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I. BEVEZETÉS 

 

A környezet átalakulása a Föld természetes jelensége. Ezt az átalakulást csak fokozta az 

élővilág megjelenése, ugyanis minden élőlény kölcsönhatásban van környezetével. Ez 

alól az ember sem kivétel. Az emberi civilizáció fejlődése során egyre jelentősebb 

mértékben avatkozott be a természetes folyamatokba, mind nagyobb mértékben 

átalakítva ezzel környezetét. 

A termelés megjelenésével a kedvezőtlen hatások hatványozottan jelentkeztek, ugyanis 

a környezetet, illetőleg a természetet nem károsító termelés nincs.
1
 A II. világháború 

után a termelés felfutása, a gazdasági növekedés nem csak az életszínvonal emelkedését 

hozták, hanem jelentős környezetrombolással, fokozott nyersanyag-és 

energiafelhasználással is jártak.
2
  

A környezeti ártalmak tudatosulásával fokozottabban jelent meg a környezetvédelem, 

melynek elsődleges célja az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása.
3
 A 

természeti értékek védelme elsősorban nem a természeti értékek védelmére, hanem az 

ember által hasznosnak ítélt természeti javak megőrzésére irányult. A természet tehát 

csak az ember érdekének alárendelve jelent meg a jogban.
4
  

A környezet és annak részeként a természeti környezet törvényi, alkotmányos, illetve 

büntetőjogi oltalma a modern társadalom szülötte.
5
 Napjainkban az egészséges 

környezethez való jogot, mint harmadik generációs alapjogot értelmezik és egyre 

szélesedik e jog tartalma.
6
 Figyelemmel a környezetvédelmi jog, mint jogterület 

interdiszciplináris, illetve keresztülfekvő jellegére ma már alig van olyan jogrendszer, 

amely a büntetőjogot ne a környezetvédelem egyik lehetséges eszközének tekintse.  

                                                           
1
 Dr. Kőhalmi László: A környezet védelme a magyar büntetőjogban, Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 2010. 

106. oldal  
2
 Borsos József mk. Őrnagy: A hazai környezetvédelem történetéről, 

http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ1.html 5. oldal (megtekintve: 2017.02.18. 
11:47) 
3
 A környezetvédelmi büntetőjog Európában, http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/20138/1 (megtekintve: 

2017.02.18. 11:58) 
4
 Dr. Juhász Lajos: Élővilág-védelem, Debreceni Egyetem, 2008. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_elovilagvedelem/adatok.html (megtekintve: 
2017.02.16.  08:29) 
5
 Dr. Háger Tamás: A környezet alkotmányos és büntetőjogi védelme, különös tekintettel a vizek 

élővilágának oltalmára, Büntetőjogi Szemle, 2016/1-2. szám, 27.oldal 
6
 Dr. Kőhalmi László: A környezet védelme a magyar büntetőjogban, Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 2010. 

5. oldal 

http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ1.html%205
http://www.ma.hu/tart/rcikk/a/0/20138/1
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_elovilagvedelem/adatok.html
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A környezetvédelem azonban sokkal bonyolultabb annál, hogy egy törvénnyel 

szabályozni lehessen.
7
 A büntetőjog a környezetvédelem elengedhetetlen, azonban nem 

elégséges eszköze. Egy magát jogállamnak nevező állam a büntetőjogot csak végső 

eszközként alkalmazhatja a környezetvédelem területén. A környezetvédelemnek a 

jognál sokkal hatékonyabb eszköze a megfelelő szemlélet tudatos kialakítása. 

A környezeti büntetőjog legnagyobb dogmatikai problémája a megengedhető illetőleg a 

megengedhetetlen károsítás elhatárolásának nehézsége.
8
 Másként fogalmazva azoknak a 

magatartásoknak a meghatározása, amelyek elérik a büntetőjog ingerküszöbét.  

A jogalkotás során szintén nehézséget jelent a büntetőjog és a közigazgatási jog 

kapcsolatának rendezése. A büntetőjogi szabályozás a közigazgatáshoz való kapcsolata 

alapján lehet abszolút függő, relatíve függő, vagy autonóm.
9
  

Az úgynevezett abszolút közigazgatási járulékosság esetén az igazgatási normák 

megszegése kapcsán automatikusan a büntetőjog alkalmazására kerül sor. Ilyen 

szabályozás jellemzi például Franciaország, Olaszország és Anglia jogrendszerét.  

A közigazgatástól relatíve függő környezeti bűncselekmények estén a büntetőjogi 

szabályozás szintén a közigazgatási normákra épül, azonban ez a kapcsolat nem 

automatikus. Az ilyen szabályozás során a büntetőjog ultima ratio jellege 

megfigyelhető, azonban nehézséget jelent a büntetőjogi fenyegetettség határának 

pontos, jogállami kritériumoknak is megfelelő meghatározása. Ezt a szabályozási 

modellt követi Spanyolország, Svédország és Magyarország is. 

Az úgynevezett autonóm környezeti büntetőjog a közigazgatástól teljesen elkülönül, 

attól függetlenül alkalmazható. Véleményem szerint jogállami keretek között a 

környezeti büntetőjog nem lehet autonóm. Ebben az esetben ugyanis elképzelhető olyan 

eset, amikor az elkövető a közigazgatási normák által biztosított jogát gyakorolja, és 

ezzel a magatartásával egyben bűncselekményt is megvalósít. Az állam felelősséggel 

                                                           
7
 Borsos József mk. Őrnagy: A hazai környezetvédelem történetéről, 

http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ1.html 1. oldal (megtekintve: 2017.02.18.  
11:47) 
8
 Dr. Kőhalmi László: A környezet védelme a magyar büntetőjogban, Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 2010. 

120. oldal 
9
 Dr. Kőhalmi László: A környezet védelme a magyar büntetőjogban, Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 2010. 

127. oldal 

http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ1.html%201
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tartozik a közigazgatási szabályozás prudens működéséért és ezt a felelősségét nem 

háríthatja át az állampolgárra. 

A környezet büntetőjogi védelmének szűkebb fogalma jelenti a környezeti büntetőjogot. 

A környezeti büntetőjog azokat a büntetőjogi normákat öleli fel, amelyek elsődleges 

rendeltetése a környezet védelme. Ez az elsődleges cél ezen bűncselekmények jogi 

tárgyainál illetve elkövetési tárgyainál a legszembetűnőbb.  

Szakdolgozatomban a környezet büntetőjogi védelmével, azon belül is a környezeti 

büntetőjoggal szeretnék foglalkozni. Ennek érdekében áttekintem a környezetkárosítás 

valamint a természetkárosítás törvényi tényállásának szabályozástörténetét, és ahol 

lehet, ismertetek egy-egy jogesetet is. 
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II. A KÖRNYEZETI BÜNTETŐJOG MEGJELENÉSE A HAZAI 

JOGRENDSZERBEN 

 

Már az 1878. évi V. törvénycikk hatályba lépésétől megtalálhatók büntető 

törvénykönyvünkben olyan normák, amelyek a környezet büntetőjogi védelmét 

közvetve biztosítják.
10

  

A Csemegi-kódex 1880. szeptember 1-jén lépett hatályba és „A közegészség elleni 

bűntettek és vétségek” elnevezésű XXI. fejezetében kaptak helyet azok a deliktumok, 

melyek már szűk körben megteremtették a büntetőjogi környezetvédelmet.
11

 Ezek a 

deliktumok azonban még nem nevezhetők a környezeti büntetőjog részének, ugyanis 

közvetlen jogi tárgyuk az emberi egészség volt és a környezeti elemek közül is csupán a 

vizet részesítették védelemben. Továbbá ezen büntetőjogi oltalom sem fogható fel 

abszolútként, hiszen a bűncselekményt csak emberi használatban lévő vízforrás esetén, 

és csak az egészségre ártalmas anyagokkal lehetett elkövetni.
12

 

Az 1961. évi V. törvény szintén ezt a megközelítést követte, ezért a jogalkotó a XII. 

fejezetben, „A közbiztonság és a közrend elleni bűntettek” körében szabályozta a 

kútmérgezés tényállását.
13

 A büntetőjogi fenyegetettség köre valamelyest bővült a 

fogyasztásra alkalmatlanná tétel elkövetési magatartásként történő meghatározásával.
14

  

Az 1976. évi II. törvény a tényállást jelentősen átalakította. 1961. április 01. napjától a 

„kútmérgezés” tényállása helyébe lépett „A környezetvédelmet sértő bűncselekmény”. 

A szubszidiárius tényállás elkövetési tárgya lett az emberi környezet valamennyi 

védelem alatt álló tárgya.
15

  

                                                           
10

 Dr. Kőhalmi László: A környezet védelme a magyar büntetőjogban, Doktori (PhD) értekezés, Pécs, 
2010. 54. oldal 
11

 Görgényi Ilona – Gula József – Hotváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi 
Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész, CompLex Kiadó Kft., Budapest, 2013. 282.oldal 
12

 1878. évi V. törvénycikk, 315. §, https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5799 (megtekintve: 
2017.01.03. 09:17) 
13

 Görgényi Ilona – Gula József – Hotváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi 
Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész, CompLex Kiadó Kft., Budapest, 2013. 282.oldal 
14

 1961. évi V. törvény, 197. §, 
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/294340?listid=1488113605436&tvalid=1962.7.1.&tline=undefin
ed (megtekintve: 2017.02.18. 10:02) 
15

 Görgényi Ilona – Gula József – Hotváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi 
Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész, CompLex Kiadó Kft., Budapest, 2013. 282.oldal 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5799
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/294340?listid=1488113605436&tvalid=1962.7.1.&tline=undefined
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/294340?listid=1488113605436&tvalid=1962.7.1.&tline=undefined
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Környezeti büntetőjogról tehát csak az 1978. évi IV. törvény hatálybalépésétől 

beszélhetünk. 
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III. A KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS ÉS A TERMÉSZETKÁROSÍTÁS 

SZABÁLYOZÁSTÖRTÉNETE 

 

1. AZ 1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY 

 

A Büntető Törvénykönyv kodifikálása során a jogalkotó felismerte, hogy egyes 

deliktumoknak a közvetlen tárgyát a környezetnek, illetve annak elemeinek kell 

képeznie.  

Bár kétségtelen, hogy a XVI. fejezet IV. címében elhelyezett tényállások veszélyeztetik 

az egészséget, azonban ez a veszély inkább absztrakt, mint konkrét jellegű. A 

környezetet és a természetet károsító bűncselekmények veszélyessége általában 

közvetett, többszörös áttétel útján veszélyeztetik csak a lakosság egészségét. A 

jogalkotó azonban a közegészségügy fogalmát tekintette a rendszerezés meghatározó 

szempontjának, ezért jelen cím alatt kriminalizált bizonyos, nem csak a környezetből, 

hanem bizonyos emberi tevékenységekből fakadó veszélyforrásokat is (pl. kuruzslás).
16

  

A törvénykönyv megalkotója az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezetében, „A 

közegészség elleni bűncselekmények” címet viselő IV. cím alatt szabályozta a 

környezetkárosítás valamint a természetkárosítás törvényi tényállását.  

A XVI. fejezet az alábbi bűncselekményeket tartalmazza:  

 Visszaélés ártalmas közfoglalkoztatási cikkel (279. §) 

 Környezetkárosítás (280. §) 

 Természetkárosítás (281. §) 

 Visszaélés kábítószerrel (282. §) 

 Kóros szenvedélykeltés (283. §) 

 Járványügyi szabályszegés (284. §) 

 Kuruzslás (285. §) 

 

                                                           
16

 Az 1978. évi IV. törvény indoklása, 
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/296207/listid/1488114181880 (megtekintve: 2017.02.18. 10:14) 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/296207/listid/1488114181880
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1.1. KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS 

 

1.1.1. A törvényi tényállás a Büntető Törvénykönyv kihirdetése szerinti állapotban 

 

280. § (1) Aki az emberi környezet védelem alatt álló tárgyát jelentős mértékben 

szennyezi, rongálja vagy pusztítja, bűntettet követ el és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a környezetkárosítás életveszélyt 

idéz elő. 

(3) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) 

bekezdés esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

A bűncselekmény jogi tárgya az emberi környezet igénybevételének, használatának 

jogszabályok által biztosított rendje, és az ebben megnyilvánuló közegészség.  

A bűncselekmény elkövetési tárgya az emberi környezet védelem alatt álló tárgyai, 

melyek az akkor hatályos környezetvédelmi törvény, az 1976. évi II. törvény 9. § (1) 

bekezdése szerint az alábbiak:
17

 

 föld: A 12. § szerint a föld védelme a talajra, az alapkőzetre és az ásványi 

anyagokra terjed ki. 

 víz: A 16. § értelmében a vizek védelme a felszíni és a felszín alatti vizekre – ide 

értve az ásványi- és gyógyvizeket is –, továbbá azok medreire és partjaira terjed 

ki. 

 levegő 

 élővilág: A 27. § szerint az élővilág védelme a növény-és állatvilágra terjed ki.  

 táj: A 33. § alapján a védelem azokra a természeti tájakra, területekre és 

tárgyakra terjed ki, amelyek megőrzése és fenntartása tudományos, kulturális 

vagy más közérdekből szükséges.  

 települési környezet: A 37. § első bekezdése alapján a települési környezet 

védelme a lakó-, üdülő- és intézményterületekre, továbbá az emberi 

tartózkodásra szolgáló egyéb területekre terjed ki. 

