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A környezet védelmére való törekvés eltérő formá-
ban és normatív tartalommal ugyan, de az Európai 
Unió számos tagállamának alkotmányában megje-
lenik.1 A szabályozási módok az alapján különböz-
hetnek, hogy mindenkit megillető jogosultságként 
deklarálják az élhető környezetet, így jár el példá-
ul a spanyol, a portugál és a belga alkotmány, vagy 
állami kötelezettségként fogalmazzák meg a kör-
nyezetvédelmet, mint például Ausztria és németor-
szág alaptörvénye.2 Akad, ahol egyéni jogként és ál-
lami kötelezettségként is meghatározzák, így tesz a 
lett alkotmány. A hasonlóan megfogalmazott ma-
gyar alaptörvénybeli passzust a 28/1994. (V. 20.) AB 
határozat – a környezetvédelemnek a harmadik ge-
nerációs jogokhoz kötése mellett – önállósult intéz-
ményvédelemnek tekinti. 

Az alkotmányokban esetenként a fenntartható 
fejlődés3 fogalma is felbukkan. A svéd alkotmány 2. 
§ (3) bekezdése értelmében például a közintézmé-
nyeknek támogatniuk kell a fenntartható fejlődést, 
amely „jó” környezetet teremt a jelen és a jövő ge-
nerációk számára. E rendelkezés továbbá állami kö-
telezettségként deklarálja a környezetvédelmi célok 
megvalósítását. E cikkben több, a jog számára bi-
zonytalan, nehezen definiálható kategória is meg-
jelenik, melyek értelmezésére a későbbiekben még 
visszatérek.

Az uniós alapjogi karta 37. cikke szerint „a magas 
színvonalú környezetvédelmet és a környezet minő-
ségének javítását be kell építeni az unió politikájá-
ba és megvalósulását a fenntartható fejlődés elvé-
vel összhangban kell biztosítani”. Ebből következő-
en annak biztosítása az unióban a jogalkotó, jogal-
kalmazó és végrehajtó hatáskörrel rendelkező szer-
vek együttes feladata. A cikkben a környezetvédel-
mi kötelezettséggel szemben jogosultság nem jele-
nik meg. A még hatályba nem lépett lisszaboni szer-
ződés szövegében vissza-visszatér a fenntartható fej-
lődés fogalma; a 3. cikk (2) bekezdése értelmében 
„az Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkál-
kodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági nö-
vekedésen, árstabilitáson és magas versenyképessé-

gű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást 
célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul, amely 
a környezet minőségének magas fokú védelmével és 
javításával párosul”.4

A nemzetközi szabályozás vizsgálatakor azt ta-
láljuk, hogy az egészséges környezettel kapcsolatos 
igények egyéni jogként – az emberi jogok védelmé-
nek keretében – a nemzetközi jog kötőerővel nem 
rendelkező dokumentumaiban jelennek meg. (A kö-
telező nemzetközi környezetvédelmi egyezmények 
viszont nem követik az emberi jogok nyelvezetét, 
mely jogosítottaihoz az egyéni jogok nyelvén beszél, 
s jobbára csupán állami kötelezettségeket deklarál-
nak.) Az emberi jogi dokumentumok ezeket az igé-
nyeket gyakran vagy a fenntartható fejlődéshez5 kö-
tődően a fejlődéshez való jog6 részeként, vagy mint 
az egészséges környezethez való jogot fogalmazzák 
meg. (A fenntartható fejlődést jogként is nevesítik, 
mert annak teljesüléséhez első és második generációs 
jogok együttes megvalósulása is szükséges.) Ugyan-
akkor van egy nyilvánvaló különbség a két szabá-
lyozási mód között. Az egészséges környezethez va-
ló jog megjelenhet a nemzeti dokumentumokban is, 
nem kis részben azért, mert bizonyos elemei való-
di egyéni jogosultságokat, valamint konkrét állami 
kötelezettségeket jelentenek. Ezzel szemben a fenn-
tartható fejlődéshez való jog normatív tartalmát ne-
héz volna pontosan meghatározni. Ennek a jognak 
az alanyaiként a következőket említik: minden em-
bert, minden népet és esetenként a jelen és jövő ge-
nerációkat együttesen. Ők jogosultak meghatározni 
a gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai fej-
lődést. E dokumentumokban látunk példát arra is, 
hogy a környezethez, illetve a fejlődéshez való jogok 
egymás mellett kapnak helyet. Jó példa a riói nyilat-
kozat, mely 3. elvében a fenntartható fejlődést fo-
galmazza meg jogként, 10. elve pedig az egészséges 
környezethez való jog eljárási jogosultságait nevesí-
ti, immár konkrét jogi tartalommal. A 10. elv így a 
következőket tartalmazza: az érintett polgárok rész-
vételét a környezeti döntésekben, a környezeti infor-
mációkhoz való hozzáférést, illetve a bírói és köz-
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igazgatási eljárások hatékony igénybevételének lehe-
tőségét, ideértve a jogorvoslathoz való jogot.

E sorok szerzője úgy véli, hogy a komparatisz-
tikai módszerrel és a közösségi, valamint a nem-
zetközi jogi példákkal is óvatosan kell bánni, hi-
szen az, hogy egy jogi szabályozás valahol létezik, 
nyilvánvalóan nem ad választ arra a kérdésre, hogy 
a megoldási mód helyes-e, igazolható-e. Minden-
esetre a környezet védelmének alkotmányba fogla-
lása annak fontosságáról szóló értékítéletet is jelent. 
Rendszerint nem ad új alanyi jogot, viszont gazda-
gítja az alapjogok tartalmát, köztük az alanyi jogo-
két is. Utóbbin valódi jogosultságokat értek, melyek 
nem puszta állami kötelezettségként értelmezhetők, 
hanem alanyi oldaluk is teljes, egyszóval kikénysze-
ríthetők.

Összefoglalóan: azt gondolom, hogy a nemzetkö-
zi szabályozás tapasztalatait felhasználva a hatékony 
jogi megoldás kidolgozásakor törekedni kell arra, 
hogy minél kevesebb jogilag nehezen körülírható fo-
galmat használjunk. Utóbbira lehet példa a fenntart-
ható fejlődés kifejezés: egy olyan sosem volt fejlő-
désre utal, amely összeegyezteti a környezeti igénye-
ket a gazdasági és a társadalmi fejlődéssel, ugyanak-
kor nehéz lenne megválaszolni, hogy valójában mit 
is jelent e fogalom. Erre már nincs egyértelmű, jo-
gilag egzakt definíció, ráadásul igencsak eltérő poli-
tikai filozófiai tartalmak húzódnak meg a kifejezés 
mögött. (nemegyszer olyanok is, amelyek a modern 
ipari társadalmakból való kilépés lehetőségét hirde-
tik.) A fogalom a generációk közötti egyenlőségre 
is utal, de már maga a jövő generáció megnevezés 
is problematikus a jogi szabályozás számára, mivel 
a még meg nem született és meg sem fogant em-
bereknek nincsenek biztosan felismerhető érdekeik, 
és így ők a jelenlegi jogi fogalmaink szerint a nem-
zeti jogrendszerekben nem lehetnek jogalanyok. Sőt 
mi több, az is kérdéses, hogy a fenntartható fejlődés 
egyáltalán megvalósítható-e. Sokak szerint az nem 
más, mint oxymoron, és nem alkalmazható, mivel a 
jelenlegi gazdasági fejlődés a növekedésen alapszik, 
ezzel szemben e fogalom azt feltételezi, hogy erőfor-
rásaink állandók maradnak. Igaz az is, hogy a jogi 
dokumentumok gyakran használnak olyan fogalma-
kat, melyek tartalma nem meghatározható, gondol-
hatunk például a magyar jogban előszeretettel hasz-
nált közérdek fogalmára. A magyar Alkotmánybíró-
ság is utal a közérdekre az egészséges környezethez 
való jog kapcsán az erdőtulajdonosok jogainak kor-
látozásakor.7 De egy hatékony jogi szabályozásnak 
minél inkább vissza kell szorítania az ilyen fogal-
mak használatát.

