopping pollution, clearing the areas, and 
compensations. 
 
 
 
 
 
 
The governments implement the polluter pays 
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ún. hagyományos, vagy piaci alapú, gazdasági 
rendelkezések alkalmazásával hajtják végre, ide 
értve az adók és különböző díjak kivetésének 
lehetőségét is. Például, a szennyezőkkel szemben a 
szennyezés után kiszabott adók és díjak a 
környezet használatával, vagy a kibocsátott 
szennyezés eredményeként a környezetben, illetve 
a társadalomnak okozott kárral kapcsolatban 
kivetett fizetések. Arra ösztönzik a szennyezőket, 
hogy védjék a környezetet, bár az adókból befolyó 
bevételek nem feltétlenül a környezet védelmére 
rendelt forrásokat fogják gazdagítani (pl. ez a 
helyzet többnyire az üzemanyagok használata után 
kivetett adók esetében). Ezek a gazdasági eszközök 
mind a szennyező fizet elv végrehajtásának 
eszközei, és arra szolgálnak, hogy nyomást 
gyakoroljanak a szennyezőkre a ritka környezeti 
erőforrások megfontolt használata érdekében. 
 
Belföldi viszonylatban az egyes államok a 
károkozásért való kártérítést saját felelősségi 
szabályaik alapján kényszerítik ki. Országok sora 
dolgozta ki ezt az elképzelést nemzeti 
környezetvédelmi programjában és ültette át a 
gyakorlatba, amikor díjakat vezetett be a természeti 
erőforrások használatáért, illetve adókat vetett ki 
az energia-fogyasztásra vagy a szénre.10 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK 
irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről 2007. április 30. napján 
vált a magyar jog részévé. A jogalkotó több 
jogszabály módosításával, illetve újak elfogadásával 
szervesen illesztette be az irányelvet a magyar 
jogba, amely az irányelv hazai jogba való átültetését 
megelőzően is tartalmazott környezeti kárfele-
lősségi rendelkezéseket. Az Irányelv legfontosabb 
alapelve a `szennyező fizet´ elvének megfelelően 
az, hogy aki környezetkárosodást okoz, annak 
viselnie kell a szükséges környezetkárosodást 
megelőző, illetve a helyreállítási intézkedések 
költségeit, ideértve a kár, illetve a kárveszély 
felmérésének költségeit is. 
 
A magyar jog az irányelvet megelőzően is ismerte a 
környezetkárosodás fogalmát, a környezet veszé-
lyeztetéséért, szennyezéséért, illetve károsításáért 
való büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi 

principle by applying the traditional and market 
based provisions, including imposing fines and 
taxes. For example fees and taxes imposed on the 
polluters as a result of nature use, emissions, 
damages caused to the public. Polluters are 
motivated to protect the environment, though 
income deriving from taxes is not always used for 
environment protection (this is the situation in the 
case of taxes imposed on oil). These are measures 
helping the implementation of the polluter pays 
principle and serve to pressurize the polluters so 
that they use the environmental resources more 
considerably. 
 
 
 
 
 
 
In Hungary other states enforce compensation 
according to their national rules. States have 
worked it out in their national environment 
protection plan and implemented it into practice, 
when they imposed fines for nature use and 
imposed taxes on coal and energy use.10 
 
 
 
Directive 2004/35/CE of the European 
Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 
environmental liability with regard to the 
prevention and remedying of environmental 
damage became part of the Hungarian legislation 
on 30 April, 2007. It was implemented by law 
amendments, new acts, though the Hungarian law 
has already contained provisions on liability 
because of environment damages. The most 
important principle of the directive is accordingly 
to the polluter pays principle, if somebody causes 
damage to the environment, this person must bear 
its costs of preventing damage and remedying, 
including costs of measuring damages and 
imminent threat of damage. 
 
 
The Hungarian law knew the definition of 
environment damage, and civil, criminal and 
administrative law liability for endangering, 
contaminating the environment before the 
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felelősséget. A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 
101. §-a alapján bárki, aki tevékenységével vagy 
mulasztásával a környezetet veszélyezteti, 
szennyezi vagy károsítja, felelősséggel tartozik. 
Azaz a hazai jog az irányelvnél szélesebb körben 
határozza meg a károkozó fogalmát, illetve egy 
szigorított felelősségi rendszert – a károkozó 
vétkességétől független –, úgynevezett objektív 
felelősségi formát alkalmaz, amely nem vizsgálja 
még védett fajokban és természetes élőhelyekben 
okozott károk esetében sem a károkozó 
vétkességét (gondatlanságát vagy szándékosságát).   
 
Az irányelv környezeti kár fogalma jóval tágabb, 
mint a Kvt. korábbi környezetkárosodás fogalma 
volt, kiterjed ugyanis a természetben, vizekben, 
talajban okozott károkra egyaránt. A 
jogharmonizációval változott tehát a Kvt. 
fogalomrendszere, így a környezetkárosodás 
fogalma, továbbá új fogalmak jelentek meg, 
úgymint környezetkárosodást megelőző intéz-
kedés, helyreállítási intézkedés, környezeti elem 
által nyújtott szolgáltatás. Módosultak továbbá a 
természetvédelmi és a vízjogi szabályokban is a 
definíciók, így megjelent a természetben okozott 
károsodás, a felszíni vízben okozott károsodás,a 
felszín alatti vizekben okozott károsodás, valamint 
a földtani közegben okozott károsodásfogalma, 
melyek mind az irányelv végrehajtását szolgálják.  
 
A legjelentősebb mértékben a közigazgatási jogi 
felelősség körébe tartozó szabályok változtak, 
illetve kerültek részletesen kidolgozásra az irányelv 
alapján. Ezek elsősorban megelőző és helyreállítási 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket 
foglalnak magukba.  
 
Környezethasználó kötelezettségei a Kvt. alapján a 
megelőzés, az abbahagyás, a tájékoztatás, a 
kárenyhítés, a kárelhárítás, a további károsodás 
megakadályozása, továbbá (a) elsődleges 
helyreállítási intézkedésként az eredeti állapot 
helyreállítása, (b) kiegészítő helyreállítási 
intézkedésként a károsodott környezeti elemet erre 
alkalmas környezeti elemmel, illetve a környezeti 
elem által nyújtott szolgáltatást erre alkalmas 
környezeti elem által nyújtott szolgáltatással 
pótolni, (c) kompenzációs helyreállítási intézke-

implementation of the directive. Act LIII of 1995 
on the general rules of environment protection 
(hereinafter Kvt. according to the Hungarian 
abbreviation) in its § 101 it lays down, if anybody 
endangers, contaminates or damages the 
environment by action or failure, shall be 
responsible for it. Therefore, the national law 
prescribes the definition of the damager wider, 
and applies a stricter, objective liability system 
independently from fault or negligence. 
 