                                                           
17

 Óvári Gábor - Dr. Agócs Mihály – Czinege Lajos – Farkas Annamária – Dr. Kiss Gyula: Bűnügyi ismeretek 
II., BM Könyvkiadó, Budapest, 1985. 132. oldal 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487273423654&tvalid=1979.7.1.&tline=sid2451968#sid2441216
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487273423654&tvalid=1979.7.1.&tline=sid2451968#sid2441216
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Az elkövetési magatartások az elkövetési tárgyak vonatkozásában megvalósuló 

szennyezés, rongálás, pusztítás.  

A szennyezés káros anyag vagy szer kibocsátása, amely az elkövetési tárgyat károsítja, 

vagy annak rendeltetésszerű használatát hátrányosan érinti. Megvalósulhat gáz, vegyi 

vagy sugárzó anyag, por, korom, füst, bűz, szemét, hulladék, stb. kibocsátásával.
18

 

Tipikusan hulladékkal, melléktermékkel valósul meg, de megvalósítható hasznos 

termékekkel is (pl. kőolaj, ipari alapanyag, stb.).
19

  

Azonban az emberi környezet károsítása megvalósulhat szennyezés nélkül is. A 

rongálás fizikai ráhatás, amelynek következtében az elkövetési tárgy olyan mértékben 

torzul vagy alakul át, hogy annak természetszerű működése időlegesen vagy véglegesen 

csökken.
20

 A pusztítás olyan magatartás, amely az elkövetési tárgy megsemmisülését 

eredményezi.  

Eredmény szempontjából a bűncselekmény materiális sértő, az elkövetési magatartás 

eredménye a jelentős mértékű szennyeződés, rongálódás, pusztulás.  

A deliktum alanya tettesként bárki lehet.  

A 281. § (1) bekezdése tartalmazza a környezetkárosítás alapesetét, amely a (3) 

bekezdés első fordulatára tekintettel gondatlanul is elkövethető.  

A (2) bekezdés minősített esetként kriminalizálja azt az esetet, amikor a 

környezetkárosítás életveszélyt idéz elő. Az életveszély a környezetvédelmi törvény 

rendelkezései alapján az emberi életkörülmények olyan megváltozását jelenti, amely 

magába foglalja legalább egy ember halálának közeli, reális lehetőségét.
21

 Mivel a 

Büntető Törvénykönyv értelmében a büntetőjogi felelősség megállapítása során a 

minősítő eredmény vonatkozásában elegendő az elkövető gondatlanságának 

megállapítása, ezért a (2) bekezdésben szabályozott minősített eset megvalósítható 

vegyes szándékkal is, amikor az alapcselekmény szándékos megvalósítása mellett az 

elkövetőt gondatlanság terheli a minősítő eredmény tekintetében.  

                                                           
18

 Erdősy Emil – Földvári József – Horváth Tibor: A magyar büntetőjog különös része, Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1991. 171. oldal 
19

 Horváth Tibor: Fejezetek a magyar büntetőjog különös része köréből, JATE, Szeged, 1993. 433. oldal 
20

 Óvári Gábor - Dr. Agócs Mihály – Czinege Lajos – Farkas Annamária – Dr. Kiss Gyula: Bűnügyi ismeretek 
II., BM Könyvkiadó, Budapest, 1985. 133. oldal 
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A (3) bekezdés értelmében a környezetkárosítás alap illetve minősített esete gondatlan 

bűnösségi alakzattal egyaránt elkövethető.  

Szándékos elkövetés esetén a tettes tisztában van azzal, hogy az adott tárgy az emberi 

környezethez tartozik, és védelem alatt áll. Tudata azt is átfogja, hogy az általa 

tanúsított magatartás e tárgyat jelentős mértékben szennyezi, károsítja vagy pusztítja. 

Egyenes szándék esetén célja éppen ez, eshetőleges szándék esetén azonban más cél 

vezérli, de a célkitűzés megvalósításával együtt járó külvilági változások iránt 

közömbös marad.  

Tudatos gondatlanság (luxuria) esetén az elkövető az adott tárgy jellegével és 

cselekményének káros hatásával tisztában van, ezért megteszi az általa szükségesnek 

ítélt megelőzési illetve kárelhárító intézkedéseket. A nem kívánt eredmény azonban 

mégis bekövetkezik, mert a rajta kívülálló elhárító okoknak túlzott, irreális jelentőséget 

tulajdonított, tehát könnyelműen bizakodott a káros hatás elmaradásában. Hanyag 

gondatlanság (negligencia) esetén az elkövető azért nem ismeri fel magatartásának 

környezetkárosító hatását, mert a tőle elvárható figyelem és körültekintés tanúsítását 

elmulasztotta.
22

  

A minősített eset kapcsán az elkövető bűnössége limitált. Amennyiben az elkövetőt 

legalább gondatlanság terheli az általa előidézett életveszély következtében bekövetkező 

haláleset kapcsán, úgy a környezetkárosítás az emberöléssel halmazatba kerül.  

Ezt támasztja alá az alábbi eset is, amikor a terhelt 1995-ben saját udvarán 

akkumulátorokból ólmot olvasztott, és azt tömbösítette. Ennek veszélyeire senki nem 

hívta fel a figyelmét. E tevékenység veszélyességének tudata annyiban merült ki, hogy 

tudta: a savnak maró hatása van és a forró ólom égési sérüléseket okozhat. Nem tudta, 

hogy az ólom és annak a gőze mérgező, és az ólompor a talajba kerülve károsítja a 

környezetet, valamint az emberi egészségre is ártalmas, súlyos egészségromlást, sőt 

halált is okozhat. 

A terhelt tevékenysége folytán jelentős mennyiségű ólom került a levegőbe és a talajba. 

Az összegyűlt ólompor bekerült a terhelt és családtagjai szervezetébe, náluk 

ólommérgezést okozott. Ennek következtében egyik gyermekük elhunyt. A bíróság az 

elkövető pszichés tulajdonságai alapján azt állapította meg, hogy a terhelt azért nem 

tudott az ólom környezetkárosító hatásáról, mert a tőle elvárható figyelmet és 

körültekintést elmulasztotta, ezért felelőssége a környezetkárosítás vonatkozásában 
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 Erdősy Emil – Földvári József – Horváth Tibor: A magyar büntetőjog különös része, Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1991. 172. oldal 



 
14 

fennáll. Az ólomnak a szervezetre gyakorolt káros hatásával viszont nem számolhatott, 

a tőle elvárható figyelem és körültekintés mellett sem.
23

 

A fenti esetben tehát az elkövető bűnösségének hiánya miatt nem valósult meg a 

gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége. A tudati oldal megléte esetén azonban 

halmazat került volna megállapításra. 

Az esetlegesen bekövetkező testi sérülések kapcsán ugyanezen elv érvényesül.  

Azonban, ha a közveszélyokozás egyben környezetkárosítást is megvalósít, akkor az 

alaki halmazat látszólagos, mert a cselekmény közveszélyokozásnak minősül.
24

  

A rongálástól való elhatárolás kapcsán elmondható, hogy a rongálás a tulajdoni 

viszonyokat sérti, a környezetkárosítás az emberi környezet védelem alatt álló tárgyait. 

Amennyiben a környezetkárosítás során az elkövető szándéka a vagyonban bekövetkező 

kárra is kiterjed, akkor alaki halmazatot kell megállapítani. Ha a rongálásra irányuló 

szándék mellett az elkövető bűnössége a környezetkárosítás tekintetében is fennáll, 

akkor szintén halmazatot kell megállapítani. Az alábbi jogeset alapján elmondható, 

hogy a gondatlanságból megvalósuló cselekmények esetén is halmazat jön létre jelen 

két tényállás esetén. 

A megyei bíróság az I. r. és a II. r. vádlottakat bűnösnek mondta ki gondatlanságból 

elkövetett környezetkárosítás vétségében és 2 rb. jelentős kárt okozó gondatlanságból 

elkövetett rongálás vétségében az alábbi tényállás alapján. 

A vádlottak az általuk vezetett telepen akkumulátorokat gyűjtöttek, majd a szétbontott 

akkumulátorokat - az arra vonatkozó előírások ellenére - a földön tárolták. Az így 

bontott és erősen porzó hulladékot markológéppel gépkocsikra rakták és a közeli 

vasútállomásra szállították, ahol a földre borították. Innen történt markológépekkel a 

vagonokba rakodás. 

A cukorgyár ugyanezen vasútállomáson történt átrakással több mezőgazdasági termelő 

szövetkezet részére folyamatosan szállított cukorrépa szeleteket. A porzó 

akkumulátorhulladék szennyezte az állati takarmányt, ennek eredményeként két 

szövetkezetnél a tenyésztett szarvasmarhák elhullottak.  

Az akkumulátorhulladék ezen felül jelentősen szennyezte a telep és a vasútállomás 

területén a talajt, illetve a felszín alatti vizeket. 

Az I. és a II. r. vádlottak tisztában voltak az akkumulátorgyűjtés és bontás környezetre 

káros eredményével. Mind a két vádlott tisztában volt azzal, hogy az akkumulátor 
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szállításával párhuzamosan takarmányszállítás is történik, mégsem tettek olyan 

óvintézkedéseket, amelyek a súlyos eredményt elhárították volna. A vádlottak 

magatartása és a bekövetkezett környezetkárosítás, valamint a jelentős kár között az 

okozati összefüggés fennáll, ezért a vádlottakat a súlyos eredményért mindkét 

vonatkozásban gondatlanság terheli.
25

 

 

A környezetkárosításnak általános szabálysértési alakja nincs, a nem jelentős mértékű 

környezetkárosítás azonban több szabálysértési tényállásba ütközik. Ezek a 17/1968. 

(IV. 14.) kormányrendelet értelmében:
26

 

 40. § Útügyi szabálysértés  

 71. § Köztisztasági szabálysértés 

 105. § Erdőrendészeti szabálysértés 

 109. § Vízszennyezés 

 111/A. § Levegőszennyezési szabálysértés 

 111/B. § Veszélyes hulladékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése 

 140. § Parkrongálás 

 

1.1.2. Az 1993. évi XVII. törvény 

 

Jelen törvény 75. §-a kizárólag annyiban módosította a környezetkárosítás törvényi 

tényállását, hogy a „javító-nevelő munkával" szövegrész helyébe „közérdekű 

munkával" szövegrész lépett.  

 

1.1.3. Az 1995. évi LIII. törvény 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 1995. december 19. 

napján lépett hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a környezetkárosítás 

szempontjából meghatározó jelentőségű háttérnorma, az 1976. évi II. törvény. A 
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kerettényállást ettől az időponttól az új jogszabály rendelkezéseivel összhangban kellett 

értelmezni.  

A törvény végrehajtási rendelete a 152/1995 (XII.12.) kormányrendelet.  

A környezetkárosítás elkövetési tárgyaként szabályozott „emberi környezet védelem 

alatt álló tárgya” tehát a következők szerint módosult.  

A környezetvédelmi törvény (továbbiakban: Kvt.) 4. § (b) pontja meghatározza a 

környezet fogalmát. Eszerint a környezet a környezeti elemek, azok rendszerei, 

folyamatai, szerkezete.  

A környezeti elemeket a 4. § (a) pontja határozza meg, mely szerint környezeti elem a 

föld, a levegő, a víz, az élővilág, és az ember által épített környezet. A tájat a törvény 

külön nem nevesíti, azonban ennek büntetőjogi védettsége nem szűnt meg. A táj a 

környezeti elemek sajátos rendszereként értelmezhető, ezért az egyes környezeti elemek 

elkövetési tárgyként történő meghatározása egyértelműen egyértelműen a táj védelmét 

is szolgálja, mert annak egyes alkotórészei, így a föld, a víz, a levegő, az élővilág, és a 

mesterséges létesítmények továbbra is a bűncselekmény elkövetési tárgyai lehetnek. 

A törvény hatással volt az elkövetési magatartások értelmezésére is.  

A Kvt. fogalomrendszerében a környezetszennyezés a környezetterhelés egy 

meghatározott esete. A 4. § f) pontja értelmében környezetterhelés valamely anyag vagy 

energia környezetbe bocsátása. A g) pont szerint a környezetszennyezés, mint 

magatartás a kibocsátási határértéket meghaladó környezetterhelés. A t) pont alapján a 

kibocsátási határérték az a jogszabályban vagy hatósági határozatban megengedett 

mértékű környezetterhelés, amely kizárja a környezet károsodásának bekövetkezését, 

így a cselekmény jogellenességét is. 

A rongálás és a pusztítás eredményt feltételez, ezért e magatartások meghatározásánál a 

4. § j) pontjában leírt magatartás az irányadó. Eszerint környezetkárosítás az a 

tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás következik be. A 

környezetkárosodás a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása, 

szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek 

eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak 
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beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg amely az élővilágot 

kedvezőtlenül érinti.  

Kérdésként merülhet fel a jelentős mérték, mint tényállási elem helyes értelmezése.  

Az egyik lehetséges értelmezés szerint szennyezés esetében akkor beszélhetünk jelentős 

mértékű szennyezésről, ha a tevékenység eredménye a Kvt. 4. § g) pontjában 

meghatározott környezetszennyezés. A Kvt. fogalomrendszerében használt 

környezetterhelés és a szennyezés, mint magatartás ebben az értelemben tehát szinonim 

fogalmak. A másik megközelítés szerint a kibocsátási határértéket meghaladó 

szennyezés nem feltétlenül jelentős mértékű is egyben.  