Hozzáteszem, elméletileg a nemzetközi szabályo-
zás esetében is az lenne a legszerencsésebb, ha nem-

csak puha jogi deklarációk, hanem a környezetvé-
delmi tárgyú nemzetközi egyezmények is utalnának 
az emberi jogok és a környezet állapota közötti kap-
csolatra, és az emberi jogi egyezményekhez hason-
lóan nevesítenék az egyéni jogokat, s ezáltal a kör-
nyezetvédelmet valóban az emberi jogok nemzetkö-
zi védelmének keretei közé helyeznék.

nyilvánvalóan nem a jogi szabályozás feladata 
a környezet fogalmának meghatározása, az azon-
ban biztos, hogy az ma védendő jogtárgyat jelent. 
A gyakran alkotmányos szinten is megjelenő véde-
lem lehetséges tárgyai között többnyire a követke-
zőket nevesítik: a Föld talaj-, levegő- és vízrétege, 
az állat- és a növényvilág, valamint a közöttük le-
vő kapcsolat, esetenként külön nevesítve az éghajla-
tot. Előfordul, hogy az alkotmányos szabályozások 
külön deklarálják a jövő generációkért érzett fele-
lősséget, valamint az állatok8 védelmét vagy a fenn-
tartható fejlődés előmozdítását. A környezet védel-
mét előíró állami kötelezettség alakulását lényege-
sen befolyásolhatják például az alábbi – nemegy-
szer a jogi szabályozás által nehezen meghatároz-
ható tartalmú – környezetvédelmi alapelvek: meg-
előzés, a szennyező fizetési kötelezettsége, a fenn-
tarthatóság, a környezeti állapot hátrányos megvál-
toztatásának tilalma. Ezeknek az elveknek a sora az 
elmúlt évtizedekben fogalmazódott meg, s az eltelt 
idő alatt újabb és újabb elvekkel bővült, illetve ese-
tenként tartalmuk is fejlődött, noha azok a jogi sza-
bályozás által nem minden esetben írhatók ponto-
san körül. A környezetvédelmi érdekek befolyása a 
jogalkotásra egyre jelentősebb lesz, annak a folya-
matnak köszönhetően, hogy nem kis részben a zöld 
mozgalmak hatására a politikai közösség mind több 
tagja válik a környezetvédelem iránt elkötelezetté. 
Azt azonban már most leszögezhetjük: az alkotmá-
nyos klauzulákban megjelenő környezetvédelmi kö-
telezettség elsősorban nyilvánvalóan az államokat és 
nem a lakosságot terheli.

A M AGYA R A LKOTM ÁN Y

A rendszerváltás idején elfogadott 1989. évi XXXI. 
törvényben, a jogállami forradalom történeti alkot-
mányában nevesített emberi jogok közé – a nem-
zetközi jogi kötelezettségek figyelembevételével – 
jobbára vitán felül álló jogosultságokat ültettek át.9 
Az így is tekintélyesre duzzadt alapjogi listában ki-
vételt e tekintetben talán csak a kisebbségi különjo-
gokról rendelkező 68. §-sal és az alapjogi fejezeten 
kívül rekedt egészséges környezethez való joggal 
tettek. Igaz, ez utóbbi tartalma az alaptörvényben 
nem egyértelműen körülhatárolt. Az csupán az Ál-
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talános rendelkezések című fejezet 18. §-ában szere-
pel, mely az alkotmányos rend alapjait rögzíti. Igaz, 
e fejezetben alaptörvényünk más alapjogot, jogot is 
említ, így például a gazdasági verseny szabadságát, 
a tulajdonhoz, a vállalkozáshoz és az örökléshez va-
ló jogot. Önmagában tehát abból, hogy egy jog az 
alkotmány első fejezetében szerepel, nem vonható 
le az a következtetés, hogy a jog csak állami kö-
telezettséget jelent. Az említett jogosultságok mel-
lett az általános rendelkezések között található töb-
bek között a határon túli magyarokért való felelős-
ségvállalás, az emberi jogok tiszteletben tartásának 
vagy a rászorulókról való gondoskodásnak a köte-
lezettsége.

A 18. § alapján „a Magyar Köztársaság elismeri 
és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környe-
zethez”.10 E rendelkezés történeti előzményeit hiá-
ba keresnénk az alaptörvényben, ami nem véletlen, 
hiszen maga az alkotmányos szintű környezetvéde-
lem sem igen tekint vissza három évtizedes múltnál 
régebbre. Az, hogy megjelent az új alkotmányban, 
egyfelől választ jelentett a múlt rendszer erőltetett 
iparosításának környezetromboló hatásaira, másrészt 
a lakosságnak a nyolcvanas évekig az e kérdés iránt 
mutatott viszonylagos közönyére. De köze lehetett 
ahhoz is, hogy a rendszerváltásban a környezetvédő 
mozgalmaknak is jelentős szerepük volt (utalhatunk 
itt például a Duna-körnek a bős–nagymarosi építke-
zés elleni fellépésére).

A 18. §-on kívül a környezet szó az alkotmány-
ban csupán egy helyen, az alapjogi fejezet 70/D. 
§-ában bukkan fel, ahol az alkotmányozó az egész-
séghez való jog érvényesülése kapcsán említi az épí-
tett és a természetes környezet védelmét.11 Alkot-
mányunk alapjogi fejezetében a környezetvédelem 
nevesítve csupán e rendelkezésben jelenik meg mint 
a „legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 
jog” garanciája, ahol is arra az egészséghez való jog 
biztosításának egyik eszközeként tekint az alkotmá-
nyozó. Ez utóbbi paragrafus már 1989 előtt is sze-
repelt az alaptörvényben.12