 
 
 
Definition of environmental damage in the 
directive is a great wider compared to the one in 
the Kvt., as it is applied to damages caused to 
nature, water, soil. In the course of harmonization 
the definitions of Kvt. have changed, ie. 
environmental damage, and new definitions have 
been initiated like preventing measures of 
environmental damages, remedying provisions, 
service given by environmental factor. Definitions 
in the nature protection, water regulation have 
been also amended. Therefore new definitions 
were the following serving the implementation of 
directive: damage caused to the nature, inland 
surface water, and to the groundwater, surface. 
 
 
 
Rules regarding the administrative legal liability 
have been changed the most notably, and have 
been worked out in details. These include first of 
all provisions regarding preventing and remedying 
measures.  
 
 
Obligations of the nature user are according to the 
Kvt. prevention, discontinuation and giving 
information, minimizing damage, hindering 
damage cause, furthermore as first remedying 
measure in integrum restitutio, as substitute measure 
the damaged natural element shall be restored by 
appropriate natural element and the same shall 
happen in the case of service provided by 
environmental element. As compensational 
restorative measure the nature user shall take all 
necessary actions till the end of the restorative 
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désként pedig köteles megtenni mindazon 
intézkedéseket a helyreállítási intézkedések 
befejezéséig, amelyek a károsodott környezeti elem 
vagy a környezeti elem által nyújtott szolgáltatás 
hiánya ideiglenes pótlásához szükséges, (d) végül 
pedig a költségviselés.  
 
Környezetvédelmi hatóság megelőző, helyreállító 
intézkedések megtételére kötelez, illetve ezeket 
maga is megteheti, vagy mással elvégeztetheti, 
továbbá szükség esetén dönt a helyreállítás 
sorrendjéről. A hatóság információszolgáltatásra is 
kötelezheti a környezethasználót. Jogerősen 
megállapított környezetkárosítás esetén a 
környezetvédelmi hatóság a helyreállítási 
intézkedés megtételére kötelező határozatában 
elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el a 
helyreállítási intézkedés megtételére kötelezett 
személy azon ingatlanaira, amelyek a helyreállítási 
intézkedés költségeinek előreláthatólag finan-
szírozandó összegére kellő fedezetet nyújtanak. Ha 
a környezetkárosodást megelőző, illetve a 
helyreállítási intézkedés költségeit a környezet-
használó helyett a központi költségvetés 
finanszírozta, a környezetvédelmi hatóság a 
finanszírozott költségek összegének erejéig a 
környezethasználó ingatlanvagyonára a Magyar 
Állam javára jelzálogjog, ennek biztosítására pedig 
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését 
rendeli el.   
                                                           
Az irányelv jogharmonizációja nem hozott 
változást a társadalmi részvételre vonatkozó 
szabályokat illetően, így ezekben az ügyekben a 
Kvt., illetve a természetvédelmi törvény (Tvt.) 
meglévő rendelkezései az irányadók. Ezek alapján 
mind a természetes személyek, mind a társadalmi 
szervezetek jogosultak környezetveszélyeztetés, 
károsítás, és szennyezés esetén fellépni, de a civil 
szervezetek szélesebb körű jogosítványokkal 
(ügyféli jogállás, illetve perindítási lehetőség) 
rendelkeznek. A nyugati államokban már bevett 
gyakorlat, hogy a gazdálkodókat arra kötelezik, 
hogy baj esetére céltartalékot képezzenek. A 
veszélyes tevékenységet folytatók biztosítékadására 
több lehetséges megoldás is létezik, amely lehet 
kötelező vagy önkéntes jellegű. A környezeti 
biztosítások célja minden esetben ugyanaz, 
garanciát teremt egy esetleges környezetszennyezés 

measures, which are necessary to compensate the 
services provided by the nature element 
temporarily. Finally nature user is also obliged to 
bear the costs. 
 
 
 
The environmental office obliges to take 
preventive and remedying measures by itself or by 
other means, and decides on the sequence of 
restoration. The office can oblige the user to give 
information. If environment damage is decided 
bindingly, the environment protection office may 
order prohibition of alienation and encumbrance 
on real estates of the person obliged to restore, 
which serve as cover for the costs of restoration. 
If these costs were financed by the central budget, 
the environment protection office may register 
mortgage on the real estates of the user in favour 
of the Hungarian State, and for ensuring it also 
orders the registration of prohibition of alienation 
and encumbrance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonization of the directive has not changed 
anything regarding regulations of public 
participation, and provisions of Kvt. and the act 
on the nature protection shall apply. Accordingly, 
natural persons, civil organizations are entitled to 
take the necessary measures in the case of 
environment endanger, damage and 
contamination (client status and possibility to file 
a case). In the western countries it is already 
feasible, that farmers are obliged to spare. Those 
who carry out dangerous activity can give 
assurance in more ways, which may be obligatory 
or voluntarily. Aim of this environmental 
assurance is to give guarantee for stopping the 
consequences of a possible environment 
endangering and at the same time it means a sort 
of economic influence on the decrease of 
environment contamination. Initiation of the 
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következményeinek felszámolásához, és egyúttal 
gazdasági befolyást jelent a környezeti terhelés 
csökkentésére. A kötelező felelősségbiztosítás 
bevezetése megoldást jelentene arra a problémára 
is, hogy a környezetszennyezést okozó vállalatok 
csődöt jelentve mentesüljenek az általuk okozott 
károk felszámolása alól. 
 
A Környezetvédelmi törvény 101. § (4) bekezdése 
szerint „a környezethasználó – külön jogszabály 
szerint – tevékenysége megkezdéséhez kötelezhető 
környezetvédelmi biztosíték adására, céltartalék 
képzésére vagy felelősségbiztosítás megkötésére”. 
Ez a jogszabály teremti meg a környezeti 
felelősségbiztosítás jogi alapjait Magyarországon. 
Jelenleg a jogszabályi hiányosság miatt nincs az 
egyes cégek tevékenységéhez igazított kötelező 
környezetvédelmi felelősségbiztosítás, a szennyező 
azonban az okozott környezetkárosodásért, 
vétkességére való tekintet nélkül, objektív alapon 
felel Magyarországon is. Más jogszabályok is 
előírják környezetvédelmi biztosíték képzését, így a 
természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény. A részletes szabályozást valamennyi 
említett jogszabály külön kormányrendeletben írja 
elő szabályozni, az erről szóló kormányrendelet 
azonban még nem született meg, bár tervezete már 
elkészült és jelenleg vita folyik róla. 
 