A jelentős mérték meghatározása továbbra is jogkérdés, amelyben a bíróságnak kell 

állást foglalnia. Az értékelés minden esetre az eredeti állapot és a cselekmény 

következtében előállott eredmény, tehát a környezetkárosodás összevetésén kell, hogy 

alakuljon. 

A Kvt. azonban nem csak a tényállás elkövetési tárgyait és elkövetési magatartásait 

érintette. A jogi környezet megváltozásának legnagyobb hozadéka abban áll, hogy a 

jogellenesség megítélése szempontjából immár jelen törvény rendelkezéseit kell 

vizsgálni, illetve a jogellenesség megítélése szempontjából releváns határozatoknak is a 

Kvt. rendelkezésein kell alapulniuk.  

 

1.1.4. Az 1996. évi LII. törvény 

 

Az 1996. évi LII. törvény 1996. augusztus 15. napján lépett hatályba, és kisebb-nagyobb 

mértékben megváltoztatta a környezetkárosítás törvényi tényállását.  

A Btk. 280. §-ában szabályozott tényállás az alábbiak szerint módosult:  

280. §  (1) Aki a környezetet vagy a környezet valamely elemét károsítja, illetve 

jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kötelezettsége megszegésével 

olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a környezetet vagy annak 

valamely elemét károsítsa, bűntettet követ el, és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
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 (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a környezetet vagy a környezet valamely 

elemét jelentős mértékben szennyezi, illetve jogszabályban vagy hatósági határozatban 

megállapított kötelezettsége megszegésével olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas 

arra, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét jelentős mértékben szennyezze. 

 (3) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben írt 

bűncselekmény jelentős mértékű károsodást okoz, illetve alkalmas arra, hogy az a 

környezetet vagy annak valamely elemét jelentős mértékben károsítsa. 

 (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény a 

környezetet vagy annak valamely elemét olyan mértékben károsítja, hogy a környezet 

vagy a környezeti elem természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre. 

 (5) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1)-(3) 

bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, a (4) bekezdés esetén három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

A bűncselekmény jogi tárgya az egészséget biztosító emberi környezet.  

Az elkövetési tárgyak körét a 286/A §-ban megtalálható értelmező rendelkezés taxatíve 

felsorolja. Eszerint környezeti elem a föld, a levegő, a víz, az élővilág, az ember által 

létrehozott mesterséges környezet, továbbá ezek összetevői.  

A deliktum elkövetési magatartásai a következők: 

 károsítás: az értelmező rendelkezés meghatározása szerint az a tevékenység, 

melynek hatására a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű 

változása, szennyezettsége, vagy igénybevétele következik be, amelynek 

eredményeképpen a környezet, illetve a környezeti elem természetes vagy 

korábbi állapota csak beavatkozással vagy egyáltalán nem állítható helyre, 

illetőleg olyan tevékenység, amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti.  

 szennyezés: a környezetnek vagy valamely elemének a jogszabályban vagy 

hatósági határozatban megállapított kibocsátása határértéket meghaladó 

terhelése. A Büntető Törvénykönyv szennyezésként tehát azt a magatartást 

határozza meg, amely a Kvt. fogalomrendszerében a környezetszennyezésnek 

felel meg. A bűncselekmény megállapításához azonban a kibocsátási 

határértéket meghaladó környezetterhelésnek olyan mértékűnek kell lennie, 

amelynek következtében a beálló környezetszennyezettség jelentő mértékű. A 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2442496
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487362565982&tvalid=1996.8.15.&tline=undefined#sid2442496
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2442496
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487362565982&tvalid=1996.8.15.&tline=undefined#sid2443776
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487362565982&tvalid=1996.8.15.&tline=undefined#sid2443776
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2444288
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jelentős mértékű szennyezés eredménye tehát a jelentős mértékű szennyezettség. 

Ennek fennállta a bíróság mérlegelésén nyugvó jogkérdés.  

 Elkövetési magatartás továbbá a jogszabályi rendelkezésen, vagy hatósági 

határozaton alapuló kötelezettség megszegése, ha e magatartás alkalmas az 

elkövetési tárgy károsítására.  

 A jogalkotó elkövetési magatartásként definiálja azt az esetet is, amikor valaki 

jogszabályi rendelkezésen vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettségét 

megszegi, és ezzel olyan helyzetet idéz elő, amely alkalmas az elkövetési tárgy 

jelentős mértékű szennyezésére.  

Véleményem szerint az elkövetési magatartások alapján elmondható, hogy a 

környezetkárosítás materiális bűncselekmény. 

A károsítással és a szennyezéssel megvalósuló fordulatok materiális sértő 

bűncselekmények, míg a kötelességszegéssel megvalósuló alakzatok materiális 

veszélyeztető deliktumként kezelendők. Ennek oka, hogy a kötelezettség puszta 

megszegése nem elég a bűncselekmény megállapításához, mert további tényállási elem 

az ennek következtében beálló veszélyeztetés (a cselekmény alkalmas arra, hogy az 

elkövetési tárgyat károsítsa vagy jelentős mértékben szennyezze).  

A bűncselekmény tehát a konkrét eredmény bekövetkezésével válik befejezetté. 

A bűncselekmény minősített esete az (1) bekezdés első fordulatához kapcsolódóan a 

környezet jelentős mértékű károsítása. A második fordulathoz kapcsolódó minősített 

eset akkor állapítható meg, ha a kötelezettségszegés eredményeként előállt 

veszélyhelyzet alkalmas az elkövetési tárgy jelentős mértékű károsítására.  

A (3) bekezdés tartalmazza a környezetkárosítás legsúlyosabban minősülő esetét, ami 

akkor valósul meg, ha a (1) bekezdés első fordulatában meghatározott károsítás, mint 

elkövetési magatartás olyan mértékű, hogy a környezet természetes, vagy korábbi 

állapota nem állítható helyre. A jogalkotó tehát e körben a visszafordíthatatlan 

károkozást kívánta szankcionálni.  

Említésre érdemes, hogy két elkövetési magatartáshoz nem kapcsolódik minősített eset. 

Az előállott veszélyeztetés mértékét tehát a büntetéskiszabás körében lehet figyelembe 

venni.  
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A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet, ez alól kivételt képeznek azok az esetek, 

amikor a kötelezettségszegés alapjául szolgáló kötelezettség hatósági határozaton 

alapul. Ilyen esetben a bűncselekmény tettese speciális, mert csak a hatósági határozat 

címzettje (kötelezett) követheti el.
27

  

Kivételt képez továbbá az az eset is, amikor a kötelezettséget keletkeztető jogszabályi 

rendelkezés címzettjei speciális jogalanyok. Ilyen esetben ugyanis a meghatározott 

kötelezettség nem általános jellegű, az csak bizonyos alanyi körre terjed ki. Ebben az 

esetben tehát az elkövető speciális körből kerülhet ki.  

Az elkövetői minőség megállapítása szempontjából irányadó lehet a következő jogeset. 

A Városi Bíróság társtettesként elkövetett környezetkárosítás bűntettében bűnösnek 

mondta ki I. r. és II. r. vádlottakat, akik engedély nélkül végzett tarvágással az erdőt 

(élővilágot) olyan mértékben károsították, hogy annak korábbi állapota csak 

újratelepítéssel hozható helyre. A vádlottak egymás tevékenységéről tudva fejtették ki 

magatartásukat.
28

   

A fellebbezési eljárásban a másodfokú bíróság az ítélet annyiban változtatta meg, hogy 

I. r. vádlott magatartását felbújtásként értékelte, álláspontja szerint II. r. vádlott a 

bűncselekmény önálló tettese. Mindezek mellett ítéletében megállapította, hogy I. r. 

vádlott aktívan működött közre a fakivágás körül, szándéka arra irányult, hogy erről a 

területről engedély nélkül termeljék ki a fát.
29

 

A Legfelsőbb Bíróság az adott ügyben azt állapította meg, hogy az I. r. terhelt elkövetői 

minőségének társtettesség helyett felbujtásként történő értékelése törvénysértő. Felbujtó 

az, aki a tettest a szándékos bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábírja, azaz 

kialakítja a tettesi szándékot, létrehozza a tettesben a bűncselekmény elkövetéséhez 

vezető döntő motívumot. A másodfokú bíróság ítéletében maga is rögzíti, hogy az I. r. 

terhelt "aktívan működött közre a fakivágás körül", s az volt a szándéka, hogy tarvágás 

történjen, amire engedélyt nem kapott. A terheltek tehát szándékegységben, 

társtettesként fejtették ki magatartásukat.
30

 

A bűncselekmény mind szándékosan, mind gondatlanul elkövethető. Érdekes az (5) 

bekezdés azon rendelkezése, amely az (1)-(3) bekezdésben meghatározott 

cselekmények gondatlan megvalósítására ugyanazon szankció, ugyanazon büntetési 

tételének alkalmazását írja elő. Ilyen esetekben a büntetés kiszabása során a bírói 
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mérlegelésnek komoly szerepe van, mert az eljáró bírót igen tág keretek között illeti 

meg a diszkrecionális jog.  

Több környezeti elem egyidejű, illetve folyamatos szennyezése vagy károsítása egység. 

A cselekmény a rongálással, valamint az élet- és testi épség elleni bűncselekményekkel 

valódi halmazatot alkot, a közveszély okozásba azonban beleolvad.
31

 Ha azonban a 

szándékos környezetkárosítás gondatlanságból közveszélyt idéz elő, a szándékos és a 

gondatlan bűncselekmény vonatkozásában valóságos alaki halmazat áll fenn. A 

környezetkárosítás átfogja a nem súlyosabban büntetendő természetkárosítást, ezért az 

alaki halmazat ugyancsak látszólagos (konszumpció).
32

 

A környezetkárosítás egyes esetei a specialitásra tekintettel átkerültek a környezetre 

veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése elnevezésű, újonnan beiktatott deliktum 

hatálya alá.  

A környezetkárosításnak általános szabálysértési alakzata nincs, ám a bűncselekmény 

szempontjából nem tényállásszerű cselekmény több szabálysértést is megvalósíthat, úgy 

mint vízszennyezés, levegőszennyezési szabálysértés, parkrongálás, engedély nélküli 

fakitermelés, erdőrendészeti szabálysértés, stb.
33

  

 

1.1.5. A 2005. évi CXI. törvény 

 

A 2005. évi XCI. törvény az Európai Unióhoz való csatlakozásunkra tekintettel 

alakította át a környezetkárosítás tényállását. 

A módosítás 2005. szeptember 1-jén lépett hatályba, és hátterében főként a környezet 

büntetőjog általi védelméről szóló 2003/80/IB tanácsi kerethatározat áll.
34

 A tényállás a 

következőképpen módosult:  
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280. §  (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős 

mértékű szennyezéssel vagy más módon 

a) veszélyezteti, 

b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak 

beavatkozással állítható helyre, 

c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható 

helyre, 

bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) 

pontban meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható 

helyre, bűntettet követ el, és az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) 

pontban meghatározott esetben öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki személyes használatra szolgáló mennyiséget meghaladó, ózonréteget károsító anyagot 

vagy ilyen anyagot tartalmazó terméket az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azt 

forgalomba hozza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) 

pontja, illetve a (2) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 

vagy pénzbüntetéssel, az (1) bekezdés b) pontja esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, 

közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, c) pontja esetén három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés első és második fordulata esetén az 

elkövető nem büntethető, az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig büntetése korlátlanul 

enyhíthető, ha az első fokú ítélet meghozataláig a cselekménye által bekövetkezett veszélyt, 

illetve környezetkárosodást megszünteti, a károsodott környezetet helyreállítja. 

(5) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői 

jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó 

terhelése. 

 

A környezetkárosítás keretdiszpozíció, amelynek tényállását tartalommal kitöltő egyes 

jogszabályok a Kvt., a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 

21/2001. (II. 14.) kormányrendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2445312
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220/204. (VII. 21.) kormányrendelet, valamint a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 

21.) kormányrendelet.
35

 

A bűncselekmény jogi tárgya az egészséget biztosító környezet, mint védendő érték. 

A bűncselekmény elkövetési tárgyai a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint ezek 

összetevői. A bűncselekmény elkövetési tárgya továbbá a (2) bekezdés értelmében a 

személyes használatra szolgáló mennyiséget meghaladó ózonréteget károsító anyag, 

vagy ilyen anyagot tartalmazó termék. 

Jelentős előrelépés, hogy a jogalkotó a bűncselekmény elkövetési tárgyaként már nem 

általában a környezetet, illetve a környezeti elemeket, hanem egyértelműen 

meghatározott környezeti elemeket nevez meg. Ily módon a mesterséges környezet 

kikerült jelen deliktum elkövetési tárgyai közül, de ettől függetlenül az épített környezet 

védelmét más törvényi tényállások hatékonyan biztosítják (például rongálás, műemlék 

megrongálása, stb.).
36

 

A jogbiztonságot növeli a 286/A. §. (1) bekezdésében megjelenő értelmező rendelkezés, 

amely szerint a 280. §. és 281/A. §. alkalmazásában az elkövetési tárgyak fogalmát a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény tartalmazza. 