E paragrafus az egészséges környezethez való jog 
értelmezéséhez nem sokat tehet hozzá, bár levonha-
tó belőle az a következtetés, hogy a környezet fogal-
ma nem csupán a természetes, hanem az épített kör-
nyezetre is kiterjed. E megfogalmazás tette szüksé-
gessé azt a 28/1994. (V. 20.) AB határozatban talál-
ható interpretációt, hogy sem az állam környezetvé-
delmi feladatainak az egészséghez való jog megva-
lósításának eszközeként való említése, sem a 18. § 
szóhasználata, mely az egészséges környezethez va-
ló jogot nevesíti, nem tekinthető a környezethez való 
jog korlátozásának.13 A szóösszetételt maga a szak-
irodalom sem értelmezi e szempontból megszorí-

tóan (annak pontosítására használják a tiszta vagy 
megfelelő jelzőt is, illetve azt egész egyszerűen a kör-
nyezethez, esetenként a környezetvédelemhez való 
jogként is említik). Tegyük hozzá: egy jogintézmény 
elnevezéséből nem feltétlenül kell következtetése-
ket levonni annak tartalmát illetően. Ha csak a ki-
fejezések jelentéséből indulnánk ki, akkor például a 
környezethez való jog alig volna értelmezhető.14 Rá-
adásul az alaptörvényünk által használt szóösszeté-
tel sem csupán az emberi egészségre, hanem általá-
ban az egészséges környezetre utal, ami egy annál 
nyilvánvalóan tágabb kategória. Az pedig, hogy az 
egészséghez való jognak az alkotmány a környezeti 
érdekeket tekintetbe vevő alkalmazását írja elő, ön-
magában nem támaszthatja alá a környezethez va-
ló jog korlátozását. Összességében e paragrafusnak 
a környezettel való kapcsolatáról csak az mondható 
el, hogy az az egészséghez való jog környezettuda-
tos alkalmazásáról beszél. Ami véleményem szerint 
minden alapjognak a gyakorlatba való átültetésénél 
elvárható a 18. §-ból adódóan.

AZ EGÉSZSÉGES KÖRN Y EZETh EZ 
VA LÓ JOG

A 18. §-ba foglalt egészséges környezethez való jog 
valódi jelentésrétegeinek feltárása az Alkotmánybí-
róság feladata. A testület több határozatában is fog-
lalkozott vele, kialakítva kötelező értelmezését. E 
határozatok súlyának megértéséhez fel kell idéz-
ni az első – a mostaninál a dogmatikai kérdések 
iránt kétségkívül nagyobb fogékonyságot mutató – 
Alkotmánybíróság által működésének kezdeti idő-
szakában hangoztatott (a hivatalos magyarázat el-
lenére első pillantásra természetjogi ihletésűnek tű-
nő) „láthatatlan alkotmány” koncepcióját. E szerint 
a bírák a láthatatlan alkotmány mögött a „független 
állandóságot” vélik felfedezni, s annak megállapítá-
sához a jog-összehasonlítás és a jogirodalomra tá-
maszkodás módszerét használják.15 A később vissza-
vont doktrína megfogalmazását a jogállami átmenet 
sajátos körülményei és 1989-es alkotmányunk ere-
detileg átmenetinek szánt szövege sürgette. E sze-
rint az alkotmánynak van egy olyan jelentéstartal-
ma, amelyet annak szövegében hiába keresünk, az 
az AB határozataiból tárul elénk. Részben ennek a 
testület által később elvetett koncepciónak köszön-
hetően az AB hamar elkezdett hivatkozni saját gya-
korlatára, illetve az abban megjelenő „láthatatlan al-
kotmányra”. Ezzel annál bizonyosan nem tett keve-
sebbet, mint hogy az egyes paragrafusokban eset-
legesen meglévő többféle értelmezési lehetőség kö-
zül egyet autentikussá tett, vagy pedig szabályozási 
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hiányosságot orvosolt – jelentősen leszűkítve ezzel 
a jogalkotók, jogértelmezők és jogalkalmazók ké-
sőbbi mozgásterét. Igaz, a szabályozási hiányossá-
gok pótlását leszámítva szinte minden alkotmány-
bíróság ezt teszi a „láthatatlan alkotmány” koncep-
ciója nélkül is.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. 
törvény 27. § (2) bekezdése értelmében az Alkot-
mánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező. 
Kérdés, mi történik akkor, ha egy határozatba fog-
lalt kötelező értelmezés nincs összhangban magá-
val az alkotmány szövegével, és ki az, aki ezt ilyen 
esetben megállapíthatja. A 18. § értelmezése során 
ugyanis meglepő módon a látható alkotmány szöve-
ge sem kötötte meg túlzottan a „láthatatlan alkot-
mány” formálóinak a kezét.

A láthatatlan alkotmány feltárásához használt 
jog-összehasonlító módszerrel szemben komoly el-
méleti kifogások is felvethetők. Ezek mibenlétét jól 
illusztrálja az egészséges környezethez való jog ér-
telmezése, melynek során az AB felismerhetően tá-
maszkodott a német alaptörvény magyarázatára. Ezt 
annak ellenére tette, hogy a két alkotmány környe-
zetvédelmi rendelkezései nem kis mértékben külön-
böznek egymástól. A magyar alkotmány, szemben 
a némettel, az egészséges környezethez való jogot 
nem alanyi jogként, hanem csupán államcélként fo-
galmazza meg.16

A 18. §-nak az alkotmányban elfoglalt helyéből, 
tartalmából, illetve a mögötte levő állami politika 
dinamikus változásából adódóan az AB viszonylag 
korán rákényszerült az egészséges környezethez va-
ló jog értelmezésére; az alapjogi fejezetben emberi 
jogként meg nem jelenő, így első pillantásra jogo-
sultságként valóban láthatatlan tartalom feltárására, 
esetenként megteremtésére. Az így létrejött értelme-
zés máig érezteti hatását a jogalkotásban. Hiszen ha 
van egy tetszetős, logikus, kötelező, ráadásként még 
szimpatikus érvelés, amely mellé esetleg a civil tár-
sadalom széles körű támogatása is társul, akkor azt 
a szakma és a közélet gyakorta kétely nélkül fogad-
ja el. Az AB érvelése közjogi javaslatokban is vissza-
köszönt, sőt esetenként új közjogi intézmények lét-
rehozásához nyújtott kapaszkodót. Mint arra még 
visszatérek, a jövő nemzedékek, közvetve ugyan, de 
az AB érvelésének támogatásával válhattak közpoli-
tikai viták szereplőjévé s adtak értelmet és nevet egy 
új országgyűlési biztosról szóló törvénynek. Az ér-
telmezés lényegi elemeit a 28/1994. (V. 20.) AB ha-
tározat foglalta össze; ahhoz a később változó össze-
tételű Alkotmánybíróság már sem hozzátenni nem 
tudott, sem átértelmezésére nem tett kísérletet, no-
ha a környezetvédelem témája később elfogadott AB 
határozatokban is felbukkan.17

A KÖTELEZETTI OLDA L

Az alkotmány 18. §-a mindenki jogaként említ 
egy olyan jogot, amely nem szerepel az alkotmány 
alapjogi fejezetében, s amelynek érvényesítését ál-
lami kötelezettségként határozza meg. A 28/1994. 
(V. 20.) AB határozat szerint az egészséges környe-
zethez való jog nem ok nélkül került az általános 
rendelkezések közé. A határozat megállapítja, hogy 
e területen az állam kötelessége az élet természeti 
alapjainak védelme és a véges javakkal való gazdál-
kodás intézményeinek kiépítése.18 (Az élet természeti 
alapjai kifejezést az AB feltehetően a német alaptör-
vény megfogalmazásából kölcsönözte.19) Azaz a 18. 
§ alapján a Magyar Köztársaság feladata a jog érvé-
nyesítése, átültetése a gyakorlatba.