Magyarországon általában balesetszerű fedezetre 
kötnek biztosítást, de míg az olajkitörés 
balesetszerű, a szivárgás már folyamatos 
káreseménynek számít. A biztosítási szerződések 
többsége csak a kártalanítás költségét fedezi, azaz a 
kifolyt szennyezőanyag eltávolítását, a környe-
zetben okozott kár helyreállítását nem. A fedezet 
azonban csak abban az esetben lép életbe, ha egy 
harmadik személy kárigényt nyújt be, ugyanis 
Magyarországon a saját kár és a harmadik 
személynek okozott kár fogalmát ismeri a 
biztosítás, a környezet, illetve környezeti hatóság 
viszont egyik alá sem tartozik 
 
Az állam feladata a környezetszennyezés 
szabályozásában meglehetősen összetett. A 
megelőző (preventív) intézkedések mellett 
foglalkoznia kell a már szennyezett területek 
kármentesítésével. Megelőzésként feladata a 

obligatory liability insurance would be a solution 
so that the companies causing contamination 
could not avoid taking responsibility because of 
insolvency. 
 
 
 
 
§ 101 Sec. 4 of the Act on environmental 
protection the nature user, in order to be able to 
start its activity, may be obliged to give 
environmental protection assurance, to spare or 
conclude a liability contract. This law establishes 
the legal background of environmental liability 
assurance in Hungary. Because of the lack of 
regulation nowadays environmental liability 
protection does not exist, but the polluter holds 
an objective responsibility for damaging the 
environment in Hungary. Other regulations 
prescribes to spare assurance, like Act LIII of 
1996 on nature protection, Act XLIII of 2000 on 
waste management. Detailed regulation is 
prescribed in government order, which has not 
been created yet, though its draft has already been 
worked out and is currently under discussion. 
 
 
 
 
 
Usually insurance in Hungary is concluded for 
cover of having accident nature, but as far as oil 
eruption is accidental, leek counts as a continuous 
damage. Most of the insurance contracts only 
cover the costs of compensation, ie. removal of 
the contaminating material, restoration of the 
damages caused to the nature is not involved. 
Cover can play a role if third party files a case 
having claim for damage. In Hungary insurance 
acknowledges the definition of own damage and 
damage caused to third person, and nature and 
natural office does not fall within their scope. 
 
 
Task of the state in the regulation of environment 
contamination is complex. Besides the preventive 
measures it must deal with restoration of the 
damages on contaminated areas. As preventive 
measure its tasks are establishment of the legal 
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jogszabályi háttér kialakítása, a környezet-
szennyezések szankcióinak szigorítása, a hatósági 
ellenőrzés és a környezeti és egészségügyi kultúra 
fejlesztése. A megelőzésnél fontos magukra a 
szennyezőkre, a vállalatokra is hatást gyakorolni, 
hogy tevékenységük során a környezetkímélő 
megoldásokat részesítsék előnyben.11 
 
Az állam a megelőzést gazdasági és jogi 
eszközökkel ösztönözni, az alábbiak szerint: (a) 
Közvetlen (adminisztratív) eszközök: jogszabályok, 
normák megadása, a tevékenység engedélyhez 
kötése, bírságolás, stb. (b) Közvetett (gazdasági) 
eszközök:12 környezetterhelési adók, díjak kivetése, 
igénybevételi járulékok, termékdíjak, betétdíjak, 
támogatások, árszabályozás, szennyezői jogok 
kereskedelme, felelősségbiztosítás, környezetbarát 
termék megjelölése, stb. (c) Önkéntes 
megállapodások: az állam (vagy valamely hatóság) a 
vállalattal szerződésben fekteti le a vállalat 
környezetvédelmi kötelezettségét, cserébe az állam 
biztosítja, hogy a szerződésben foglaltaknál 
szigorúbb követelményeket nem ró a vállaltra. 
 
A nem állami felelősségi körbe tartozó 
szennyezések és károk felelőseinek felkutatása és 
kármentesítésre kötelezése szintén az állam 
feladata. 
 
5. Megújuló energia13 
 
A fosszilis energiahordozók, a szén, a kőolaj, a 
földgáz az elmúlt évszázadban és napjainkban is 
jelentős helyet foglaltak, illetve foglalnak el az 
energiaellátás területén, bár szerepük kissé 
mérséklődik. Magyarország 2008. évi energiafel-
használásának négyötödét együttesen a fosszilis 
energiahordozók adták, ebből 39% a földgáz, 30% 
a kőolaj és 12% volt a szén részesedése. Az EU-
27-ben a fosszilis energiahordozók felhaszná-
lásának aránya szinte ugyanannyi volt, mint 
hazánkban, különbség csak az energiahordozók 
szerinti összetételben volt.14 
 
A megújuló energiaforrások hasznosítása egyre 
inkább előtérbe kerül a fosszilis energiahordozók 
árának folyamatos növekedése és a készletek 
csökkenése, valamint a nukleáris energiával 
kapcsolatos fenntartások miatt. Ennek ellenére, 

background, making stricter the sanction system 
of environment contaminations, official control, 
and development of the environmental and health 
care culture. In the course of preventive measure 
it is important to influence the polluters, so that 
they favor environment friendly solutions while 
acting.11 
 
The state promoted prevention by means of 
economic and legal measures as follows: (a) direct 
measures (administrative): legal rules, norms, 
permission of actions, imposing fines, etc. (b) 
indirect measures (economic):12 taxes putting 
burden on the environment, imposing fines, strain 
contributions, subventions, price regulation, sale 
of rights of the polluter, liability insurance, mark 
of environment friendly products etc, (c) 
voluntarily solutions: there is a contract between 
the state and the company on the environment 
protection requirements of the company, in return 
the state assures it would not impose stricter 
requirements on the company. 
 
 
The state is also obliged to search for the 
responsible persons and compensate in fields not 
belonging to the state’s responsibility. 
 
 
5. Renewable energy13 
 
The fossil energy sources, coal, crude oil, natural 
gas has had a significant role in the last century 
and nowadays in the field of energy supply, 
though their role has been mitigated. In Hungary, 
in 2008 4/5 of energy use was fossil energy 
sources, 39% natural gas, 30% crude oil, 12% 
coal. Use of fossil energy sources was the same in 
EU 27 as in Hungary, difference was in the 
distribution.14 
 
 
 
 
Renewable sources have been favored to fossil 
energy sources because of price increase, store 
decrease, and maintenance of nuclear energy. 
Besides this in Europe renewable energy sources 
has been increasing little by little, in 2007 it was 
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európai méretekben meglehetősen szerény, bár 
növekvő a részesedésük az összes energiafel-
használásból, az unió 27 országában 1997-ben 
5,4%, tíz évvel később 7,8% volt. A megújuló 
energia felhasználásának aránya Magyarországon 
2007-ben 5,3% volt, ami az unió átlagának több 
mint kétharmada.  
 