A környezetvédelmi törvény szerint a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín 

alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti 

formáira, valamint folyamataira. A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak 

folyamataira és összetételére, valamint a klímára. A víz védelme felöleli a felszíni és 

felszín alatti vizeket, azok készleteit, minőségét és mennyiségét, a felszíni vizek medrét 

és partját, a víztartó képződményeket, és azok fedőrétegeit, valamint a vízzel 

kapcsolatosan – jogszabályban, vagy hatósági határozatban – kijelölt megkülönböztetett 

védelem alatt álló (védett) területeket. Az élővilág védelme – az ökológiai rendszer 

természetes folyamatainak, arányainak megtartása és működőképességének biztosítása 

érdekében – valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire és élőhelyeire terjed 

ki.
37

 Az összetevő fogalmát a mögöttes normák nem definiálják, az általában vegyi, 
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vagy biológiai értelemben vizsgálható. Az ózonréteget károsító anyagokat a 94/2003. 

(VII. 2.) kormányrendelet 1. számú melléklete sorolja fel.  

Az elkövetési magatartások a környezeti elemek esetében a veszélyeztetés, a károsítás, 

míg az ózonréteget lebontó anyag, vagy az ilyen anyagot tartalmazó termék esetében az 

országba történő behozatal, az ország területéről történő kivitel, illetve a forgalomba 

hozatal. 

A veszélyeztetés olyan tevékenység, vagy mulasztás, amely környezetkárosítást idézhet 

elő. A környezet veszélyeztetés tehát a kibocsátási határértéket meghaladó mértékű 

terhelés esetén elméletileg fennáll. Azonban a büntetőjogban a veszélyhelyzet 

fennállását mindig a konkrét eset kapcsán kell megállapítani. A bűncselekmény ezen 

fordulata materiális veszélyeztető jellegű. Az ehhez kapcsolódó további elkövetési 

magatartások pedig ennek a veszélyeztetésnek a realizálódásakor állapíthatók meg, tehát 

amikor a környezetkárosodás be is következik. A környezetkárosodás akkor következik 

be, ha a környezetnek, vagy valamely elemének olyan mértékű változása, 

szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek 

eredményeképpen annak természetes, vagy korábbi állapota (minősége) csak 

beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg amely az élővilágot 

kedvezőtlenül érinti. 

Ezekben az esetekben tehát materiális sértő deliktumokról van szó.  

A (3) bekezdésben szabályozott alapeset immateriális jellegű, tehát a bűncselekmény az 

elkövetési magatartás kifejtésével befejezett. Ezen alapeset elkövetési magatartása a 

behozatal, a kivitel és a forgalomba hozatal. A fogalmak szempontjából a korábban 

kifejtettek az irányadók. 

A bűncselekményt bárki elkövetheti, mind a szándékos, mind a gondatlan alakzat 

büntetendő.  

A bűncselekmény minősített esete valósul meg a környezeti elemekre történő elkövetés 

esetén, ha az elkövetési tárgy olyan mértékben károsul, hogy annak természetes, vagy 

korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre. Még súlyosabban minősül a 

cselekmény, ha a károsodás helyreállítása nem lehetséges. 
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Üdvözlendő a (4) bekezdésben szabályozott büntethetőséget megszüntető ok 

megjelenése, amely valóban a környezet védelmét hivatott szolgálni. 

Amennyiben az elkövető cselekményének eredményét az elsőfokú ítélet meghozataláig 

megszünteti, úgy cselekménye az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) bekezdésben 

szabályozott esetben nem büntethető, míg az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott 

esetben büntetése korlátlanul enyhíthető. A rendelkezés alkalmazása vonatkozásában 

rendkívül tanulságos az alábbi jogeset. 

A vádlottak az erdőt tarra vágták, ezért cselekményükkel megvalósították a 280. § (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott környezetkárosítás bűntettét. A bíróság azonban 

egyes vádlottak vonatkozásában alkalmazni kívánta a tényállásban újonnan megjelenő 

tevékeny megbánás intézményét. Két vádlott ugyanis az Erdőtörvényben meghatározott 

erdő felújítási kötelezettségének az ítélet meghozataláig eleget tett, ezért ők a 

cselekményük eredményeként bekövetkező károsodást helyreállították. A bíróság 

helyesen döntött, azonban a büntetés kiszabása során elkövette azt a hibát, hogy az 

érintett vádlottakat próbára bocsátotta. A Btk. 87. § (4) bekezdése szerint ugyanis abban 

az esetben, ha a törvény korlátlan enyhítést enged, bármely büntetési nem legkisebb 

mértéke is kiszabható. A próbára bocsátás ezzel szemben intézkedés, amelynek 

alkalmazását a büntetés korlátlan enyhítése önmagában nem alapozza meg.
38

 

A helyreállíthatatlan károsodás esetén a káros következmények elhárítása lehetetlen, 

ezért ebben a körben a tevékeny megbánás intézménye nem alkalmazható.  

Egyébként az adott időszak jogalkalmazási gyakorlatában az erdőben végzett engedély 

nélküli tarvágás megítélése során merült fel a legtöbb bizonytalanság.  

Az egyik ügyben az eljáró bíróság önmagában, az engedély nélkül végzett tarvágás 

tényére alapozta a büntetőjogi felelősség megállapítását. Indoklásában a bíróság 

kihangsúlyozza, hogy az erdőben végzett tarvágás olyan cselekmény, amelynek 

eredményeként beálló károsítás csak emberi beavatkozással (erdőtelepítés illetve 

felújítás) állítható helyre.
39

  

Egy másik eseti ügyben a városi bíróság úgy ítélte meg, hogy a vádlott cselekménye 

társadalomra veszélyességgel azért nem bír, mert az elkövető a fakitermelésre 
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feljogosító hatósági engedélyt megkaphatta volna. Abban az esetben ugyanis, ha az 

engedély kiállításának feltételei adottak, és az ítélet meghozatalakor a felújítási 

kötelezettségre nyitva álló határidő még nem telt le, a cselekmény nem bűncselekmény. 

A környezetkárosítás megállapításának – álláspontja szerint – ilyenkor csak akkor van 

helye, ha a törvény által megállapított kötelezettségre meghatározott határidő 

eredménytelenül telik le. Az erdő felújítási kötelezettség elmulasztása után válik 

ugyanis a károsodás büntetőjogilag értékelhetővé, tekintettel arra, hogy a tarvágás az 

erdőtörvény szerint a fakitermelés megengedett módja.
40

  

A másodfokú bíróság viszont egyértelműen kijelentette, hogy az engedély nélkül 

végzett tarvágás az igazgatási normák alapján egyértelműen jogellenes, ennek ténye 

megalapozza az elkövető büntetőjogi felelősségét. A bíróság szerint az elkövetéskor 

hatályos Erdőtörvény a tulajdonos rendelkezési jogát közérdekből korlátozta azzal, 

hogy a fakivágást engedélyhez kötötte.
41

  

Később a gyakorlat során kialakult az az álláspont, hogy az engedély nélküli tarvágással 

a környezetkárosítás bűncselekménye megvalósul, függetlenül a beavatkozással érintett 

erdő rendeltetésétől.
42

 

Az elhatárolási kérdések vonatkozásában az általam talált egyik jogeset rendkívül jól 

szemlélteti a környezetkárosítás és a természetkárosítás egymáshoz való viszonyát. 

Az ügyészség vádlottat 1 rb. a Btk. 280. § (1) bekezdés b) pont szerinti 

környezetkárosítás bűntettével, és 1 rb. a Btk. 281. § (2) bekezdés b)1. pont szerinti 

természetkárosítás bűntettével vádolta az alábbi tényállásra tekintettel: 

A vádlott 2006. augusztus hónapban megbízott egy harmadik személyt azzal, hogy az 

osztatlan közös tulajdonban lévő erdőből véghasználatnak minősülő fakitermelést 

végezzen anélkül, hogy az ehhez szükséges hatósági engedélyeket a előzetesen 

beszerezte volna. A véghasználatnak minősülő fakitermelés során 2 ha. erdőrész 

mintegy 90%-a kivágásra került.  

A vádlott által végeztetett fakitermelés következtében a korábban érintetlen 2 ha. 

kiterjedésű éger ligetes, égeres mocsárerdő 90%-a eltűnt.  

A fakitermeléssel érintett ingatlanon 1,2 ha. láp található, amely védett természeti 

területnek minősül. A tarvágás következtében megkezdődött a terület kiszáradása, a 
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helyszínen hátrahagyott, kitermelt faanyag veszélyezteti a lápot a lebomló szerves 

anyagok révén.  

A bíróság megállapította, hogy 1,8 ha. erdőterület lett letermelve hatósági engedély 

nélkül. A nem védett, funkcióját tekintve faanyag termelő erdő engedély nélküli, 

tarvágással történő letermelése ugyan traumát jelentett a környezetre nézve, de 

környezetkárosítást nem idézett elő. Azáltal azonban, hogy a vádlott nem tett eleget az 

erdő felújítási kötelezettségének invazív növényfajok jelentek meg a letermelt területen 

és a környezetkárosítás bekövetkezett. Az eredeti állapot csak emberi beavatkozással 

állítható helyre.  

Ugyan a vádbeli fakitermelés a lápot, mint védett természeti területet érintette, de nem 

okozott termőhelyi és talajszerkezeti olyan lényeges módosítást, amely a jelentős 

mértékű megváltoztatást, így a természetkárosítás bűncselekményét megállapíthatóvá 

tenné.
43

  

 

A fenti eset különlegessége, hogy az érintett terület egy része jogilag erdő, míg egy 

meghatározott része láp. Amennyiben a fakitermelés következtében a láp, mint védett 

természeti területet jelenős mértékben megváltozott volna, akkor a halmazat 

ténylegesen megállapítható lenne, mert az elkövetési tárgyak különböznek. 

A környezetkárosítás tényállása általános a természetkárosításhoz képest. Azonos 

tárgyakra elkövetett cselekmény tehát természetkárosítás megállapításának hiányában 

környezetkárosításként minősíthető. 

 

1.1.6. A 2009. évi LXXX. törvény 

 

Jelen törvény a környezetkárosítás tényállásának szankciórendszerét érintette, azonban 

azt sem jelentősen. A megemlítésen túl ezért jelen módosítással nem kívánok 

részletesen foglalkozni. A törvény 2009. V. 1. napján lépett hatályba. 

 

1.1.7. A 2010. évi CLXI. törvény 
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2011. január 1. napjától a környezetkárosítás, mint törvényi tényállás alkalmazási köre 

bővült. Ennek hátterében az Európai Bizottság 2008/99/EK irányelve áll. 

A 280. §. (2) bekezdésében rögzített tényállás elkövetési tárgyai bővültek azáltal, hogy 

a jogalkotó mellőzte a személyes használatra szolgáló mennyiség tényállási elemként 

történő meghatározását. A tilalom ezzel abszolút jellegűvé vált. 

A (2) bekezdésben kriminalizált bűntett alkalmazási köre azáltal is bővült, hogy a 

jogalkotó a már kodifikált elkövetési magatartásokon túl a gyártást és a felhasználást is 

megnevezte. 
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1.2. TERMÉSZETKÁROSÍTÁS 

 

1.2.1. A törvényi tényállás a Büntető Törvénykönyv kihirdetése szerinti állapotban 

 

281. § (1) Aki 

a) fokozottan védett növényt, állatot vagy ilyen állattól származó tojást elpusztít 

vagy gyűjt, 

b) barlangot vagy védett földtani alakulatot súlyosan megrongál, 

c) természetvédelem alatt álló területet hátrányosan megváltoztat, 

vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával 

vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a 

természetkárosítás az (1) bekezdés a) pontja esetén a védett tárgy tömeges pusztulását, 

a b) és c) pontja esetén megsemmisülését idézi elő. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi 

el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javítónevelő munkával vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

 

A bűncselekmény jogi tárgya a természeti környezet ökológia által felismert rendje és 

az ebben megnyilvánuló testi és szellemi közegészség. Az ökológia (görög, jelentése: 

környezettan) az élővilág és a környezet kapcsolatát vizsgáló tudományág.
44

  

A deliktum elkövetési tárgyai a következők: 

 Fokozottan védett növény, állat vagy az ilyen állattól származó tojás: azok a 

növények és állatok tartoznak ide, amelyek tudományos szempontból 

ritkaságuk vagy különlegességük miatt érdekesek, gazdasági szempontból 

hasznosak és oltalmazásra szorulnak. A jogalkotó úgy gondolta, hogy a 

fokozottan védett növény- és állatfajok meghatározása olyan jogkérdés, 

amelyben a büntető bíróságnak kell állást foglalnia. Adott esetben szakértő 

bevonásával tisztázható, hogy az adott növény vagy állat fokozottan védett-e. A 

védett növények és állatok köre ugyanis túlságosan széles, az ezekkel 
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kapcsolatos jogsértések esetén általában elegendő a szabálysértési felelősségre 

vonás.
45

  

 Barlang vagy védett földtani alakulat: az 1961. évi 18. törvényerejű rendelet 3. 

§ (2) bekezdése értelmében Magyarország területén valamennyi barlang ex lege 

védett. A földtani alakulatok a 2. § a) pontja értelmében a természetvédelem 

tárgyai, azonban a törvény nem határozza meg ezek fogalmát, csupán három 

példát említ (hegy, szikla, barlang). A jogalkotó azonban nem általában véve 

valamennyi földtani alakulatnak, hanem csupán a védett földtani alakulatoknak 

biztosított büntetőjogi védelmet. A védetté nyilvánítás az 1961. évi 18. 

törvényerejű rendelet 7. §-ának értelmében az Országos Természetvédelmi 

Hivatal hatáskörébe tartozott.  