A kötelezetti oldal feladatainak a kibontása-
kor lényegi kérdés, hogy kit terhel a kötelezettség: 
az államot, vagy esetleg a magánszemélyeket is. A 
996/G/1990. AB határozat értelmében az alkot-
mánybeli rendelkezések alapján „az állam köteles 
az egészséges környezethez való jog megvalósítását 
szolgáló sajátos intézmények kialakítására és mű-
ködtetésére. […] Az állam kötelességeinek maguk-
ban kell foglalniuk az élet természeti alapjainak vé-
delmét, és ki kell terjedniük a véges javakkal való 
gazdálkodás intézményeinek kiépítésére”.20 E köte-
lezettségeknek az állam szervezetrendszerét tekint-
ve elsősorban a jogalkotást kell befolyásolniuk21 és 
csak azon keresztül a jogalkalmazót és a végrehaj-
tást.22 Ezek a kötelezettségek azonban a végrehajtást 
olyan esetekben is köthetik, amikor nincs külön elő-
írás arra, hogy a végrehajtó szervek környezetbarát 
módon építsék ki szervezetrendszerüket és eljárásu-
kat. Az ilyen jellegű rendelkezéseknek a magánsze-
mélyekre nézve nem lehet közvetlen hatásuk. Ha az 
állam jogalkotási kötelezettségének eleget tesz, ak-
kor a magánszemélyekhez a környezetvédelmi kö-
telezettségek jogszabályi közvetítéssel juthatnak el. 
A jogalkotó az, aki a magánszemélyek környezet-
barát magatartását előírhatja, azaz az állami kötele-
zettség ily módon jogszabályi közvetítéssel juthat el 
a címzettekhez. nem állami szereplőkre tehát köz-
vetlenül az alkotmányba foglalt kötelezettség nem 
vonatkozik.

A JOGKOR LÁTOZÁS LEh ETÔSÉGE

A 28/1994. (V. 20.) AB határozat szerint az állam 
kötelezettsége a környezetvédelem területén a status 
quo megőrzése. A 18. §-ban kinyilvánított „egészsé-
ges környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak 
azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az ál-
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lam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított 
szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog 
vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhe-
tetlen”.23 A testület szerint „a védelmi szint csökke-
nésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ek-
kor sem lehet aránytalan”.24 A megfelelő védelmi 
szintet oly módon kell biztosítani, hogy az alapjo-
gok korlátozásánál megfogalmazott követelménye-
ket kell alkalmazni a környezetvédelemben a jogal-
kotási és szervezési garanciális rendelkezések hátrá-
nyos megváltoztatása esetén, hogy ne csökkenjen az 
élet fennmaradásának esélye.

A testület az egészséges környezethez való jog 
tartalmának kifejtésekor a hangsúlyt a kötelezetti 
oldal elemzésére fektette, az alanyi oldal elemzése 
háttérbe szorult. noha az AB-nak a kötelezetti oldal 
elemzése során tett megállapításai nemigen vitatha-
tók, azokhoz nem árt a következőket hozzáfűzni: a 
környezetvédelem alaptörvénybeli megfogalmazása 
nemcsak állami kötelezettségekre utal, hanem az ez-
zel szemben álló mindenki jogára, azaz jogosultságá-
ra is. A rendelkezés alanyi oldala alkotmányos szin-
tű jelenlétének – a később tárgyalandó érvelés alap-
ján történő – elutasítását annak az alkotmányban el-
foglalt helye nem indokolhatja. Bár nem hallgatható 
el, hogy (mint említettük) az alaptörvény e fejezeté-
be különböző okokból, de más jogok is bekerültek, 
ezek ettől még nem váltak állami kötelezettséggé. A 
tulajdonjog attól, hogy az alaptörvény első fejezeté-
ben szerepel, nem értelmezhető csupán állami köte-
lezettségként, és ezt az AB sem állítja.

JOGOSU LTSÁGOK?

Ha a környezethez való jog alanyi oldalát vizsgáljuk, 
felmerül a kérdés, vannak-e egyáltalán alanyi jogok 
a rendelkezés mögött. Ha nincsenek, és egy állami 
szerv nem tartja tiszteletben a magánszemélyekkel 
szemben fennálló kötelezettségét, akkor az egyének 
az állami kötelezettségek be nem tartása esetén véd-
telenné válnak. Ilyen esetben az alkotmányos köte-
lezettség tartalma mindhárom hatalmi ág területé-
re kiterjed, ugyanakkor az a magánszemélyek szá-
mára nem jelent közvetlen alapjogi szinten biztosí-
tott igényérvényesítési lehetőséget. Hiszen ha egy 
alkotmányos szinten deklarált állami kötelezettség-
hez nem társulnak alapjogok, akkor az önmagában 
nem foglal magában az egyén számára jogvédelmi 
lehetőséget.

Eljárási jogosultságok nélkül bármely emberi jo-
gi védelmi rendszer működésképtelen lehet, s az ab-
ban foglalt jogosultságok az állami önkény áldoza-
taivá válhatnak. Ennek belátásához vegyünk egy a 

belső szabályozással talán teljes mértékben össze 
nem vethető, mégis szemléletes példát. Hogyan vol-
na mód az egyéni érdekérvényesítésre az Emberi Jo-
gok Európai Bírósága előtt, ha mondjuk egy alapjo-
got az Emberi jogok európai egyezménye csupán ál-
lami kötelezettségként deklarálna, s nem nevesítené 
annak alanyi oldalát?

Ráadásul léteznek olyan, az emberi jogok védel-
me keretében megfogalmazott, kifejezetten a kör-
nyezetvédelemhez kapcsolódó alapjogok, melyek el-
járási jogosultságok. Hozzátehetjük: amikor a kör-
nyezethez fűződő jogokról beszélünk, akkor a leg-
több esetben olyan – minden érintettet megillető – 
jogokat tárgyalunk, amelyeket az emberi jogi doku-
mentumok amúgy is tartalmaznak. Így nem feltét-
lenül kell külön nevesíteni a tiszta környezethez való 
jogot. Azt a legtöbb esetben eljárási jogok szelvény-
jogaiként fogalmazzák meg, az így elkülönített jo-
gosultságokat valamiféle többlettartalommal felru-
házva. általában ez a következő jogosultságok ese-
tében fordulhat elő: a jogorvoslathoz, az informáci-
óhoz és a döntéshozatalban való részvételhez fűző-
dő jog. A környezeti információkhoz való hozzáju-
tásnak például lehet olyan többlettartalma, hogy az 
állam nemcsak az információk szabad áramlása elé 
nem gördíthet korlátokat, hanem a polgárait is köte-
les a környezet állapotáról szóló információkkal el-
látni.