Magyarországon döntő többségben a 
biomasszának és mellette még a geotermikus 
energiatermelésnek van nagyobb jelentősége, 
amitől lényegesen elmarad a többi megújuló 
energiaforrásunk. A biomassza a mezőgazda-
ságból, erdőgazdálkodásból és ezekhez a 
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó 
iparágakból származó termékek, hulladékok, 
valamint az ipari és települési hulladékok 
biológiailag lebontható részét jelenti. A hazai teljes 
biomassza-készlet 350–360 millió tonnára 
becsülhető, amelynek tized részét használjuk fel 
energetikai célokra, ami megújuló energia-
termelésünk közel 92%-át adja. A biomassza egyik 
terméke a biogáz rendkívül sokoldalúan 
hasznosítható: fűtési célra, villamos- és hőenergia-
termelésre, illetve tisztított (biodízel) formában 
üzemanyagként.15 
 
6. Fenntartható mezőgazdaság16 
 
A fejlettebb országokban, és már hazánkban is, 
nem elhanyagolható azon csoportok aránya, akiket 
`zöld fogyasztóként´ jellemezhetünk. Ők azok az 
aktívan környezettudatos állampolgárok, akik 
pénzük elköltésénél is előnyben részesítik a 
környezetbarát termékeket, szolgáltatásokat és 
befektetéseket. A környezetközpontú ipari 
működés előfeltétele a motiváció, a 
környezettudatos ügyfelek (befek-tetők) 
kiszolgálása, megnyerése, amelyhez mindenképpen 
szükséges az ilyenek létezése is. A társadalom 
köreiben ennek a tudatosságnak el kell érnie egy 
szintet, hogy a környezetvédelem megfelelő 
prioritású legyen. 
 
Az 1990-es évek első felében a GDP-vel 
párhuzamosan az ipari termelés és a mezőgazdaság 
kibocsátása is jelentős mértékben visszaesett. A 
mezőgazdaság, az ipari termelés és az építőipar 
részaránya csökkent, míg a szolgáltatásoké 

5,4%, 10 years later 7,8%. Use of renewable was 
5,3% in 2007, which was 2/3 of the EU average. 
 
 
 
 
 
 
In Hungary biomass and geothermic energy has 
more significant role, and other renewable energy 
sources have far less importance. Biomass derives 
from products, wastes of agriculture, forestry, and 
activities belonging to these industrial branches, 
and also means biological usable industrial and 
regional waste. There is an estimated 350-360 
million tons biomass stock in Hungary, of which 
10% is used for energy, which forms 92% of our 
renewable energy sources. One product of 
biomass is bio gas, which can be utilized in many 
ways: heating, electricity, geothermic energy, and 
fuel as bio-diesel.15 
 
 
 
 
 
 
6. Sustainable agriculture16 
 
There is a great number of `green consumers´ in 
Hungary, and in the developed countries as well. 
They are `environment friendly´ citizens, who 
prefer environment friendly products, services and 
investments while spending. Precondition of 
having an environment centered industry is 
motivation, serve and win environment friendly 
investors. In order to have appropriate priority of 
the environment in the society this awareness 
must be reached. 
 
 
 
 
 
In the first part of the 1990’s parallel with the 
GDP industrial production and agriculture had 
been also decreasing. The importance of 
agriculture, industrial production and building 
industry decreased, and the services increased. 
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jelentősen nőtt. A termelés visszaesése és a 
szolgáltatási szektor bővülése nagyban hozzájárult 
az erőforrás-felhasználás és a levegő- és 
vízszennyezés számottevő csökkenéséhez, 
valamint a mezőgazdasági kemikáliák használa-
tának hirtelen zuhanásához (`környezeti 
ajándékhatás´). A korábbi `környezeti fenyege-
tettségek´ egy része tehát megszűnt, vagy a 
környezetkárosító forrás megszűnésével (pl. 
nehézipar) vagy a környezetkárosító hatásuk 
mérséklődött jelentősen (tisztább technológiák, 
elkerülő utak, zajvédelem stb.). Azokon a 
területeken, ahol a bányászati és kohászati 
tevékenység visszafejlődött vagy megszűnt, ott a 
szennyezés is csökkent, azonban szociális deficit is 
jelentkezett.17 
 
A 90-es évek végén újra megindult gazdasági 
növekedés nem járt együtt a hagyományos 
szennyezések korábbihoz hasonló mértékű 
növekedésével. Ez a szétválási folyamat a 
gazdasági és technológiai modernizáció, valamint 
az új típusú környezetvédelmi jogszabályok 
alkalmazásának eredménye. Az önkéntes vállalások 
terén meghatározó jelentőségűvé vált a vállalatok 
irányításában a Nemzetközi Szabványosítási 
Szervezet (ISO) ISO 14001 környezetirányítási 
rendszerének alkalmazása. Az Unióhoz történő 
csatlakozásig átvettük az Európai Unió EMAS 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerét, és kiépítettük annak intézményét. A 
környezetvédelem önkéntes eszközei közé 
sorolható környezetbarát termékmegjelölés 
(ökocímke) jogi szabályozása és gyakorlati 
alkalmazása is tapasztalható Magyarországon. A 
hazai környezetpolitika ugyan létrehozta a 
környezetbarát termékek és szolgáltatások 
elterjedéséhez szükséges intézményi kereteket, de a 
fentiekben jellemzett társadalmi környezetben, 
számottevő erőforrások nélkül a jelentős 
eredmények elmaradtak (ez azonban a legtöbb 
európai országról hasonlóképpen elmondható).18 
 
Az EU környezeti szabályozásának az átvétele 
lehetővé tette a hatékony környezetpolitikai 
beavatkozást. Ennek következtében a termelői 
oldalon kedvező változások zajlottak le, a 
jogszabályok átvétele azonban a fogyasztói 
magatartást csak gyengén befolyásolta. A 

The production decrease and service sector 
increase have contributed to the decrease of 
resource use, air and water pollution, and of the 
agricultural chemicals. Some part of the earlier 
`environment threatens´ ended because of the end 
of the environment damaging source (for example 
heavy industry) or their environment damaging 
effect was mitigated greatly (cleaner technology, 
detours, noise protection). On those areas, where 
mining and metallurgy ended or did not develop, 
the pollution decreased, but social deficit emerged 
as well.17 
 
 
 
 
 
At the end of the 1990’s economic development 
also started, but was not followed by the increase 
of traditional pollution similar to the earlier 
degree. The partition was result of the economic 
and technological modernization, and of the 
application of new kind of environment 
protection rules. Application of ISO 14001 
became significant part of the company 
management. Till the accession to the EU 
environmental protection management and 
authentication of EMAS was taken over, its 
system was built up. Voluntary measures of 
environment protection can be legal regulation 
and practical application of environment friendly 
labeling (eco-label) in Hungary. Though 
institutional conditions of spreading environment 
friendly products and services were also created, 
but because of lack of significant resources great 
results could not be reported (this is true in the 
case of more European countries).18 
 
 
 
 
 