 Természetvédelem alatt álló terület: az Országos Természetvédelmi Hivatal 

védetté nyilvánította azokat a területeket, amelyek az 1961. évi 18. törvényerejű 

rendelet értelmében:  

o védetté nyilvánított földtani alakulatok és vizek területe 

o védetté nyilvánított növény termőhelye 

o védetté nyilvánított állatfaj tenyészőhelye 

o barlang és közvetlen környéke megóvásához szükséges terület 

A védelem alá vont terület természetvédelmi terület, a védelem alá vont tájrész 

tájvédelmi körzet.  

Az elkövetési magatartások az elkövetési tárgyakhoz kapcsolódnak, így elkövetési 

magatartásnak minősül fokozottan védett növények és állatok illetve tojásaik esetén az 

elpusztítás, a gyűjtés, barlang és védett földtani alakulat esetén a súlyos megrongálás, 

természetvédelem alatt álló terület esetén a hátrányos megváltoztatás.  

Azt elpusztítás olyan magatartás, amely az élőlények valamennyi életjelenségét 

megszünteti. Életjelenség az anyagcsere, a mozgás, a növekedés, a szabályozás, 

valamint a szaporodás. Az elpusztítás a legkülönfélébb magatartásokat öleli fel, 

növények esetében ilyen lehet a kivágás, a kiásás, a kitépés, az égetés, vagy a megfelelő 
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szerrel való permetezés, állatok esetén az állat bármilyen módon történő megölése, tojás 

összetörése, vagy elvitele.
46

  

A gyűjtés a több egyed birtokbavételének szándékával történő birtokbavételt jelenti, 

ezért adott esetben már egy egyed birtokbavételével is megvalósul. A magatartás 

szándékot feltételez.  

Elkövetési magatartás továbbá a védett természeti terület bármilyen módon történő 

hátrányos megváltoztatása. A rongálás a dolgot érő ráhatás, amelynek következtében 

annak fizikai jellemzői megváltoznak.  

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet.  

A 281. § (1) bekezdésében meghatározott alapeset csak szándékosan követhető el. A 

minősített eset azonban gondatlan elkövetés esetén is büntetendő.  

A (2) bekezdés minősítő eredményként határozza meg az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott elkövetési tárgyak tömeges elpusztulását, valamint a b) és c) pontban 

meghatározott tárgyak megsemmisülését.  

A több elkövetési tárgyra egyidejűleg megvalósított cselekmény természetes egység, a 

többszöri magatartással megvalósuló cselekmény folytatólagosként minősül. A fokozott 

védelem alatt álló növény, állat, tojás értékét természetvédelmi jogszabály állapítja meg, 

ezek jogtalan eltulajdonítás céljából történő elvétel esetén a természetkárosítást és a 

lopás érték szerint minősülő bűncselekményét halmazatban kell megállapítani.
47

  

A bűncselekmény a 17/1968. (IV. 14.) kormányrendelet 111. §-ában szabályozott 

természetvédelmi szabálysértéstől részben az elkövetési tárgyak, részben az elkövetési 

magatartás alapján határolható el. Az alapeset gondatlan megvalósulása 

szabálysértésnek minősül, épp úgy, mint a természetvédelmi területen megvalósuló 

olyan magatartás is, amely nem jár a terület hátrányos megváltozásával.
48

  

Szándékos elkövetés esetén amennyiben az elkövető szándéka a fokozottan védett 

növény, állat, vagy ilyen állattól származó tojás elpusztítása, de az elpusztulás, mint 
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eredmény rajta kívül álló okok miatt nem következik be, akkor a cselekmény 

kísérletnek minősül.  

Az elpusztítás szándéka nélkül történő károkozás szintén szabálysértésnek minősül, így 

szabálysértést valósít meg, aki fokozottan védett növényről ágat letör, ilyen madár tollát 

kitépi, vagy a sebesült álltatot gyógyulás után nem engedi szabadon.
49

  

A jogszabály adott időállapotához az alábbi jogeset emelhető ki. 

A történeti tényállás szerint a vádlott talált egy lőfegyvernek számító kispuskát és 

lőszert. Ezzel a fegyverrel a vádlott rendszeresen járt vadászni, és összesen 2 őzet, 31 

nyulat és 32 fácánt lőtt ki, ezek összértéke - lőttvad-értékkel számolva - 4899 forint. 

Egy alkalommal kilőtt egy túzokot is, melyet lakásának a díszítésére szánt. A túzok 

fokozottan védett állat, eszmei értéke 50 000 forint. Az első fokú bíróság a vádlott 

bűnösségét lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntettében, folytatólagosan 

elkövetett lopás bűntettében és természetkárosítás vétségében állapította meg.  

A másodfokon eljáró bíróság szerint tévedett az első fokú bíróság, amikor az 

orvvadászat során kilőtt állatok értékét lőttvad-áron állapította meg. Az általánosan 

kialakult ítélkezési gyakorlat szerint az orvvadász által lelőtt és elvitt vad esetében a kár 

összegszerűsége és a cselekmény minősítése szempontjából az élő vad ára az irányadó, 

tekintettel arra, hogy amennyiben az állam tulajdonában levő állatot arra nem jogosult 

személy lövi le, az államot az élő vad árának megfelelő kár éri (BJD 8194. sz.). A 

vádlott által kilőtt állatok élővad-értéke így  összesen 36 800 forint. 

Nem helytálló továbbá az az érvelés, hogy a fokozottan védett állat kilövése és elvitele 

esetén csak a természetkárosítás vétsége állapítható meg, mivel a törvényi tényállás az 

elvitelt is magában foglalja. 

Mivel a cselekmény két különböző jogi tárgyat sértő bűncselekmény törvény tényállását 

is maradéktalanul kimeríti, az alaki halmazat nem látszólagos, hanem valóságos. 

Amennyiben elfogadnánk azt az álláspontot, hogy a természetkárosítás vétségével 

halmazatban a vagyon elleni cselekmény nem állapítható meg, a társadalmi tulajdon 

büntetőjogi védelme éppen a nagy értékű, fokozottan védett növények és állatok 

tulajdonára nem terjedne ki. A fokozottan védett növény és állat eltulajdonítója enyhébb 

büntetési tétellel volna büntethető, mint az az elkövető, aki fokozott védelem alatt nem 

álló növényt vagy állatot tulajdonított el. Ez utóbbi elkövetője cselekménye ugyanis az 

elkövetési érték szerint minősülő és a természetkárosítás vétségénél rendszerint 

súlyosabban büntetendő vagyon elleni cselekmény. 

Az ilyen állat kilövése tiltott, erre engedély sem adható, így forgalmi értékről nem is 

lehet szó. Az adott esetben a túzoknak csak eszmei értéke van, az eltulajdonításával a 

sértettnek okozott kár is eszerint alakul.
50
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1.2.2. Az 1982. évi 4. törvényerejű rendelet valamint az 1/1982. (III.15.) OKTH 

rendelkezés 

 

Az 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 27. § (1) bekezdése 1982. július 01. napjával 

hatályon kívül helyezte a természetkárosítás, mint keretdiszpozíció törvényi tényállását 

tartalommal kitöltő 1961. évi 18. törvényerejű rendeletet. Jelen jogszabály a barlang, 

illetve a természetvédelem alatt álló terület, mint elkövetési tárgyak fogalmát 

módosította.  

Az 1982. évi 4. törvényerejű rendelet alapján védett természeti terület:  

 a barlang: a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, 

amelynek hossztengelye meghaladja a 2 métert, s mérete egy ember számára 

lehetővé teszi a behatolást. 

 a nemzeti park: az országnak jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen 

meg nem változtatott olyan nagyobb tája, ahol a növény- és állatfajok jelenléte, 

a földfelszíni formák és ezek együttese a tudomány, a közművelősé és a 

felüdülés szempontjából különleges jelentőségű.  

 a tájvédelmi körzet: természetvédelmi értékek, valamint kedvező természeti 

tulajdonságok megőrzésére és fenntartására szolgáló nagyobb terület vagy 

tájrész. 

 a természetvédelmi terület: a védett természetvédelmi érték megóvására és 

fenntartására szolgáló terület, valamint a barlang és védetté nyilvánított felszíni 

területe. 

 a természeti emlék: a természet különleges, egyedi képződménye (pl. egyes fák, 

facsoportok, szikla, forrás, földtani szelvény) 

Szintén a természetkárosítás elkövetési tárgyait érintő változás az 1/1982. (III. 15.) 

OKTH rendelkezés hatályba lépése, amely rendelkezés 3. és 4. számú melléklete immár 

tételesen sorolja fel a fokozottan védett növény- és állatfajokat.
51

 

 

1.2.3. Az 1986. évi 15. törvényerejű rendelet  
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Magyarország 1985-ben csatlakozott a Washingtonban, 1973. március 3. napján 

elfogadott és 1973-ban hatályba lépett, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 

nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES). Az egyezményt hazánkban 

az 1986. évi 15. törvényerejű rendelet hirdette ki.
52

 

Az egyezmény hatálya szempontjából releváns meghatározásokat az I. cikk tartalmazza. 

Eszerint azok részek és származékok tekinthetők az egyezmény szempontjából 

példánynak, amelyek könnyen felismerhetők. Az egyezmény hatálya tehát az I-III. 

függelékben meghatározott fajok azon származékaira már nem terjed ki, amelyek 

nehezen felismerhetők.  

Az egyezményt később a 2003. évi XXXII. törvény hirdette ki újra Magyarországon. 

 

1.2.4. Az 1987. évi III. törvény 

 

A természetkárosítás törvényi tényállását az 1987. évi III. törvény 1988. január 1-i 

hatállyal a megváltozott jogi környezetre tekintettel átformálta. A törvényi tényállás 

összhangba került az 1982. évi 4. törvényerejű rendelettel, valamint a vadon élő állat- és 

növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény rendelkezéseivel.  

281. § (1) Aki 

a) fokozott védelem alatt álló, vagy nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó növényt 

vagy állatot, annak bármely fejlődési szakaszában levő egyedét vagy annak 

származékát jogellenesen megszerzi, külföldre juttatja, értékesíti, vagy elpusztítja, 

b) védett természeti területet jogellenesen jelentős mértékben hátrányosan 

megváltoztat 

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával 

vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a 

természetkárosítás az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott növény vagy állat 

tömeges pusztulását, az (1) bekezdés b) pontja esetén a terület helyrehozhatatlan 

károsodását vagy megsemmisülését idézi elő. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi 

el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, javítónevelő munkával vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő. 
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A bűncselekmény tárgya a természeti környezet zavartalan működése, és az ebben 

megnyilvánuló testi és szellemi közegészség.
53

 

A bűncselekmény elkövetési tárgya kettős, a védelem kiterjed a fokozott védelem alatt 

álló vagy nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó növényre, állatra, ezek valamennyi 

fejlődési szakaszára és származékára, valamint a védett természeti területekre.  

A fokozottan védett növényfajokat a már említett 1/1982. (03.15.) OKTH rendelkezés 3. 

számú melléklete, míg a fokozottan védett állatfajokat ugyanezen rendelet 4. számú 

melléklete sorolja fel.  

A jogalkotó a fokozottan védett fajokkal azonos büntetőjogi védelemben részesítette a 

CITES hatálya alá tartozó egyedeket. Értelmezési nehézségek merülhetnek fel azonban 

a nemzetközi szerződés hatálya alá tarozó növény vagy állat meghatározása során. 

Egyrészt a nemzetközi egyezmény kifejezés magába foglal valamennyi egyezményt, 

amelynek tárgya növény vagy állat. Elképzelhető olyan nemzetközi egyezmény is, 

amely a mezőgazdaság területén szabályozza a részes felek közti kereskedelmet, így 

hatálya kétségtelenül kiterjed egyes növényekre és állatokra. Jogbiztonsági szempontból 

tehát eléggé aggályos a törvényi tényállás megfogalmazása, tekintettel arra, hogy csak a 

törvény részletes indoklásából derül ki, hogy melyik nemzetközi egyezményre gondolt a 

jogalkotó. A tanulmányozott jogeset között találtam olyan ügyet is, ahol az elkövetési 

tárgy meghatározása szempontjából relevánsnak tekintették az 1986. évi 6. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett Bonni Egyezményt és a Magyar Közlöny 1990. évi 64. számában 

közzétett, az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyek védelméről 

szóló Berni Egyezményt is.
54

 

További nehézséget eredményez a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó növény 

vagy állat meghatározása. Nem elegendő ugyanis, hogy az adott származék az 

egyezményben meghatározott faj egyedétől származik, azt is bizonyítani kell, hogy ez 

az egyed az egyezmény hatálya alá tartozik. Ennek megállapítása során elengedhetetlen 

az egyezmény fogalomrendszerének ismerete. Az egyezményben meghatározott növény 

és állatfajok ugyanis önmagukban nem alkalmasak a hatály megállapítására. A faj, mint 

a biológiai rendszerezés egyik alapegysége ugyanis elméleti kategória, ami az anyagi 
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világban a példányban (egyed) realizálódik. Egy elméleti létező kétségtelenül nem lehet 

az elkövetés tárgya, elképzelhetetlen egy meghatározott gondolat vagy gondolkodásmód 

bűncselekményként történő kriminalizálása. Ezért a hatály meghatározásakor mindig 

egy adott példányt kell vizsgálnunk. Az egyezmény fogalomrendszeréből azonban az 

következik, hogy nem tartoznak annak hatálya alá azok a példányok, amelyek bár 

kétséget kizárólag valamely meghatározott faj részei vagy származékai, nem ismerhetők 

fel könnyen. Ebből logikailag levezethető, hogy az egyezmény hatálya alá nem tartozó 

származék és rész vonatkozásában a bűncselekmény nem követhető el, még akkor sem, 

ha az adott tárgy egyértelműen az adott fajhoz tartozó egyedből készült. 