Semmiképpen sem látom szükségesnek, hogy a 
nemzeti jogalkotók a környezethez való jog tartal-
mának kialakításakor a nemzetközi dokumentumo-
kat kövessék, melyek e jogot többnyire harmadik ge-
nerációs jogként fogalmazzák meg. Azért nem, mert 
– ahogyan erre a későbbiekben visszatérek – a har-
madik generációs jogok a belső jogrendszerekben jo-
gosultságként nem értelmezhetők. (Azokat meglá-
tásom szerint sem jogokká, sem kötelezettségekké 
átalakítani nem lehet anélkül, hogy ne veszítsék el 
eredeti jelentésüket.) Így nagyon találó rájuk nézve 
az a jellemzés, amely a közös emberi értékekre ala-
pított utópiákként szemléli őket. Gondoljunk arra, 
hogy a nemzetközi jogi dokumentumok által nem-
egyszer deklarált, harmadik generációs jogként ke-
zelt, a környezeti érdekekkel összefüggésbe hozható 
környezethez és a fejlődéshez való jog esetében azon 
túl, hogy nincs egyértelmű definíció, az sem világos, 
kik a jogosultak és miben is áll jogosultságuk tar-
talma. Igaz, azt is meg kell említeni, hogy a két jog 
közül a környezethez való jog esetében mindenkép-
pen jobb a helyzet, ugyanis a nemzetközi dokumen-
tumok annak bizonyos részeit, nemegyszer mint-
egy mellékesen konkrét, valódi normatív tartalom-
mal rendelkező eljárási jogosultságokként is megfo-
galmazzák.
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ÖNÁ LLÓSU LT, ÖN M AGÁ bAN V ETT 
I NTÉZM ÉN Y V ÉDELEM

A 28/1994. (V. 20.) AB határozat dogmatikai szem-
pontból problematikusabb része az, amely az egész-
séges környezethez való jogot „önállósult és önma-
gában vett intézményvédelemként”25 értelmezi. E 
szerint a jogalkotó az állam környezetvédelemre vo-
natkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli 
az alapjogok szintjére, így azt nem alapjogi szinten 
alanyi jogvédelemmel, hanem törvényi és szervezeti 
garanciák nyújtásával kell ellátni. Ez azon túl, hogy 
az egyének alapjogi védelem nélkül maradnak, más 
szempontból is problémás. Ennek belátásához cél-
szerű feltenni a következő kérdést: létezhet-e önma-
gában, közvetlen alapjogi támogatás nélkül „önálló-
sult és önmagában vett intézményvédelem”? Alátá-
masztja-e ezt az értelmezést az alkotmány szövege? 
Az AB által a határozathoz társított értelmezés sze-
rint igen, véleményem szerint aligha. Ezzel szembe-
ni érvként annak dogmatikailag vitatható voltán túl 
rögtön felvethető, hogy a magyar alkotmány szöve-
ge az egészséges környezethez való jogot minden-
ki jogaként említi, így – szemben a német alaptör-
vénnyel – nem támogatja az ilyen irányú értelme-
zést. Ráadásul az AB értelmezésében az egészsé-
ges környezethez való jog az alapjogoktól elkülö-
nítve áll, és csak intézményvédelmi oldallal ren-
delkezik, ami azt a már említett veszélyt hordozza, 
hogy arra az egyén bíróságok előtt nem hivatkoz-
hat. [Igaz, a 28/1994. (V. 20.) AB határozat, ha jól 
értem annak indoklását, csak a közvetlen alapjogi 
védelem alanyi oldalát zárja ki. Azt, hogy az egész-
séges környezethez való jognak lennének (az alap-
jogi szint alatt) alanyi jogon érvényesíthető elemei, 
nem.] Mindenesetre a környezetvédelmi kötelezett-
ség alanytalanságát kétségessé teszi, hogy azok a jo-
gok, amelyek kifejezetten a környezetvédelemhez 
kötődnek és valódi alanyi jogosultságként külön is 
megfogalmazhatók, éppenséggel alkotmányos szin-
ten garantált eljárási jogosultságok. Ide sorolható a 
már említett környezeti döntésekben való részvétel-
hez, a környezeti információkhoz való hozzájutás-
hoz, a környezeti döntésekkel szembeni jogorvos-
lathoz fűződő jog.

Ezeket természetesen nem feltétlenül kell külön 
nevesíteni, lehet őket hagyományos emberi jogok 
szelvényjogosultságaiként is értelmezni. A magyar 
alkotmányban szereplő egészséges környezethez va-
ló joghoz is társítható lenne olyan értelmezés, hogy 
az állami kötelezettségekkel a hagyományos emberi 
jogok környezettudatos alkalmazása állítható szem-
be. Az információszabadságot nyilvánvalóan lehet 
olyan jelentéstartalommal gazdagítani, hogy az nem 

csupán az átlátható állam igényét fogalmazza meg, 
hanem egy olyan közhatalomét, mely tevőleges ma-
gatartásra kötelezhető annak érdekében, hogy polgá-
rainak a környezetre vonatkozó információkat szol-
gáltasson. A lakosság bevonása a környezeti dönté-
sek meghozatalába nyilván értelmezhető a politikai 
jogok szelvényjogaként. S a jogorvoslathoz való jog-
ban értelemszerűen ott rejlik a környezeti döntések 
elleni panasz lehetősége. Hangsúlyozom, ezek a jo-
gosultságok természetesen nemcsak a környezethez 
való jog részjogosítványaként említhetők, hanem a 
mögöttük álló jogos társadalmi igény megfogalmaz-
ható úgy is, hogy azok hagyományos emberi jogok-
ként megfogalmazott jogok környezettudatos alkal-
mazását igénylik. Tehát egy ilyen értelmezés lényege 
az volna, hogy az alkotmány 18. §-ában foglalt álla-
mi kötelezettséggel szembeállítható az alkotmány-
ba foglalt alapjogoknak a környezeti érdekekre érzé-
keny alkalmazása. Természetesen azok környezettu-
datos alkalmazását akár evidenciának is tekinthet-
nénk, de akkor az AB kötelező értelmezésének er-
re rá kellett volna mutatnia. Bár vannak a határozat-
ban erre mutató óvatos utalások, az AB a szociális 
jogok és az egészséges környezethez való jogok ter-
mészetének összehasonlításakor gyakorlatilag eluta-
sítja egy ilyen értelmezés lehetőségét.

A testület szintén a 28/1994. (V. 20.) AB hatá-
rozatban mérlegelte, hogy a környezethez való jogot 
úgy értelmezze, mint amely más alapjogok tartal-
mát korlátozza. Ennek kapcsán megvizsgálta a szo-
ciális jogok és a környezethez fűződő jog mint har-
madik generációs jog közötti kapcsolatot, tekintet-
tel arra, hogy a mögöttük levő alkotmányos felada-
tok összehasonlíthatók-e. Ezek után az AB a követ-
kező megállapításra jutott: „A szociális jogok meg-
valósítása a megfelelő intézmények mellett az igény-
bevételükkel kapcsolatos alanyi jogok révén törté-
nik, amelyeket a törvényhozásnak kell meghatároz-
nia. […] c) Mindebből következik, hogy bár a szo-
ciális jogok »mindenkit« vagy legalábbis minden ál-
lampolgárt megilletnek, megvalósításuk során az ér-
vényesítésüket szolgáló alanyi jogok konkrét jogo-
sultjai meghatározhatók.”26

Mindebből az AB azt a következtetést vonta le, 
hogy a környezethez való jog nem hasonlítható a 
szociális jogokhoz sem, mivel szemben azokkal itt 
az objektív intézményi oldal „túlnyomó és megha-
tározó”.27 S hozzáfűzi ehhez a következőket: e jog 
sajátosságai folytán mindazokat a feladatokat, ame-
lyeket másutt alanyi jogok védelmével teljesít az ál-
lam, itt „jogalkotási és szervezeti garanciák nyújtá-
sával kell ellátnia”.28

Soroljunk fel az alkotmányunkba foglalt néhány 
alapjogot, ahol a jogosultságnak a környezetvéde-