 
Effective interference of the environment policy 
was made possible by the EU environment 
regulation. As a result of this there were changes 
on the side of producers, but implementation of 
the rules slightly changed the consumer behavior. 
After the transformation of regime in the middle 
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fenntarthatósági szempontoknak megfelelő 
termékek és szolgáltatások előállítása és 
fogyasztása Magyarországon a rendszerváltást 
követően, a kilencvenes évek közepén 
megkezdődött, de jelentős fejlődést a mai napig 
nem tapasztalhatunk, pedig a biogazdálkodásban 
hazánknak komoly tartalékai vannak, tekintettel jó 
mezőgazdasági adottságainkra, őshonos állatfaj-
táinkra. A lakosság környezeti tudatosságának az 
alacsony volta és jelentős részének gyenge anyagi 
helyzete (s emiatt árérzékeny fogyasztói 
magatartása), társulva az olcsó tömegtermékek 
áradatával nem teszi lehetővé a környezetbarát 
termékek népszerűvé válását, általános 
elterjedését.19 
 
Magyarország 2002 óta az agrár-
környezetgazdálkodás (AKG) területén több 
környezetkímélő gazdálkodási formát támogat.20 A 
környezet- és természetvédelmi szempontú 
mezőgazdasági földhasználat szempontjából 
megkülönböztetünk horizontális és zonális 
intézkedéseket, programokat. A termőhelyi 
adottságokhoz igazodó környezettudatos 
gazdálkodási módok közé tartozik többek között 
az ökológiai gazdálkodás, a vizes élőhelyek 
fenntartása és megőrzése, valamint az extenzív 
gyepgazdálkodás is. Az AKG keretén belül 
lehetőség van térségi (zonális) programok 
felvállalására is, melyek speciálisan a talaj és a 
vízvédelem céljainak teljesülését szolgálják az erre 
kijelölt területeken. A Natura 2000 hálózat, illetve 
a hozzá kapcsolódó földhasználat szintén a 
természeti erőforrások megőrzéséhez járul hozzá, 
az ország csaknem 2 millió hektárján. Az agrár-
környezetgazdálkodási, ill. vidékfejlesztési 
támogatásban részesülő területek 2002-től 
folyamatosan növekednek.21 Az európai közösségi 
jelentőségű Natura 2000 területek mintegy 1,96 
millió hektárt tesznek ki, mely az ország 
területének közel 21%-a. A magyarországi Natura 
2000 területek kiterjedésének 38,5%-a egyéb 
jogszabályok alapján országos szintű védettséget is 
élvez. Országos jelentőségű védett területeink 
csaknem fele erdő, ez erdőterületeink ötödét 
jelenti. Ám a Natura 2000 területek kijelölésével a 
valamilyen szintű védelem alatt álló erdők aránya 
közel a duplájára, 36%-ra emelkedett. Az unió 
ökológiai hálózatának, a Natura 2000-nek kü-

of the 1990’s production and consumption of 
products and services complying with the 
sustainable development’s concept started, but 
great change has not happened, though bio-
farming has great stocks regarding our good 
agricultural conditions and native species. Because 
of low environment public awareness, their bad 
financial situation (because of this their sensitive 
consumer behavior) and cheap mass production 
environment friendly products can not be popular 
and generally accepted.19 
 
 
 
 
 
Since 2002 Hungary has been supporting more 
environment friendly farming form in the field of 
Agrarian- Environment Husbandry (AEH).20 
There are horizontal and zonal programs 
regarding agricultural land use with environment 
and nature protection considerations. This kind of 
husbandry is ecological land use, maintenance and 
preservation of water habitats, extensive lawn 
framing. Within AEH one can undertake regional 
programs, which serve the realization of soil and 
water protection at the designated areas. Natura 
2000 network, and the land use belonging to this 
also contribute to the preservation of natural 
resources in 2 million ha of the country. The areas 
supported by agrarian environment farming and 
rural development subventions have been 
decreasing since 2002.21 Natura 2000 areas having 
significance at the EU level counts 1,96 million ha, 
21% of the whole country. 38,5% of the Natura 
2000 areas enjoy protection at national level 
according to several legal regulations. Half of our 
national protected areas forest, this equals one 
fifth of our forestry. Though, forest rate increased 
to 36% because of the appointment of Natura 
2000 areas. The special bird and nature 
preservation areas of the Natura 2000 counts 
about 1,95 million ha, one fifth of the country. 
This area appointment surpasses the union 
average because of our unique natural resources, 
and their good condition. Directives of Natura 
2000 brought a sort of openness into the 
Hungarian nature protection, as far as some forms 
of farming can be continued. Farmers are bound 
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lönleges madárvédelmi és természetmegőrzési 
területei mintegy 1,95 millió hektárt tesznek ki, az 
ország területének ötödét. Hazánk egyedülálló 
természeti adottságai és azok sok uniós tagénál 
jobb megőrzöttsége folytán a hazai területkijelölés 
nagysága meghaladja az uniós átlagot. A Natura 
2000 irányelvei egyfajta nyitottságot hoztak a 
magyar természetvédelembe, amennyiben a kijelölt 
területeken a gazdálkodás bizonyos formái 
továbbra is folytathatók. A gazdálkodókat szigorú 
kezelési terv köti, továbbá bizonyos tevékenységek 
– a nád és a vízi növények vágása, a növényvédő 
szerek használata, a vadászat, a halászat és a 
turisztikai tevékenység – csak engedéllyel és 
ellenőrzések mellett végezhetők. Ugyanakkor 
komoly lendületet adhatnak a vidék lehetőségeinek 
jobb kiaknázásához, a fenntartható fejlődés 
kivirágzásához, amelynek már létező és valódi 
kiteljesedésre méltó területei az ökoturizmus, a 
falusi vendéglátás és a biotermelés. A biotermelés 
előnyei egyéni és közösségi szempontból egyaránt 
számosak. A biotermékek kiváló beltartalmi 
értékei, jó minősége és íze növeli élvezeti 
értéküket. Ám az, hogy növényvédő szer 
felhasználása nélkül termesztik őket a 
génmódosított fajták kizárásával, továbbá, hogy a 
feldolgozás során adalékanyagokat nem alkalmaz-
nak, egészségünket is védi.22 A szabad állattartás 
nemcsak finomabb húst eredményez, de feloldja a 
fenntartható fejlődés és a nagyüzemi állattartás 
közötti ellentmondást is. Ugyanakkor a környezet- 
és természetbarát termelési mód, a munkahely-
teremtés és az export lehetősége növeli a 
társadalmi előnyöket. 
 