Vannak szerzők, akik önmagukban valamennyi származékot elkövetési tárgynak 

tekintenek, amely a CITES egyezmény függelékeiben meghatározott fajtól származik. 

Ez az álláspont azonban téves, mert a hatály megállapítása során nem csak a faj bír 

relevanciával, hanem maga a származék könnyen felismerhető volta is. Nem lehetetlen 

a büntetőjogi fenyegetettség körét az egyezmény alkalmazási körénél tágabban 

meghatározni, azonban ebben az esetben a kodifikáláskor nem a „nemzetközi 

egyezmény hatálya alá” tartozást, hanem annak konkrét függelékeiben meghatározott 

fajok egyedeit kellett volna kritériumként meghatározni.  

A bármely fejlődési szakaszban lévő egyed azt jelenti, hogy nem csak a kifejlett növény 

vagy állat, hanem a csira, a megtermékenyített tojás, a mag, a megtermékenyített ikra, 

stb. is elkövetési tárgynak minősül. Származék a termékenyítetlen ikra, az ivarsejtek, 

valamint az állat által épített fészkelő vagy búvóhely is.
55

  

Védett természeti területnek minősül az 1982. évi 4. törvényerejű rendelet értelmében 

valamennyi barlang, továbbá az egyéb védett természeti területek. Az egyéb védett 

természeti terület a környezetre vonatkozó államigazgatási szabályok szerint ilyennek 

nyilvánított és jelzéssel ellátott terület, amely lehet nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület, vagy természeti emlék.
56

  

Az bűncselekmény elkövetési magatartása szintén kettős, a fokozott védelem alatt álló 

vagy nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó növény vagy állat, annak bármely 
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fejlődési szakaszában lévő egyede vagy származéka esetén a jogellenes megszerzés, 

külföldre juttatás, értékesítés, elpusztítás. 

A megszerzés felöleli a birtokba vétel valamennyi formáját. A külföldre juttatás az 

elkövetési tárgy Magyarországról történő kivitele. Az értékesítés az elkövetési tárgyra 

vonatkozó bármely visszterhes ügyletkötése, függetlenül attól, hogy az értékesítő 

jogtalanul vagy jogosan tartotta birtokában az adott elkövetési tárgyat. Az elpusztítás 

jelentése kettős. Elpusztításnak minősül az élőlény élő voltának megszüntetése, tehát az 

állat megölése, a növény megölése, valamint a megsemmisítés is. A madarak fészkének 

felgyújtása például megsemmisítésként értékelhető, ezért az elpusztításnak tekinthető. 

Azt mondhatjuk, hogy az élő szervezetek vonatkozásában az elpusztítás eredménye az 

elhalás, elpusztulás, míg származékok esetében a fizikai értelemben vett 

megsemmisülés, tehát az állag megváltozása.  

Szintén elkövetési magatartás a védett természeti terület vonatkozásában a jogellenes, 

jelentős mértékű hátrányos megváltoztatás. A természeti területek védelmének alapvető 

szabályait az 1982. évi 4. törvény 10.-16. §-a tartalmazza, eszerint tilos a védett 

természeti terület jellegét és állagát a természetvédelmi célokkal ellentétesen 

megváltoztatni, így tilos a föld művelési ágának megváltoztatása, fák kivágása, 

növények és állatok tenyészetének megzavarása, pusztítása, idegen fajok betelepítése, 

barlang vagy védett földtani alakulat megrongálása, stb.  

A jelentős mérték megítélése jogkérdés, melyet az elkövetést megelőző állapothoz 

viszonyítottan kell megállapítani. Általában akkor állapítható meg, ha a védett 

természeti terület egy része teljesen elpusztul, egésze vagy egy része észlelhetően 

pusztulásnak indul, egészén vagy egy részén olyan hátrányos folyamat indul meg, 

amely visszafordíthatatlan vagy nehezen visszafordítható. 

Az elkövetési magatartások két fordulata az elkövetési tárgyakhoz elkülönülten 

kapcsolódik. Az első fordulat bárhol, tehát a védett természeti területen kívül is 

megvalósítható, míg a második csupán védett természeti területen, azonban nem csak a 

fokozottan védett növény- és állatfajok kapcsán, hanem a teljes növény- és állatvilág 

vonatkozásában elkövethető.
57

 

                                                           
57

 Horváth Tibor: Fejezetek a magyar büntetőjog különös része köréből, JATE, Szeged, 1993. 440. oldal 



 
38 

Az elkövetési magatartások elkövetési módja azonban közös, a magatartásnak 

jogellenesnek kell lennie. A jogellenesség vizsgálatakor különös figyelmet kell fordítani 

a büntető törvénykönyv általános részében meghatározott büntethetőséget kizáró okok 

közül azokra, amelyek a cselekmény jogellenességét kizárják (pl. jogos védelem, 

végszükség, jogszabály engedélye, stb.). Nagyon sok esetben elengedhetetlen az 

igazgatási normák vizsgálata, és a hatóságok által kibocsátott engedélyek pontos 

megismerése is. 

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet.  

Az alapeset csak szándékos elkövetés esetén valósít meg bűncselekményt, míg a 

minősített eset gondatlan megvalósítása is bűncselekmény.  

Az alapeset szándékos megvalósítása esetén elegendő az elkövető gondatlanságának 

megállapítása az eredmény kapcsán, hogy magatartása a 281. § (2) bekezdése szerint 

minősüljön. A gondatlan alakzat esetén a tettest az alapeset és a minősített eset 

vonatkozásában is gondatlanság terheli. Az alapeset megvalósítása gondatlan 

cselekményként értékelendő, ha valamely tényállási elem kapcsán csupán gondatlanság 

terheli az elkövetőt.  

A minősített esetek szintén elszeparáltan kapcsolódnak az alaptényállás elkövetési 

tárgyaihoz elkülönülten kapcsolódó elkövetési magatartásokhoz. A tömeges elpusztulás 

megítélése a bíró kompetenciájába tarozik, a miniszteri indoklás szerint a mérlegelés 

során figyelemmel kell lenni az elpusztult egyedek számán kívül az adott faj 

előfordulásának gyakoriságára is.  

A védetett természeti terület kapcsán a tényállás minősítő eredménye a 

helyrehozhatatlan károsodás vagy megsemmisülés. 

A minősített eset megállapításának nem feltétele a helyrehozhatatlan károsodás beállta, 

elegendő annak megállapítása is – ahogy arra az alábbi jogeset is rámutat -, hogy az 

kétséget kizáróan bizonyítható módon elő fog állni. 

A vádlott ingatlana egy tájvédelmi körzet területén helyezkedik el. A területet az 

Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének határozata szigorúan védetté 

nyilvánította, mert az ott található erdők alkotta növénytársulások egyediek. Hazánkban 

csak itt találhatók meg ("illír bükkösök"). Az "illír bükkös" a bükkfa és a gyertyán 

együttélését jelenti, továbbá a lágyszárú faunából a májvirág (Hepatica nobilis), a 
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madárfészek-kosbor (Neotica nidusavis), továbbá a szúrós vagy lónyelvű csodabogyó 

(Rescus aculeatus) jelenlétét, amelyek védett növénynek minősülnek az 1/1982. (III. 

15.) OKTH rendelkezés szerint.  

Az illetékes természetvédelmi igazgatóság levelében figyelmeztette a vádlottat arra, 

hogy a tulajdonában álló lovak felügyelet nélkül kóborolnak területen, majd 

határozatával eltiltotta ügyfelét az erdőtagban lévő védett természeti terület jogellenes 

zavarásától, veszélyeztetésétől és károsításától.  

Ezt követően a lovak többször elhagyták a vádlott ingatlanát, és a szomszédos területre 

mentek. Az állatok a bükk- és gyertyánfák kérgét megrágták, a lágyszárú növényzetet 

(májvirág, madárfészek-kosbor, szúrós csodabogyó) letaposták, rendszeres 

megjelenésük útvonalán csapásokat jártak ki, és a trágyájukkal károsították a talajt. 

Az erdőrészletben okozott károsodás révén az erdő jellege jelentősen és hosszútávon 

megváltozik. A rágási kár 821 db bükk és 392 db gyertyánfát érintett. A bükkfák 

pusztulása miatt nemcsak az erdő lombkorona-szintjének összetétele változik meg, 

hanem az erdő talaj- és gyepszintjének ökológiai viszonyai is. Az erdőrészletet ért 

károsítás hatására lezajlott változások jelentős mértékűek és hátrányosak, ami 

önmagában megalapozza a természetkárosítás miatti büntetőjogi felelősséget. Ezen felül 

azonban nem lehet számszerűsíteni a lágyszárú növényzetben keletkezett kárt. Ezek a 

növények védettek, de nem állnak fokozott védelem alatt, ezért s minősített eset 

megállapítására nem került sor. 

A másodfokú bíróság megállapította, hogy tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a 

vádlott bűncselekményét alapesetnek minősítette. A szakértői véleményekből ugyanis 

egyértelműen megállapítható, hogy a vádlott lovai által okozott kár nemcsak jelentős 

volt a fokozottan védett területen, hanem egyúttal helyrehozhatatlan is, mivel a védelem 

alá tartozó fák ki fognak pusztulni. A fentiekre figyelemmel a másodfokú bíróság a 

vádlott cselekményét helyrehozhatatlan károsodást előidéző természetkárosítás 

bűntettének minősítette, mivel az "előidéz" szóval kifejezett magatartásba a később 

bekövetkező károsodások is beletartoznak. 

Az eset azt is bizonyítja, hogy az elkövetési magatartások nem csak tevéssel, hanem 

passzivitással is megvalósíthatók. Jelen esetben ugyanis az elkövető nem tett semmit 

annak érdekében, hogy lovai ne károsítsák az elkövetési tárgyat.
58

  

Ezen kívül a fenti eset azt is mutatja, hogy a fokozott védelem alatt álló több növényre 

vagy állatra egyidejűleg elkövetett cselekmény természetes egység, a többszöri 

magatartással történő megvalósítás folytatólagosként minősülhet. 

A tényállás nem teljeskörű megvalósítása esetén a cselekmény a 17/1968. számú 

kormányrendelet 111. §-a alapján természetvédelmi szabálysértésnek minősülhet.
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1.2.5. Az 1993. évi XVII. törvény 

 

Jelen törvény 75. §-a annyiban módosította a természetkárosítás törvényi tényállását, 

hogy a  „javító-nevelő munkával” szövegrész helyébe „közérdekű munkával" 

szövegrész lépett.  

 

1.2.6. Az 1996. évi LII. törvény 

 

A módosítás a természetkárosítás törvényi tényállását csak a szankciók tekintetében 

érintette. A miniszteri indoklás szerint a tényállás megváltoztatása csak az újabb 

természetvédelmi törvény megalkotása után válik indokolttá.  

 

1.2.7. Az 1996. évi LIII. törvény  

 

1997. január 1. napján hatályba lépett a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. 

törvény (továbbiakban: Tvt.). Ezzel egyidejűleg a természet védelméről szóló 1982. évi 

4. törvényerejű rendelet hatályát vesztette. A törvény a Kvt.-hez képest speciális 

jogforrás, tehát a törvény által nem szabályozott kérdésekre a környezetvédelmi 

törvényt, mint mögöttes joganyagot értelemszerűen alkalmazni kell a 

természetvédelemmel összefüggő esetekben.  

A jogszabály jelentősen érintette a természetkárosítás törvényi tényállása szempontjából 

lényeges kérdéseket. 

A természeti terület olyan 

 erdő, gyep, nádas művelési ágú termőföld, 

 művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére 

szolgál vagy ha e törvény hatályba lépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati 

műszaki üzemi terv alapján nem áll bányaművelés alatt,  

                                                                                                                                                                          
59
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 mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület, 

amelyet természetközeli állapot jellemez. A természetközeli állapot az az élőhely, táj, 

életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természethez 

hasonló körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az 

önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak (Tvt. 

4. § d) pontja). 

A Tvt. 4. § g) pontjának értelmében védett természeti terület e törvény vagy más 

jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi 

oltalomban részesítő) földterület. A jogalkotó azért a földterület szót használta, mert 

arra kívánt utalni, hogy a védett természeti terület nem csupán a természeti terület lehet, 

hanem a Tvt. 22. §-ában meghatározott természetvédelmi értékek megőrzéséhez 

szükséges terület is, amennyiben ilyennek nyilvánítják. A kiemelt oltalom ebben az 

esetben védetté nyilvánítással jön létre.  

A védettség tehát lehet ex lege, amely a Tvt. rendelkezésein alapul, vagy lehet védetté 

nyilvánító határozaton alapuló is.  

A törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, 

szikes tó, kunhalom, földvár.  

A 23. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a barlang a földkérget alkotó kőzetben 

kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - 

jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára 

lehetővé teszi a behatolást.  

A forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan 

meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha a időszakosan elapad (23. § (3) bekezdés b) 

pont).  

A víznyelő a Tvt. alapján az állandó vagy időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő 

elnyelődési helye.  