F U n DA M E n T U M  /  2 0 0 8 .  1 .  S z á M TA n U l M á n y  /  23

lemmel való kapcsolatával lehetett volna foglalkozni. 
Ilyen lehet például az alaptörvény 58. §-ába foglalt 
szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megvá-
lasztásának joga, vagy a magánlakás sérthetetlensé-
ge, mely az 59. §-ban található. De megemlíthető a 
61. § (1) bekezdésébe foglalt azon jog, hogy „a Ma-
gyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad 
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közér-
dekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze”. (Erre 
egy egészen rövid utalást tett az AB.) Továbbá utal-
hatunk az 57. § (5) bekezdésére, mely szerint „a Ma-
gyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak 
szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bí-
rósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, 
amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvos-
lati jogot – a jogviták ésszerű időn belüli elbírálá-
sának érdekében, azzal arányosan – a jelen lévő or-
szággyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 
elfogadott törvény korlátozhatja.” És folytathatnánk 
tovább a felsorolást.

ne feledjük, hogy az első generációs emberi jo-
gok nemzetközi védelmének legfontosabb intézmé-
nyéhez, az Emberi Jogok Európai Bíróságához ér-
keznek kifejezetten környezetvédelmi problémákkal 
foglalkozó panaszok. És ehhez az is hozzáfűzhető, 
hogy a bíróság által elbírált környezetvédelmi tárgyú 
ügyekben az egyezmény megsértését több esetben a 
magán- és a családi élet tiszteletben tartásának meg-
sértésre hivatkozva ítélték meg.29 Még olyankor is, 
amikor akár az élethez való jog megsértésének meg-
állapítása is elképzelhető lett volna, mint a Guerra 
és társai kontra Olaszország ügyben. (Ilyenkor arra, 
hogy ne az élethez való jog megsértését állapítsák 
meg, talán az államok részéről várható kisebb ellen-
kezés készteti a bírákat.30)

Természetesen azt az AB értelmezése sem zárja 
ki, hogy a környezetvédelmet szolgáló állami köte-
lezettség beteljesüléséhez alanyi jogok megfogalma-
zása is szükséges. Ezek mibenlétére, azt a kijelen-
tést leszámítva, hogy csupán közvetve kapcsolódnak 
a környezetvédelemhez, az AB határozatai nem ad-
nak választ. Ehelyett a tiszta környezethez való jog 
kötelezetti oldalát, azaz az élethez való jog megvaló-
sítását szolgáló intézményvédelmi kötelezettség tar-
talmát bontják ki. A testület szerint a környezetvé-
delemhez fűződő jog nem más, mint az élethez va-
ló jog objektív intézményvédelmi oldalának része.31 
Ami viszont félrevezető érvelés. Az természetesen 
igaz, hogy egymás mellé állítható az állam életvé-
delmi és környezetvédelmi kötelezettsége, de viszo-
nyuk is inkább úgy jellemezhető, hogy vannak ta-
lálkozási pontjaik. Azt gondolom, erre az aspektus-
ra semmiképpen sem szűkíthető le az alapjogok és a 
környezetvédelem kapcsolata.

Ugyanakkor az AB érveléséből úgy tűnik, a kör-
nyezethez való jog mégis több pusztán alkotmányos 
feladatnál vagy államcélnál, mivel e jog korlátozása 
csak ugyanolyan feltételekkel engedhető meg, mint 
az alanyi jogoké. Ami viszont felveti a kérdést: ha az 
az alanyi jogokkal azonos természetű, akkor megke-
rülhető-e a szóba jöhető jogalanyok és jogosultsága-
ik meghatározása. Ha viszont az egészséges környe-
zethez való jog nem alanyi jog, hanem „önállósult 
intézményvédelem”, akkor nem tudom, hogy a gya-
korlatban hogyan működhet a jogkorlátozási teszt.

Ezt a kételyt látszanak igazolni azok a már emlí-
tett esetek, amikor az AB az egészséges környezet-
hez való jog védelmében fellépve az erdőtulajdono-
sok jogának korlátozásakor kénytelen volt az igen-
csak képlékeny közérdek fogalmára hivatkozni, ahe-
lyett, hogy a tulajdonhoz való jognak vagy más em-
beri jognak a környezetre érzékeny alkalmazásával 
indokolta volna a jogkorlátozást.32

nem véletlen, hogy az AB a közérdek mindenkori 
tartalmának meghatározását a parlament feladatának 
tartja, s így azt nem kívánta a saját véleményével pó-
tolni. Természetesen e fogalom alkotmányos szintű 
jelenlétét a lehető legszűkebb területre kell szorítani, 
és semmiképpen sem szerencsés az emberi jogoknak 
a közérdekre hivatkozó korlátozása. Ez attól függet-
lenül igaz, hogy ez vagy ehhez hasonló korlátozási 
okok esetleg nemzetközi dokumentumokban is sze-
repelnek.33 Ehhez azt is hozzá kell fűzni, hogy nem 
merülnek fel komolyabb elméleti aggályok akkor, ha 
e fogalmat nem alapjogok korlátozására, hanem ala-
nyi jogok megtámogatására használják fel, például 
közérdekű kereset formájában.34 Ez utóbbira a kör-
nyezetvédelmi törvény35 is lehetőséget biztosít azzal, 
hogy a jogszabály kifejezetten az egészséges környe-
zethez fűződő érdekek érvényesítésére szerveződött 
egyesületek és társadalmi szervek számára biztosít-
ja a közvetlen bíróság előtti fellépést közérdekű ke-
reset formájában. E lehetőséggel összefüggésben az 
1146/B/2005. AB határozat ismét utalt a testület ko-
rábbi értelmezésére az egészséges környezethez való 
jog alanytalansága kapcsán, és megállapította, hogy 
ez esetben a környezetvédelmi törvény 98. § (1) be-
kezdése egy eljárási jellegű alanyi jogot biztosít.36 Ez 
a testület szerint azért van így, mert az említett szer-
vezetek „nem saját jogaikat érvényesítik, hanem egy 
általuk önkéntesen képviselt közösségi érdek – a kör-
nyezet védelme – érdekében lépnek fel”.37 Természe-
tesen ettől függetlenül mindazokat, akik a „Ket. 15. 
§ (1) bekezdése alapján a közvetlenül érintett ügy-
fél jogállásával rendelkeznek – azaz akik az ügyben 
személyesen érdekeltek, jogukat, jogos érdeküket, jo-
gi helyzetüket az ügy érinti –, megilleti a jog, hogy 
közigazgatási úton jogorvoslattal éljenek, továbbá bí-
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rósághoz forduljanak”.38 Azaz a testület szerint itt a 
közérdekű kereset egy törvényi szinten biztosított 
alanyi jog érvényesítését segíti.

A JÖVÔ N EMZEDÉK EK  
ÉS A TER M ÉSZETI TÁ RGYA K

Azt a következtetést, hogy az egészséges környezet-
hez való jognak alkotmányos szinten csak objektív 
intézményvédelmi oldala van, egyfelől a 18. §-nak 
az alkotmányon belül elfoglalt helyéből, másfelől 
abból vonták le, hogy az valódi jogosultságként az 
alapjogi fejezetben sincs megfogalmazva. De még 
inkább köszönhető ez annak, hogy a 28/1994. (V. 
20.) AB határozatban jogilag nehezen definiálható 
entitások (például a jövő nemzedékek) alkotmányos 
szintű védelme iránti igény is megjelenik.