Annak ellenére, hogy Magyarországon az uniós 
átlagnál (24%) jóval nagyobb (47%) a 
növénytermesztésre használt terület aránya, a 
biotermelés és a biotermékek gyártása terén nem 
történt nagy áttörés. A magyar biotermékeknek 
ugyanakkor szinte korlátlan felvevőpiaca van 
Európában, amit – csakúgy, mint a hazai piacot – a 
válság sem igazán érintett. A termékek vásárlói 
ugyanis egyrészt egészségi okokból kényszerülnek 
a fogyasztásukra, másrészt az egészséges életmód 
olyan hívei, akiknek az ár általában nem számít. A 
termelők tevékenységének szabályozása 2009-ig 
rendkívül bonyolult és átláthatatlan volt, ami a 
2011-ben harmadik évében tartó 5 éves támogatási 

to strict farming plans, and some activities can be 
carried if permitted and controlled, like reed and 
water plants cut, use of pesticide, hunt, fishing and 
tourism. These can motivate to live with the 
possibilities in the country, to realize sustainable 
development, of which areas are: eco tourism and 
bio production. Advantages of bio production are 
several from the individual and communal point 
of view. Values of their excellent content, their 
good quality improve their value. But their 
production without pesticide excluding GMOs 
protects our health as well.22 Free animal 
husbandry results better meat, but dissolves the 
contradiction between sustainable development 
and animal husbandry in big plants. However, 
social advantages are improved by environment 
and nature friendly farming, job creations and 
export. There was not a great breakthrough in the 
field of bio production and bio products despite 
the fact that the areas used for planting are greater 
(47%) that in the EU (24%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hungarian bio products have an unlimited market 
in the EU, which was not effected by the 
recession, neither was the Hungarian market. 
Customers consume them because of health 
reasons, and they are fond of healthy life and 
therefore price is not taken into consideration. 
Regulation of farming was very complicated and 
unclear till 2009, which in 2011 was simplified. It 
is third year in the 5-year-subvention period. 
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periódusban egyszerűsödött. 
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János Ede (edit.): Környezetjog – Tanulmányok a 
környezetjogi gondolkodás köréből. Miskolc, 2010, 
Novotni Alapítvány, Chapter IX, points 1, 3; 
OLAJOS István: Az energiaszektor egyes 
területeinek magyar szabályozása. In: SZILÁGYI 
János Ede (edit.): Környezetjog – Tanulmányok a 
környezetjogi gondolkodás köréből. Miskolc, 2010, 
Novotni Alapítvány, p 163-181; See furthermore: 
BŐHM Judit: Energiajog. In: SZILÁGYI János Ede 
(edit.): Környezetjog. Volume II. Miskolc, 2008, 
Novotni Kiadó, p 128-131. 
14 OLAJOS István: A megújuló energiaforrások és a 
kapcsolt energiatermelés. In: SZILÁGYI János Ede 
(edit.): Környezetjog – Tanulmányok a környezetjogi 
gondolkodás köréből. Miskolc, 2010, Novotni 
Alapítvány, p 190-207. 
15 According to KSH in: Gazdaság és társadalom 
5/2009. Budapest 22-25.p. Central Statistics 
Office, 2009 ISSN 1219–6754. 
16 RÉTI Mária: Az agrárpiac szabályozásának jogi 
eszközei Magyarországon. In: VASS János (edit.): 
Agrárjog. Budapest, 1999, ELTE ÁJK Szövetkezeti 
Jogi és Földjogi Tanszék, p 226-234; RÉTI: A 
Közös Agrárpolitika – Szerződéses alapok, célok. 
In: DOMÉ (edit.): Op. cit. p 456-474; VASS: A 
magyar agrárpiaci rendtartás. In: DOMÉ (edit.): Op. 
cit. p 539-553; WOPERA Zsuzsa: Certain 
Procedural Questions of Remedy Against 
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Op. cit. 539-553. p.; WOPERA Zsuzsa: Certain 
Procedural Questions of Remedy Against 
Agricultural Supports Decisions. Journal of 
Agricultural and Environmental Law, 2008/6, 90-96. 
p.; ZSOHÁR András: A mezőgazdaság állami 
támogatási rendszerének főbb jellemzői és egyes 
problémái. Gazdaság és Jog, 1999/4, 20-23. p.; 
MIKÓ: Agrártámogatások EU-konform kifizetése 
és a hazai jogharmonizáció. Gazdaság és Jog, 
2002/6, 20-25. p.; Az agrárfinanszírozásról lásd 
CSÁK Csilla: Az agrárfinanszírozás 
intézményrendszerének nemzetközi modelljei. 
Szövetkezés, 2001/2, 38-54. p.; CSÁK: A vidék 
finanszírozásának lehetőségei vidéki bankhálózat 
keretében. Magyar Közigazgatás, 2001/10, 632-636. 
p.; ERDŐS Éva: A pénzügyi jog fejlődési tendenciái 
a XXI. században. Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Miskolc 
University Press, Miskolc, Tomus: XXII. (ann. 
2004), 213-231. p.; NAGY Zoltán: A faktoring. 
Budapest, 2009, HVG-ORAC, 163-217. p.; – Az 
adózás speciális agrárvonatkozásairól lásd NAGY: 
Az agrárszektor adójogi szabályozása. In: CSÁK 
(szerk.): Agrárjog. Miskolc, 2006, Novotni Kiadó, 
309-326. p.; NAGY: Az agrárszektor különleges 
adójogi szabályozásának alapkérdései. In: CSÁK 
(szerk.): Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 
306-322. p.; a speciális agrárhitelezésről lásd 
továbbá CSÁK: Agrárhitelezés. In: CSÁK (szerk.): 
Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 323-337. 
p.; CSÁK: Az agrárhitelezés intézményrend-
szerének nemzetközi modelljei. In: CSÁK (szerk.): 
Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. 
születésnapjára. Miskolc, 2007, Novotni Kiadó, 83-
90. p.; CSÁK: A takarékszövetkezetek jelene és 
jövője az integrációs kapcsolatok tükrében. 
Gazdaság és Jog, 2000/1, 11-14. p.; SZILÁGYI János 
Ede: A magyar agrárszabályozás helye az európai 
mezőgazdasági üzemekre vonatkozó jogalkotási 
tendenciák tükrében (XIX. századtól napjainkig). 
Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, 
Miskolc, Bíbor Kiadó, Tomus: 7/2. (ann. 2006), 
231-233. p.; és SZILÁGYI János Ede: The Position 
of the Hungarian Agricultural Legislation in the 
Tendencies of the Legislation Concerning the 
European Agricultural Holdings. European 
Integration Studies, Miskolc, Volume 7. Number 2. 
(ann. 2009), 17-19. p. 
17 SZILÁGYI János Ede: A Közös Agrárpolitika 