A természetvédelmi terület lehet országos és helyi jelentőségű. Az országos jelentőségű 

védett természeti területek védettsége magán a törvényen vagy az illetékes miniszter 

rendeletén alapul. A helyi jelentőségű védett természeti terület viszont minden esetben 

helyi önkormányzati rendelet által védetté nyilvánított földterület. 
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A 28. § alapján a védett természeti területek a következők:  

 nemzeti park 

 tájvédelmi körzet 

 természetvédelmi terület 

 természeti emlék 

A nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem 

változtatott olyan nagyobb kiterjedésű területe, amelynek elsődleges rendeltetése a 

különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi- és 

kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek 

zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés 

elősegítése.  

A tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag 

nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és a természet 

kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető 

jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek 

megőrzése. 

A természeti terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, 

kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti 

érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A láp és a szikes tó 

természetvédelmi területnek minősül. 

A természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, 

képződmény és annak védelmét szolgáló terület. A forrás, a víznyelő, a kunhalom és a 

földvár természeti emléknek minősül.  

A védett növény- és állatfajokat továbbra is az 1/1982. (III.15.) OKTH rendelkezés 

mellékletei sorolják fel. 

A Tvt. ezen kívül számos olyan tilalmat és korlátozást fogalmaz meg, amely fontos 

szempont a jogellenesség megítélése során.  
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1.2.8. Az 1998. évi LXXXVII. törvény 

 

Jelen jogszabály az 1996. évi LIII. törvény rendelkezéseire tekintettel a 

természetkárosítás törvényi tényállását módosította. 

281. §  (1) Aki 

a) nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó, vagy fokozottan védetté nyilvánított 

1. élő szervezetet, 

2. élő szervezet bármely fejlődési alakjában vagy szakaszában lévő egyedét, 

3. fajok kereszteződéseként létrejött élő szervezetet, 

4. élő szervezet származékát 

jogellenesen megszerez, tart, forgalomba hoz, az országba behoz, onnan kivisz, az 

ország területén átvisz, azzal kereskedik, vagy azt elpusztítja, 

b) védett 

1. természeti területet, 

2. élő szervezetek életközösségét, 

3. barlangot 

jogellenesen jelentős mértékben megváltoztat, bűntettet követ el, és három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 (2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetkárosítás élő szervezet 

tömeges pusztulását, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott természetkárosítás a természeti 

terület, az élő szervezetek életközössége, vagy a barlang helyrehozhatatlan 

károsodását vagy megsemmisülését okozza. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi 

el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

A bűncselekmény jogi tárgya a természet zavartalan állapotának fenntartásához 

valamint a biodiverzitás megőrzéséhez kapcsolódó társadalmi érdek és az ez által 

biztosított közegészség.  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487362565982&tvalid=1999.3.1.&tline=sid2444800#sid2461184
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487362565982&tvalid=1999.3.1.&tline=sid2444800#sid2459136
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2459904
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A bűncselekmény elkövetési tárgyai két csoportba sorolhatók. 

Az első csoportba tartozik a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó, vagy fokozottan 

védetté nyilvánított élő szervezet, vagy ezen fajok kereszteződéseként létrejött élő 

szervezet, ezek bármely fejlődési alakban vagy fejlődési szakaszában lévő egyede 

valamint származéka.  

A fokozottan védett fajokat továbbra is a többször módosult 1/1982. (III.15.) OKTH 

rendelkezés határozza meg, míg a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó egyedeket 

az 1985. évi 15. törvényerejű rendelet. Az elkövetési tárgyak másik csoportjába a védett 

természeti terület, a védett élő szervezetek életközössége, valamint a barlang sorolható.  

 A védett természeti terület védettsége - mint azt korábban kifejtettem - a védetté 

nyilvánítással jön létre. Ez alapulhat jogszabályi rendelkezésen vagy az illetékes 

hatóság határozatán. 

 A védett élő szervezetek életközössége szintén elkövetés tárgya lehet. Az 

életközösség (társulás, biocönózis) a térben és időben együtt előforduló, 

egymással kölcsönhatásban lévő populációk összessége. A populáció egy adott 

faj azon egyedeinek összessége, amik térben és időben együtt élnek. A jogalkotó 

azokat a társulásokat kívánja védeni, amelyekben a védett élő szervezet egyede 

él, és amellyel ezért kölcsönhatásban áll. Ebből következik, hogy ennek a 

kölcsönhatásnak a milyenségét kívánja oltalomban részesíteni azáltal, hogy a 

védelem a társulás valamennyi egyedére kiterjed. Lényegtelen, hogy ez a 

kölcsönhatás közvetlen vagy közvetett (pl. táplálékláncban elfoglalt hely), a 

védett faj szempontjából hátrányos vagy előnyös, a kapcsolat megléte az 

elkövetési tárgyak közé emeli a kapcsolatrendszerben résztvevő egyedeket, 

függetlenül azok természetétől (védett vagy sem, káros vagy sem a védett faj 

szempontjából). Nehézséget jelent a tényállás kapcsán annak a védett élő 

szervezetnek a meghatározása, amelynek életközössége a bűncselekmény 

elkövetési tárgya. Amennyiben a védett élő szervezetet nyelvtani értelemben 

vizsgáljuk, akkor védett minden olyan élő szervezet, amely jogi oltalomban 

részesül (védett és fokozottan védett fajok, valamint a CITES hatálya alá tartozó 

valamennyi egyed). Ebben az értelemben tehát a legtágabb a büntetőjogi 

fenyegetettség köre. Ha azonban úgy értelmezzük a védett élő szervezet 

fogalmát, hogy azok az egyedek tartoznak ide, amelyek büntetőjogi védelemben 
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részesülnek a 281. § (1) bekezdés a) pontja alapján, akkor kizárólag a CITES 

hatálya alá tartozó illetve a fokozottan védetté nyilvánított élő szervezetek 

tekinthetők a 281. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában védett élő 

szervezetnek, és ezek élőhelye lehet a deliktum elkövetési tárgya. A védett élő 

szervezetek életközösségét azonban úgy is lehet értelmezni, hogy az alatt 

kizárólag az 1/1982. (III.15.) OKTH rendelkezés 1. számú és 2. számú 

mellékletében meghatározott védett fajok életközössége értendő. Ebben a körben 

a legszűkebb a büntetőjogi fenyegetettség. Tény azonban, hogy a jogalkotó jelen 

fordulat esetén kizárólag a védett élő szervezetek életközösségét jelölte meg 

elkövetési tárgyként. Erre környezetvédőként azt mondanám, hogy a fokozottan 

védett fajokat megillető oltalom nyilvánvalóan magába foglalja a védett fajokat 

megillető védettséget is. Erre utal az elnevezésben szereplő "fokozottan" fok- és 

mértékhatározó. Egyébként is logikátlan lenne, ha a bűncselekmény elkövetési 

tárgyaként kizárólag a védett élő szervezetek életközösségét fogadnánk el. 

Megmagyarázhatatlan lenne ugyanis, hogy a büntetőjogi védelem ebben a 

körben miért nem terjed ki a fokozottan védett élő szervezetek életközösségére. 

Egy jogász viszont nyilvánvalóan azt válaszolná, hogy a védett élő szervezeteket 

az 1/1982. (III.15.) OKTH rendelkezés mellékletei egyértelműen 

meghatározzák. E körben tehát csak a védett élő szervezetek életközössége élvez 

büntetőjogi védelmet. A büntetőjog törvényi tényállásait ugyanis nem lehet 

kiterjesztően értelmezni. Én a magam részéről megértem azokat, akik ezt az 

álláspontot fogadják el, hiszen a deliktumok elsődleges címzettje az állampolgár, 

és nem a jogalkalmazó. Mindez azonban felvet egy másik problémát is. Mi lehet 

az ésszerű magyarázata annak, hogy a természetkárosítást védett élő szervezet 

egyedére nem, annak életközösségére viszont el lehet követni? Mi a racionális 

indoka annak, hogy a fokozottan védett élő szervezet életközösségére elkövetett 

szándékos természetkárosítás csak szabálysértésnek minősül, míg ugyanezen 

magatartás kifejtése védett egyed vonatkozásában bűncselekményt valósít meg. 

A logikailag támadhatatlan, és ezért helyes álláspont nyilvánvalóan az, hogy a 

védett élő szervezetek a 281. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában azokat az 

egyedeket jelenti, amelyeket az a) pont elkövetési tárgyként definiál. A 

védettség tehát itt az (1) bekezdés a) pontja által biztosított büntetőjogi oltalom 

alapján határozható meg. Mindenesetre az elmondható, hogy egy ilyen módon 

megfogalmazott tényállás jogbiztonsági szempontból erősen aggályos.  
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 A barlangokat a Tvt. értelmében ex lege védett természeti területnek kell 

tekinteni, azonban a tényállás külön nevesíti a védett barlangot, mint elkövetési 

tárgyat. Kérdésként merül fel, hogy miért kellett a tényállásban a védett 

barlangot feltüntetni, ha Magyarországon valamennyi barlang védett, és ezért 

védett természeti területnek minősül. E körben elegendő lett volna csupán a 

védett természeti terület elkövetési tárgyként történő meghatározása, ugyanis ez 

a büntetőjogi védelem értelemszerűen kiterjedt volna valamennyi barlangra.  

A bűncselekmény elkövetési magatartásai szintén két csoportba rendezhetők az 

elkövetési tárgyakhoz igazodva.  

Eszerint az elkövetési magatartás a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó vagy 

fokozottan védetté nyilvánított élő szervezet egyede, hibride, származéka kapcsán a 

jogellenes:  

 megszerzés 

 tartás 

 forgalomba hozatal 

 országba való behozatal 

 országból kivitel 

 ország területén történő átszállítás 

 kereskedés 

 elpusztítás 

A védett természeti terület, a védett élő szervezetek életközössége, a barlang kapcsán az 

elkövetési magatartás a jogellenes, jelentős mértékű megváltoztatás.  

Az elkövetés módja valamennyi esetben a jogellenesség, melyet az igazgatási normák 

és az ügyben hozott hatósági határozatok, valamint kiadott engedélyek alapján kell 

megítélni.  

A megszerzés a birtokba vételt jelenti, és előfeltétele a tartásnak, amely a tartós, 

huzamosabb idejű birtoklást foglalja magába. A tartás lehet jogellenes, függetlenül attól, 

hogy a megszerzés jogszerű volt-e vagy sem. 
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A forgalomba hozatal során az elkövetési tárgy más személy számára hozzáférhetővé 

válik, tehát objektív lehetősége nyílik előre meg nem határozott személyeknek a 

birtokbavételre (megszerzés).  

A kereskedés a forgalomba hozatalhoz képest szűkebb körben értelmezhető. Ebben az 

esetben megtörténik az elkövetési tárgy birtokának átruházása, mindez visszterhesen és 

anyagi haszonszerzés céljából. Kereskedés esetén fontos fogalmi elem a rendszeresség, 

vagy annak fennálló szándéka. Tehát az elkövető többször kívánja az adott magatartást 

kifejteni és valamennyi esetben a már említett cél vezérli.  

A tranzit magatartások közé sorolható az országba történő behozatal, az országból 

kivitel és az ország területén történő átszállítás.  

Fontos kritérium tehát, hogy a szállítás során az elkövetési tárgy átlépje az országhatárt. 

Behozatal esetén az bekerül az ország területére, míg kivitel esetén kijut onnan. Az 

átszállítás az előző két magatartást fogja össze, és egy magatartásként értékeli. 

Feltételez tehát egy egységes akarat elhatározással megvalósuló behozatalt és kivitelt, 

függetlenül a két részcselekmény között eltelt időtől.  

Az elpusztítás itt szintén kettős fogalmat takar, jelenti egyrészt az élőlény élő voltának 

megszüntetését, másrészt a büntetőjogi dogmatika hagyományos értelemben vett 

megsemmisítését. Fontos, hogy a magatartás eredménye visszafordíthatatlan legyen, 

mert ennek hiányában a magatartás az első esetben kísérletnek, a második esetben 

rongálásnak minősül.  

A megváltoztatás felölel valamennyi olyan cselekményt, amelynek eredménye az 

elkövetési tárgy vonatkozásában realizálódik és hátrányos. A megváltoztatás 

eredményének azonban az elkövetési tárgy szempontjából kell jelentősnek lennie. Ezt 

mutatja az alábbi eseti ügy is. 

Az elsőfokú bíróság a terhelt bűnösségét természetkárosítás bűntettében és jelentős kárt 

okozó rongálás bűntettében állapította meg. A terhelt gazdálkodó tevékenysége körében 

halastavakat létesített a tulajdonában lévő ingatlanon. A halastó létesítésével összefüggő 

eljárások során a különböző hatóságok egymástól eltérő véleményt alakítottak ki, ám 

azt egyértelműen megállapították, hogy a területen értékes láptársulások élnek, így 

többek között láprét, ezen belül pedig a védett gyapjúsás. A védettség tényének 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése azonban elmaradt. A természetvédelemről 

szóló 1996. évi LIII. tv.  a törvény erejénél fogva védetté nyilvánította az ország 

területén lévő valamennyi forrást és lápot. A terhelt a halastavak vízellátása érdekében a 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1430/tvalid/2007.2.1./tsid/256
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lápi területet gyakorlatilag lecsapolta, s ez az ott lévő növények jelentős mértékű 

pusztulását okozta. Az elpusztult fajok között azonban kizárólag a széles levelű 

gyapjúsás volt védett. Az ítélet szerint az elpusztított minimálisan 2000 egyed széles 

levelű gyapjúsás kipusztításával a terhelt a Magyar Államnak mintegy 10.000.000,- 

Forintt kárt okozott. Az ítélet rögzíti, hogy a természeti terület (vagyis az "ex lege" 

védett láp) megváltoztatása nem volt jelentős mértékű. Ugyanakkor az élő szervezetek 

élőközösségének megváltoztatása jelentős mértékben lezajlott. Ez a változás azonban 

nem helyrehozhatatlan.  