Az Alkotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.) AB 
határozatban az alapjogok objektív, intézményes vé-
delmével kapcsolatban leszögezte, hogy „annak kö-
re túlmehet azon a védelmen, amelyet ugyanazon 
alapjog alanyi jogként nyújt. Ez az objektív védelem 
nemcsak szélesebb, de minőségileg is más, mint az 
egyéni alanyi jogok védelmének összeadása. Az élet-
hez való jog vonatkozásában például az állam ob-
jektív intézményvédelmi kötelessége az emberi élet-
re általában – az emberi életre mint értékre – is ki-
terjed; s ebbe beletartozik a jövendő generációk élet-
feltételeinek biztosítása is.”39 A határozat értelmében 
az objektív védelem „nemcsak szélesebb, hanem mi-
nőségileg is más, mint az egyéni alanyi jogok védel-
mének az összeadása”. Egyértelműen több annál, és 
amivel több, azon az ingoványos területen kapnak 
helyet a jövő generációk és a természeti tárgyak.

Azaz a testület szerint az alkotmány az embe-
ri élet természeti alapjainak fenntartására vonatko-
zó állami kötelezettséget nevesíti külön alkotmá-
nyos „jogként”, s védeni kívánja a jövő generációk 
életfeltételeit is. Az AB megállapította, hogy a ma-
gyar alkotmányba foglalt élethez való jogból a 18. § 
hiányában is levezethetők lennének a környezetvé-
delemmel kapcsolatos kötelezettségek. S valóban: a 
testület tartalmi tekintetben a 18. §-t a későbbiek-
ben nem is használta a környezetvédelmi kötelezett-
ség kifejtésekor. A vizsgálódás így, mint említettem, 
az élethez való jog kötelezetti oldalára, azaz az 54. 
§ (1) bekezdésére összpontosított. noha nyilvánva-
lóan más jogok, például az említett egészséghez va-
ló jog vagy a magánlakás sérthetetlenségének szabá-
lya is segíthetik a környezetvédelmi érdekeiket érvé-
nyesíteni kívánó magánszemélyeket. Felmerül a kér-
dés, mi a helyzet az alkotmányba foglalt egyéb alap-
jogoknak a környezeti érdekekre érzékeny (környe-

zettudatos) alkalmazásával, s úgy vélem, ebből az 
értelmezésből erre nem kapunk választ. De kérdé-
ses az is, miért csak az élethez való jog kapcsán kel-
lett ilyen részletesen vizsgálnia a környezetvédelmet 
a jogalkotónak. nem elfogadható indok az, hogy 
minden alapjog kapcsolatba hozható az élethez va-
ló joggal, mivel ez minden más jog alapja, amiből a 
többi is ered. (Ez a szerintem egyébként nem helyt-
álló indok megjelenik például az Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága gyakorlatában.40) Ez nyilvánvalóan 
gyenge érv lenne, hiszen ezen az alapon más emberi 
jogokat sem kellene az alkotmányban külön nevesí-
teni, elég lenne, ha az alapjogi fejezetben az élethez 
való jog szerepelne. És akkor is ott állna előttünk a 
kérdés, mi van például a környezetvédelem már em-
lített eljárási jogosultságaival, és mi történik akkor, 
ha az állam nem biztosítja a környezeti információ-
hoz való hozzájutást, melyet alkotmányunk kifeje-
zetten nem nevesít.

Különösen problematikus az, hogy ezzel a később 
autentikussá váló értelmezéssel az AB gyakorlatilag 
elvágta az egészséges környezethez fűződő jog és az 
élethez való jog alanyi oldala közötti kapcsolatot. 
Helyesen állapítja meg az AB, hogy a környezetvé-
delemmel kapcsolatos jogok elsősorban eljárási jelle-
gűek, és többnyire olyan jogok, amelyek csak köz-
vetve függnek össze a környezetvédelemmel. E jo-
gok környezetvédelemhez való viszonyának az elem-
zését a testület nem tartotta szükségesnek. Sőt, úgy 
tűnik, az AB még a 18. § nélkül is elboldogult vol-
na: „Az Alkotmány 18. § hiányában a környezetvé-
delemmel kapcsolatos állami kötelezettségek kiter-
jesztő értelmezéssel az Alkotmány 54. § (1) bekez-
déséből is levezethetők lennének.”

A testület az egészséges környezethez való jog sa-
játosságát abban látta, hogy alanya voltaképp maga 
az „emberiség” (értve ez alatt a jelen és a jövő gene-
rációk összességét), továbbá a „természet”. A határo-
zat értelmében „ezt a problémát szemléletesen jelzik 
mindazok a törekvések, amelyek a »természetnek« 
vagy képviseletében az állatoknak, növényeknek stb. 
»jogokat« kívánnak adni, vagy »a meg nem született 
generációk jogairól« beszélnek”. Mindezt a testület 
„képes beszédnek” nevezte, hozzáfűzve, hogy ilyen 
jogi konstrukciók létrehozása nem szükséges ahhoz, 
hogy „a »természettel« vagy a »jelen és jövendő em-
beriséggel« szembeni jogi kötelességek megállapít-
hatók legyenek”. Ebből következik az az ellenérv, 
melyet éppen Sólyom lászló fogalmazott meg, hogy 
az alkotmányos szinten kinyilvánított állami köte-
lezettségekkel mindig szembeállítható a jog és an-
nak jogosítottja.41 Ez azért szükséges, hogy a köte-
lezettségek ne maradjanak kontroll nélkül, s ne for-
dulhassanak a jogvédelem valódi célpontjai, a ter-
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mészetes személyek ellen. Ez viszont vagy azt jelen-
ti, hogy a jövő nemzedékek és a természeti tárgyak 
a jogosultak, vagy pedig nincs értelme velük szem-
ben alaptörvényi szinten deklarált állami kötelezett-
ségekről beszélni.