Agricultural Supports Decisions. Journal of 
Agricultural and Environmental Law, 2008/6, p 90-
96; ZSOHÁR András: A mezőgazdaság állami 
támogatási rendszerének főbb jellemzői és egyes 
problémái. Gazdaság és Jog, 1999/4, p 20-23; MIKÓ: 
Agrártámogatások EU-konform kifizetése és a 
hazai jogharmonizáció. Gazdaság és Jog, 2002/6, p 
20-25; About the financing of agriculture see 
CSÁK Csilla: Az agrárfinanszírozás 
intézményrendszerének nemzetközi modelljei. 
Szövetkezés, 2001/2, p 38-54; CSÁK: A vidék 
finanszírozásának lehetőségei vidéki bankhálózat 
keretében. Magyar Közigazgatás, 2001/10, p 632-
636; ERDŐS Éva: A pénzügyi jog fejlődési 
tendenciái a XXI. században. Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 
Miskolc University Press, Miskolc, Tomus: XXII. 
(ann. 2004), p 213-231; NAGY Zoltán: A faktoring. 
Budapest, 2009, HVG-ORAC, p 163-217; – 
About the special agricultural taxation see NAGY: 
Az agrárszektor adójogi szabályozása. In: CSÁK 
(edit.): Agrárjog. Miskolc, 2006, Novotni Kiadó, p 
309-326; NAGY: Az agrárszektor különleges 
adójogi szabályozásának alapkérdései. In: CSÁK 
(edit.): Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, p 
306-322; about the special credit system see 
furthermore CSÁK: Agrárhitelezés. In: CSÁK 
(edit.): Agrárjog. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, p 
323-337; CSÁK: Az agrárhitelezés intézményrend-
szerének nemzetközi modelljei. In: CSÁK (edit.): 
Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. 
születésnapjára. Miskolc, 2007, Novotni Kiadó, p 
83-90; CSÁK: A takarékszövetkezetek jelene és 
jövője az integrációs kapcsolatok tükrében. 
Gazdaság és Jog, 2000/1, p 11-14; SZILÁGYI János 
Ede: A magyar agrárszabályozás helye az európai 
mezőgazdasági üzemekre vonatkozó jogalkotási 
tendenciák tükrében (XIX. századtól napjainkig). 
Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, 
Miskolc, Bíbor Kiadó, Tomus: 7/2. (ann. 2006), p 
231-233; és SZILÁGYI János Ede: The Position of 
the Hungarian Agricultural Legislation in the 
Tendencies of the Legislation Concerning the 
European Agricultural Holdings. European 
Integration Studies, Miskolc, Volume 7. Number 2. 
(ann. 2009), p 17-19. 
17 SZILÁGYI János Ede: A Közös Agrárpolitika 
2003-as reformja – útban a teljes szétválasztás felé. 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica 
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2003-as reformja – útban a teljes szétválasztás felé. 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et 
Politica, Miskolc University Press, Miskolc, Tomus: 
XXIII/2. (ann. 2005), 561-576. p.; SZILÁGYI János 
Ede: A KAP piacszabályozási pillére. In: CSÁK 
Csilla (szerk.): Agrárjog. Miskolc, 2006, Novotni 
Kiadó, 368-386. p.; SZILÁGYI János Ede: 
Környezetvédelem az Európai Uniós jogban. In: 
SZILÁGYI János Ede (szerk.): Környezetjog – 
Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből. 
Miskolc, 2010, Novotni Alapítvány, 51-73. p.; 
RAISZ Anikó: Környezetvédelem a Nemzetköti 
jogban. In: SZILÁGYI János Ede (szerk.): 
Környezetjog – Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás 
köréből. Miskolc, 2010, Novotni Alapítvány, 9-25. 
p. 
18 OLAJOS István: A vidékfejlesztési jog kialakulása és 
története. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 208-224. 
p.; OLAJOS István – RAISZ Anikó: The Hungarian 
National Report on Scientific and Practical 
Development of Rural Law in the EU, in States 
and Regions and in the WTO. Journal of Agricultural 
and Environmental Law, 2010/8, 39-42., 44-45. p. A 
magyar agrárium európai integrációjáról lásd még 
SZILÁGYI János Ede: Common Agricultural 
Policy, new rules of WTO and regional equilibrum. 
Journal of Agricultural and Environmental Law, 2008/5, 
3-18. p.; and SZILÁGYI János Ede: Common 
Agricultural Policy. In: ANGYAL Zoltán et al.: 
Public Policies of the European Union. Târgu – Mureş, 
2008, Editura Universităţii „Petru Maior”, 88-104. 
p. 
19 Lásd még CSÁK Csilla: Környezetjog. I. kötet. 
Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 15-16. p.; PUTH: 
Der Umweltschutz im Recht der WTO. Nomos Verlag, 
2005, Baden-Baden, 12-14. p.; SZILÁGYI János 
Ede: WTO-jog és környezetvédelem. In: BOBVOS 
Pál (szerk.): Reformator iuris cooperandi. Szeged, 2009, 
Pólay Elemér Alapítvány, 486-491. p.  
20 Lásd OLAJOS István: Cohesion Policy. In: 
ANGYAL Zoltán et al.: Public Policies of the European 
Union. Marosvásárhely, 2008, Editura Universitatii 
`Petru Maior´, 132-133. p.; HORVÁTH Szilvia: Az 
Európai Unió környezeti pénzforrásai. In: MIKLÓS 
László (szerk.): Környezetjog. Szeged, 2008, Szegedi 
Egyetemi Kiadó, 68-71. p.; a környezetvédelem 
érvényesüléséről más (pl. mezőgazdasági) 
támogatások esetén lásd OLAJOS István: 
Környezetvédelmi szempon-tok érvényesülése az 

et Politica, Miskolc University Press, Miskolc, 
Tomus: XXIII/2. (ann. 2005), p 561-576; 
SZILÁGYI János Ede: A KAP piacszabályozási 
pillére. In: CSÁK Csilla (edit.): Agrárjog. Miskolc, 
2006, Novotni Kiadó, p 368-386; SZILÁGYI János 
Ede: Környezetvédelem az Európai Uniós jogban. 
In: SZILÁGYI János Ede (edit.): Környezetjog – 
Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből. 
Miskolc, 2010, Novotni Alapítvány, p 51-73; 
RAISZ Anikó: Környezetvédelem a Nemzetköti 
jogban. In: SZILÁGYI János Ede (edit.): Környezetjog 
– Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből. 
Miskolc, 2010, Novotni Alapítvány, p 9-25. 
18 OLAJOS István: A vidékfejlesztési jog kialakulása és 
története. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, p 208-224; 
OLAJOS István – RAISZ Anikó: The Hungarian 
National Report on Scientific and Practical 
Development of Rural Law in the EU, in States 
and Regions and in the WTO. Journal of Agricultural 
and Environmental Law, 2010/8, p 39-42, 44-45. 
About the European integration of the Hungarian 
agriculture see also SZILÁGYI János Ede: 
Common Agricultural Policy, new rules of WTO 
and regional equilibrum. Journal of Agricultural and 
Environmental Law, 2008/5, p 3-18; and SZILÁGYI 
János Ede: Common Agricultural Policy. In: 
ANGYAL Zoltán et al.: Public Policies of the European 
Union. Târgu – Mureş, 2008, Editura Universităţii 
„Petru Maior”, p 88-104. 
19 See also CSÁK Csilla: Környezetjog. Volume I. 
Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, p 15-16; PUTH: 
Der Umweltschutz im Recht der WTO. Nomos Verlag, 
2005, Baden-Baden, p 12-14; SZILÁGYI János 
Ede: WTO-jog és környezetvédelem. In: BOBVOS 
Pál (edit.): Reformator iuris cooperandi. Szeged, 2009, 
Pólay Elemér Alapítvány, p 486-491.  
20 See OLAJOS István: Cohesion Policy. In: 
ANGYAL Zoltán et al.: Public Policies of the European 
Union. Marosvásárhely, 2008, Editura Universitatii 
`Petru Maior´, p 132-133; HORVÁTH Szilvia: Az 
Európai Unió környezeti pénzforrásai. In: 
MIKLÓS László (edit.): Környezetjog. Szeged, 2008, 
Szegedi Egyetemi Kiadó, p 68-71; realisation of 
environment protection in the case of subventions 
see: OLAJOS István: Környezetvédelmi szempon-
tok érvényesülése az agrár-támogatásokban. In: 
SZILÁGYI János Ede (edit.): Környezetjog. Volume 
II. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, p 89-96. About 
the procedural rules of rural development 
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agrár-támogatásokban. In: SZILÁGYI János Ede 
(szerk.): Környezetjog. II. kötet. Miskolc, 2008, 
Novotni Kiadó, 89-96. p.; A vidékfejlesztési 
támogatások eljárási kérdéseiről lásd OLAJOS: A 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó támogatási eljárás. 
In: OLAJOS (szerk.): Vidékfejlesztési politika és 
támogatásának joga. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 
94-119. p.; Az egyes támogatásokról lásd: CSÁK 
Csilla: A vidékfejlesztés foglalkoztatási és szociális 
kérdései. In: OLAJOS István (szerk.): Vidékfejlesztési 
politika és támogatásának joga. Miskolc, 2008, 
Novotni Kiadó, 122. p. 
21 ERDŐS Éva: Az állami támogatások jogi 
szabályozásának anomáliái. In: ERDŐS Éva 
(szerk.): Pénzügyi jogot oktatók konferenciái (2006-
2009). Miskolc, 2010, Novotni Kiadó, 132-133. p.; 
V.ö. ERDŐS Éva: Gondolatok a pénzügyi jog 
jogági fejlődéséről. In: JAKAB András – TAKÁCS 
Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 
(1985/1990-2005). Volume II. Budapest, 2007, 
Gondolat – ELTE ÁJK, 818-823. p.; MIKLÓS 
László (szerk.): Környezetjog. Szeged, 2008, SZTE 
ÁJK JATE Press, 64. p. Az önkormányzati 
kiadások leggyakoribb céljai: (a) helyi környezet-
védelmi feladatok és közszolgáltatások ellátása, (b) 
települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesz-
tése, (c) önkormányzati tulajdonú, vagy kezelésű 
intézmények fenntartása, (d) helyi természeti és 
kulturális értékek megőrzésének költségei. 
22 OLAJOS István: A géntechnológiai tevékenység 
szabályozása Magyarországon. In: SZILÁGYI János 
Ede (szerk.): Környezetjog. II. kötet. Miskolc, 2008, 
Novotni Kiadó, 73. p.; BÉZI-FARKAS Barbara – 
JASINKA Anita: A géntechnológiai tevékenység 
szabályozása. In: CSÁK Csilla (szerk.): Agrárjog. 
Miskolc, 2006, Novotni Kiadó, 490-491., 494. p. A 
koegzisztenciáról lásd: TANKA Endre: Adalékok a 
génmódosított növények hazai köztermeszthető-
ségéhez. Gazdaság és Jog, 3/2007, 20-26. p.; TANKA: 
Génügy, élelmiszer-biztonság, alkotmányos 
jogvédelem. Gazdaság és Jog, 9/2005, 20-26. p.; 
TANKA: Alkotmányos bástya a génhadjárat ellen. 
A falu, 1/2005, 37-49. p.; SZILÁGYI János Ede: A 
géntechnológia jogi szabályozása. In. SZILÁGYI 
János Ede (szerk.): Környezetjog – Tanulmányok a 
környezetjogi gondolkodás köréből. Miskolc, 2010, 
Novotni Alapítvány, 120-123. p.; SZILÁGYI János 
Ede: A zöld géntechnológiai szabályozás 
fejlődésének egyes aktuális kérdéseiről. Miskolci Jogi 

subventions see OLAJOS: A vidékfejlesztéshez 
kapcsolódó támogatási eljárás. In: OLAJOS (edit.): 
Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga. Miskolc, 
2008, Novotni Kiadó, p 94-119; About 
subventions see: CSÁK Csilla: A vidékfejlesztés 
foglalkoztatási és szociális kérdései. In: OLAJOS 
István (edit.): Vidékfejlesztési politika és 
támogatásának joga. Miskolc, 2008, Novotni Kiadó, 
p 122. 
21 ERDŐS Éva: Az állami támogatások jogi 
szabályozásának anomáliái. In: ERDŐS Éva (edit.): 
Pénzügyi jogot oktatók konferenciái (2006-2009). 
Miskolc, 2010, Novotni Kiadó, p 132-133; V.ö. 
ERDŐS Éva: Gondolatok a pénzügyi jog jogági 
fejlődéséről. In: JAKAB András – TAKÁCS Péter 
(edit.): A magyar jogrendszer átalakulása (1985/1990-
2005). Volume II. Budapest, 2007, Gondolat – 
ELTE ÁJK, p 818-823; MIKLÓS László (edit.): 
Környezetjog. Szeged, 2008, SZTE ÁJK JATE Press, 
p 64. Most frequent aims of the self-government 
expenditures: (a) taking care of local environment 
protection tasks and public services, (b) 
improvement of the local environemnt protection 
infrastructure, (c) maintenance of the institutions 
of the self-government, (d) expenses of 
maintenance of local natural and cultural values. 
22 OLAJOS István: A géntechnológiai tevékenység 
szabályozása Magyarországon. In: SZILÁGYI János 
Ede (edit.): Környezetjog. Volume II. Miskolc, 2008, 
Novotni Kiadó, p 73; BÉZI-FARKAS Barbara – 
JASINKA Anita: A géntechnológiai tevékenység 
szabályozása. In: CSÁK Csilla (edit.): Agrárjog. 
Miskolc, 2006, Novotni Kiadó, p 490-491, 494. 
About coexistence: TANKA Endre: Adalékok a 
génmódosított növények hazai köztermeszthető-
ségéhez. Gazdaság és Jog, 3/2007, p 20-26; TANKA: 
Génügy, élelmiszer-biztonság, alkotmányos 
jogvédelem. Gazdaság és Jog, 9/2005, p 20-26; 
TANKA: Alkotmányos bástya a génhadjárat ellen. 
A falu, 1/2005, p 37-49; SZILÁGYI János Ede: A 
géntechnológia jogi szabályozása. In. SZILÁGYI 
János Ede (edit.): Környezetjog – Tanulmányok a 
környezetjogi gondolkodás köréből. Miskolc, 2010, 
Novotni Alapítvány, p 120-123; SZILÁGYI János 
Ede: A zöld géntechnológiai szabályozás 
fejlődésének egyes aktuális kérdéseiről. Miskolci Jogi 
Szemle, 2011/2, p 49-51. 
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Szemle, 2011/2, 49-51. p. 
 
 
 

 

 