Valójában ma nemcsak a jövő nemzedékek, vagy a 
mohák és a fák jogairól, hanem a velük szembeni al-
kotmányos szintű kötelezettségekről sem beszélhe-
tünk – átvéve a határozat megfogalmazóitól a „képes 
beszédet”. Jogszemléletünk alapján ugyanis a jog-
védelem igazi célja a jelenleg élő emberek érdekei-
nek védelme. Hozzáfűzhetjük: ha elfogadjuk az AB 
gondolatmenetét, akkor az is elmondható, a testü-
let ennél messzebbre nem nagyon mehetett, ugyan-
akkor érvelése komoly veszélyeket rejt magában. Hi-
szen abban lehetséges jogalanyokként olyan entitá-
sokat említett meg (jövő nemzedékek, természeti 
tárgyak42) amelyek többségét a jelenlegi jogszemlé-
let alapján nemigen lehet jogosultságokkal felruház-
ni, sem alkotmányos kötelezettségek címzettjeként 
megjelölni. Mindezt kiegészíthetjük azzal, hogy je-
lenlegi jogfelfogásunk alapján jogi kötelezettségeink 
a jövő generációkkal szemben biztosan nincsenek, 
egész egyszerűen abból a tényből adódóan, hogy tel-
jes bizonyossággal felismerhető érdekekkel nem ren-
delkeznek (ők még meg sem fogantak), és igénye-
ket sem tudnak velünk szemben támasztani. Tegyük 
hozzá, ugyanez igaz a gerinces állatokat leszámít-
va a természeti tárgyakra is.43 Azt gondolom, annak 
megállapítása, hogy a kötelezettségek valódi címzett-
jei ténylegesen a jövő nemzedékek vagy a természe-
ti tárgyak lennének, összetett vizsgálatot igényel. De 
előrebocsátható, hogy ez az értelmezés ellentétesnek 
tűnik az alkotmány 18. §-ával, mely az egészséges 
környezethez való jogot mindenkit, azaz a jelenben 
élő egyes embereket megillető jogosultságként említi. 
Egy demokratikus társadalomban többségi döntéssel 
nyilván sok minden megtehető, talán még az is, hogy 
az állam jogképességet ad a jövő generációknak vagy 
a természeti tárgyaknak, de, és ezt nem lehet figyel-
men kívül hagyni, a magyar jogrendszerben ez nem 
történt meg. Ez a jelenlegi jogszemléletünkkel ellen-
tétes volna, bár az a jövőben még változhat.44

Jelenleg – az Alkotmánybíróság határozatai alap-
ján – az egészséges környezethez való jog nem ala-
nyi jog, de nem is pusztán államcél. A testület sze-
rint az „állatok és fák jogai” nem pusztán metafo-
rák: az államnak valóban vannak kötelezettségei 
minden élet természeti alapjának a fenntartására, s 
védeni köteles minden életet „a mohától kezdve az 
embrióig”, de ez a védelem relatív és csak az em-
bernek van rá szubjektív joga.45 Azonban nem va-
gyok biztos abban, hogy ez feltétlenül és minden-
kor igaz lehet. hogy a fent említett kategóriák alkot-

mányos szintű kötelezettségek konkrét címzettjei le-
hessenek, tehát valamiféle korlátozott jogalanyiságot 
kapjanak, az csak az állatoknál és az „állati jogok” 
esetében képzelhető el.46 Én még rájuk vonatkozó-
an sem érzem különösebben találónak a rabszolgák 
felszabadításához hasonlítani korlátozott jogalanyi-
sággal való felruházásukat a. Az állati jogok régóta 
szorgalmazott katalógusa nem kis mértékben térhet 
el az emberi jogokétól.

A JÖVÔ N EMZEDÉK EK 
ORSZÁGGY Û LÉSI bIZTOSA

Az egészséges környezethez való jog az Alkotmány-
bíróság szerint alapjogi nézőpontból nem tekinthető 
alanyi jognak.47 Ez érdekesen alakíthatja a környe-
zetvédelmi ombudsman várható szerepét. E posz-
tot a létrehozásáról szóló jogszabály első hallásra ta-
lán meglepő módon a jövő nemzedékek biztosának 
nevezi.48 Az elnevezésben feltehetően a ma megho-
zott közhatalmi döntések várható jövőbeli hatásaira 
történő figyelemfelhívás igénye fogalmazódik meg, 
amire az ombudsmani intézmény alkalmas lehet. 
nem teljesen világos azonban az, hogy ha komo-
lyan vesszük az AB értelmezését, mely szerint nincs 
alkotmányos szintű alanyi oldal, akkor például e te-
rületen egy szakosított országgyűlési biztos miként 
láthatja el a feladatát. Hozzáteszem, az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi lIX. 
törvény 2. § (2) bekezdése értelmében „az Ország-
gyűlés egyes alapvető jogok védelmére az ország-
gyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tör-
vényben meghatározott külön biztost is választhat”. 
De mi indokolhatja országgyűlési biztos választását 
egy olyan alapvető jog védelmére, amelynek nincsen 
alanyi oldala? Hiszen a biztosokhoz az alkotmányos 
jogokkal összefüggő panaszokkal lehet fordulni.

Másfelől a jövő nemzedékek biztosának jogköré-
ről a köztudatban számos téves elképzelés él, nem-
csak annak nem kevéssé megtévesztő neve miatt, 
hanem az intézménnyel szembeni túlzott várakozá-
sok és a zöld szervezetek eredeti igényei miatt. Az 
országgyűlési pártok frakcióvezetőitől például a tör-
vény elfogadását megelőzően hatvannyolc zöld szer-
vezet kérte, hogy „az utánunk jövő generációk érde-
keinek védelmére, a fenntartható fejlődés képvisele-
tére hatékonyan működő intézmény jöjjön létre Ma-
gyarországon”.49 Ennek ellenére a törvényhozás va-
lójában nem a civilek eredeti igényének tett eleget, 
hiszen az új biztosi poszt megteremtésekor nem ho-
zott létre képviseleti vagy érdekvédelmi intézményt 
a jövő nemzedékek számára, hanem egy új környe-
zetvédelmi biztosi posztot alapított a jelenben élők 
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környezethez fűződő jogainak védelmére. Így a jog-
szabály nem a még meg nem született, sőt meg sem 
fogant, valójában tulajdonságok és arc nélküli embe-
reket jogosítja fel arra, hogy panaszaikkal a szakosí-
tott biztoshoz forduljanak. Ez utóbbi feladat ellátása 
amúgy nem igényelne nagy hivatali apparátust, ah-
hoz elegendő lenne egy-két jós és jósnő alkalmazása, 
amire viszont nem célszerű közpénzt költeni.

Természetesen az elmondottak nem kérdőjelezik 
meg egy szakosított környezetvédelmi biztosi poszt 
szükségességét, amely feladat ellátására a jövő nem-
zedékek biztosának intézményét létrehozták. Sza-
kosított ombudsmani intézmények minden érzé-
keny társadalmi kérdést érintő, alkotmányos szinten 
garantált alanyi jog védelmére alapíthatók, ha azok 
mindennapos megsértése a polgárok szabadságára 
leselkedő valós veszély. Maga az új ombudsmani in-
tézmény viszont a jog alanytalansága miatt elviek-
ben további problémákat is felvet. Hogy ezeket or-
vosolják, a jövő nemzedékek biztosát az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény módo-
sításával hozták létre, a biztoshoz való fordulás lehe-
tőségét így nem szabályozták külön. Hozzáteszem, 
ez a szabályozási mód voltaképpen nem jelent mást, 
mint az egészséges környezethez való jog alanyta-
lanságának, azaz az AB határozatokba foglalt köte-
lező értelmezésnek az elutasítását.50

*

A 28/1994. (V. 20.) AB határozat által tett egyik 
utalás a környezethez való jogot a harmadik generá-
ciós jogokhoz kötötte. Ezzel az a gond, hogy – mint 
említettük – a harmadik generációs jogokat nemigen 
lehet másnak, mint a közös emberi értékekre alapo-
zott utópiának tekinteni.51 És az AB határozat ré-
vén egy ilyen utópia bizonytalan, bár rokonszenves 
elemei szivárogtak be a magyar jogba. S bár okoz-
tak némi bizonytalanságot, jöttüket a jogalkotó és a 
jogalkalmazó szervek nem vették komolyan, sőt ta-
lán az AB határozatok valódi tartalmát sem ismer-
ték fel vagy nem akarták felismerni.
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