A jogerős határozat ellen a terhelt és meghatalmazott védője terjesztett elő 

felülvizsgálati indítványt. A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítvánnyal támadott 

jogerős ítéletet jogszabálysértőnek találta, mert a cselekmény elkövetésekor hatályban 

lévő Büntető Törvénykönyv a védett élő szervezetet nem részesítette büntetőjogi 

védelemben. 

A Btk. 281. § (1) bekezdés b) pontja büntetőjogi oltalom alá vonja a védett természeti 

területet. A terhelt magatartása károsította a lápot, ez a magatartása azonban nem 

tekinthető a terület jelentős mértékű megváltoztatásának a pusztán védett széles levelű 

gyapjúsás jelentős mértékű pusztítása miatt. Büntetőjogi felelősséget alapoz meg 

azonban a védett élő szervezetek életközösségének jelentős mérvű megváltoztatása, az 

ítéleti tényállás azonban ilyen terhelti magatartásra utaló tényeket nem tartalmaz. 

Mindezeken túl az életközösségek védettségének megállapítása nem szakértői, hanem 

jogi kérdés. Valamely természeti érték (ekként az ítéletben érintett növényi életközösség 

is) kizárólag jogszabályban, miniszteri rendeletben nyilvánítható védetté, ilyen aktus 

híján jogilag elismert védettségről szó sem lehet. 

Amikor tehát az ügyben eljárt bíróságok elmarasztalták a terheltet természetkárosítás 

bűntettében, nem vették figyelembe az élő szervezetek életközösségének jogi fogalmát, 

és eltekintettek a védettség - valójában hiányzó - jogi feltételeinek vizsgálatától. 

Mindebből adódóan a Legfelsőbb Bíróság a terheltet az ellene természetkárosítás 

bűntette miatt emelt vád alól - bűncselekmény hiányában – felmentette, ezzel 

egyidejűleg a terhelt által megvalósított rongálást a kár módosult értékének megfelelően 

minősítette.
60

 

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet. 

A törvényi tényállás alapesete kizárólag szándékosan, míg a (2) bekezdésben 

meghatározott minősített esetek akár gondatlanul is elkövethetők.  

Súlyosabban minősül a természetkárosítás, ha az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott elkövetési tárgyak tömeges pusztulását eredményezi, vagy az (1) 
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bekezdés b) pontja vonatkozásában a cselekmény helyrehozhatatlan károsodást, 

megsemmisülést okoz.  

Az elhatárolási kérdéseknél megemlítendő, hogy a természetkárosítás a specialitás 

viszonyában áll a környezetkárosítással, ezért adott esetben a cselekmény 

természetkárosításnak minősül.  

Azonban mivel a természetkárosítás elkövetési tárgyai egyben a környezeti elemek 

fogalmába is illeszkednek, ezért a további környezeti elemeket is érintő magatartás 

esetén a természetkárosítás a környezetkárosításba beleolvad (konszumpció). Ilyen 

esetben környezetkárosítást kell megállapítani azzal, hogy az elkövetési tárgyak egy 

részének speciális volta a büntetéskiszabás körében vehető figyelembe. A magasabb 

büntetési tétellel fenyegetett bűncselekményt kell tehát megállapítani.
61

 

Az előzőleg kifejtett elhatárolási kérdések itt is irányadók, tehát a több elkövetési 

tárgyat érintő magatartás egység, feltéve, hogy a cselekmény nem érinti egyidejűleg a 

281. § (1) bekezdés a) valamint b) pontját, ilyen esetben ugyanis az eltérő elkövetési 

tárgyakra tekintettel halmazat állapítható meg.  

Ez alól kivétel a 281. § (1) bekezdés a) pontjának első alpontja, valamint a 281. § (1) 

bekezdés b) pontjának második alpontja. 

Kérdésként merül fel, hogy a védett élő szervezetek életközössége, mint elkövetési 

tárgy magába foglalja-e a fokozottan védett élő szervezetek életközösségét is, vagy sem. 

Ha nem, akkor az elkövetési tárgyak különbözősége folytán halmazatot kell 

megállapítani, amennyiben például egy cselekmény következtében védett élő szervezet 

életközösségének jogellenes, jelentős mértékű megváltoztatásával az elkövető egyben 

fokozottan védett elő szervezet egyedét is elpusztítja, és erre a szándéka is kiterjed.  

Ez esetben újabb kérdés, hogy a védett élő szervezetek életközösségének jelentős 

mértékű megváltoztatása értelmezhető-e a fokozottan védett élő szervezet 

elpusztításához szükségszerű eszközcselekményként, ami viszont beleolvad a 281. § (1) 

bekezdés a) pontjában szabályozott deliktumba. Ilyen esetben az eszközcselekmény a 

büntetés kiszabása során bír komoly relevanciával.  
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Ha viszont a büntetőjogi védelem kiterjed fokozottan védett élő szervezetek 

életközösségére is, akkor a fokozottan védett élő szervezet egyedének elpusztítása 

céljából elkövetett jelentős mértékű beavatkozás is az (1) bekezdés a) pontja körében 

értékelhető, ha a fokozottan védett élő szervezet egyede elpusztul.  

A specialitás elvére figyelemmel ugyancsak az (1) bekezdés a) pontja szerint minősül a 

fokozottan védett élő szervezet egyedének elpusztítása, noha kétségtelen, hogy az egyed 

elpusztítása hatással van az adott életközösségre, amely hatás tömeges elpusztítás esetén 

akár jelentős is lehet. 

Az alapeset gondatlan megvalósítása, valamint egyes tényállási elemek hiánya esetén a 

cselekmény adott esetben természetvédelmi szabálysértésnek minősülhet.  

 

1.2.9. 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 

 

A 13/2001. (V.9.) KöM rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/1982. (III.15.) 

OKTH rendelkezés hatályát vesztette.  

Jelen rendelet mellékletei határozzák meg a védett és fokozottan védett állatfajokat, a 

fokozottan védett barlangokat, valamint az európai közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény-és állatfajok körét. 

 

1.2.10. A 338/97/EK Tanácsi rendelet 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk következtében 2004. május 1. napjától 

hazánk területén is alkalmazni kell ez Európai Unió valamennyi jogforrását. 

Témánk szempontjából az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és 

növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 

338/97/EK rendelet bír kiemelkedő jelentőséggel. A rendelet végrehajtási szabályait a 

Bizottság 865/2006/EK rendelete tartalmazza.  
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Az Európai Unió nem tagja a CITES-nek, annak ellenére, hogy ennek jogi háttere már 

1983-ban, az egyezmény Gaborone-i módosításával meg lett teremtve.
62

 

Az Európai Unióban a vadon élő fajok kereskedelmének szabályozása az Európai 

Közösség illetékességébe tartozik, és az Unió e területen 1984 óta a CITES 

rendelkezéseit alkalmazza. 

Az Európai Unió szabályozása tehát a CITES rendelkezésein alapul, annál azonban több 

tekintetben szigorúbb szabályokat fogalmaz meg. A rendelet hatálya kiterjed a CITES 

függelékeiben meghatározott valamennyi fajra, azonban olyan fajokra is, amelyek a 

CITES függelékeiben nem szerepelnek. 

A természetkárosítás törvényi tényállásának szempontjából releváns fajokat a rendelet 

A-B melléklete sorolja fel. A meghatározást nehezíti, hogy egyes fajoknak magyar neve 

nincs, így kizárólag a kettős nevezéktan szerinti elnevezés alapján kell az adott 

egyedeket azonosítani. 

Megemlítendő továbbá a példány fogalma, melyet a rendelet lényegesen tágabban 

határoz meg, mint a CITES. A 2. cikk t) pontja szerint valamennyi származék 

példánynak tekintendő, amely bizonyíthatóan a mellékletekben megjelölt állatokból 

vagy növényekből származik. Tehát példánynak kell tekinteni valamennyi anyagot 

illetve vegyületet, amelyet a meghatározott élőlények valamelyikéből állítottak elő. 

 

A Bizottság 865/2006/EK rendelete vonatkozásában ehelyütt csupán a III. fejezet 15. 

cikkére, és annak jelentőségére szeretném felhívni a figyelmet. Jelen cikk teremti meg 

ugyanis bizonyos esetekben a megkívánt engedélyek visszamenőleges hatályú 

kiállításának lehetőségét. Utólag abban az esetben állítható ki a szükséges CITES 

engedély, ha a megtörtént szabálytalanságok oka nem róható fel az érintett személynek, 

és bizonyítható, hogy nem történt csalási kísérlet.  

A magyar bíróságoknak tehát a tárgyi eljárásban az elkobzás feltételeit körültekintően 

kell vizsgálniuk, ugyanis a jogellenes állapot megszüntetésére a birtoklás végleges 

megszüntetésén kívül van egyéb jogszerű lehetőség is. 
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Tény, hogy a bíróságoknak el kell kobozniuk azt a dolgot, amelynek birtoklása 

jogszabályba ütközik, azonban ezt a rendelkezést a büntetőjog általános elveivel 

összhangban kell értelmezni. A büntetőjog ultima ratio jellegéből eredően a dolog csak 

akkor kobozható el bűncselekmény hiányában, amennyiben annak birtoklása abszolút 

jogellenes, tehát nincs lehetőség a szükséges bizonyítványok beszerzésére, és nincs, 

vagy nem ismert olyan személy, akinek a lefoglalt dolog egyébként kiadható lenne.  

Konkrét eseti ügyben az eljáró ügyész arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Bizottság 

rendelete csak a harmadik országgal kapcsolatban felmerült jogügyletek esetében 

alkalmazható, mivel a hivatkozott jogszabályhely a 14. cikkre utal, ami a harmadik 

országból származó dokumentumokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ez valóban 

így van, azonban ez nem jelenti azt, hogy ez a szabály csak import és re-export esetén 

lehetne alkalmazható. A legnagyobb kedvezmény elvének sérelmét jelentené ugyanis, 

ha valamely tagállam nem biztosítana egy másik tagállam részére olyan jogot, amit 

harmadik ország esetében biztosít. A szabályozásban tehát implicit módon benne van 

annak lehetősége, hogy a valamely tagállamból érkező egyedek esetén is lehetőség van 

a szükséges dokumentumok pótlására.  

Szintén az elkobzás tárgyában került sor hazánkban téves jogértelmezésre, amelyet az 

Európai Unió Bíróságának Ítélete is alátámaszt.  

A Sofia Zoo és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség között folyamatban lévő eljárásban a Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság terjesztett elő előzetes döntéshozatali kérelmet az EUMSZ 267. 

cikke alapján. A C-532/13. számú ügyben meghozott ítélet pontosan azt erősíti meg, 

hogy az, hogy egy adott kérdést a rendelet nem szabályoz, még nem jelenti egyben azt 

is, hogy az a tagállam számára tiltott lenne. A rendelet csak az érvénytelenség eseteit 

tárgyalja, és nem tesz említést a részleges érvénytelenségről. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy a jogállamok számára a részleges érvénytelenség e körben ismeretlen fogalom 

lenne.  

A Bíróság a következőképpen határozott: 

„A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 

védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdésének a) 

és b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet feltételeinek meg nem felelő behozatali 

engedélyt csak annyiban kell érvénytelennek tekinteni, amennyiben az az e behozatali 
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engedéllyel kapcsolatos érvénytelenségi okkal ténylegesen érintett példányokra vonatkozik, és 

ezért csak ezeket a példányokat kell lefoglalnia, illetve adott esetben elkoboznia azon tagállam 

illetékes hatóságának, ahol a példányok találhatók.”  

A hazai jogalkalmazásban az alábbi két eseti ügy nem sokkal az Európai Unióhoz 

történő csatlakozásunk után keletkezett. 

A vádlott egy floridai hivatalos üzletben ajándékként vásárolt egy darab preparált 

aligátorfejet, majd haza utazott. Miamiban a pénzügyőr átvizsgálta a csomagjait és 

mindent rendben talált, nem kifogásolta az aligátorfejet, amely egyébként a 

poggyászában nem volt elrejtve.  

Ezt követően 2005. április 7-én Frankfurton keresztül érkezett meg az Egyesült 

Államokból a Budapesti Ferihegyi Reptérre. A zöld folyosón jelentkezett belépésre, 

ahol úgy nyilatkozott, hogy elvámolni való áru nincs nála. Tételes vámvizsgálatra került 

sor, és csomagjából előkerült egy darab aligátorfej-preparátum. 

A Mississippi aligátor (Alligator mississippiensis) a 338/97/EK rendelet B 

mellékeltében szereplő állatfaj. Az ilyen aligátornak és származékainak az országba 

történő behozatalához az exportáló ország illetékes hatósága által kiállított CITES 

engedély szükséges, amely másik oldalról is él, mivel az importáló állam igazgatási 

hatóságának is előzetes CITES import engedélyt kell kiállítani. Ezen engedélyt a 

határátlépéskor fel kell mutatni. 

A bíróság a terhelt tévedésre hivatkozó védekezését nem fogadta el, szerinte a külföldre 

utazó, illetőleg onnan jövő, vagy hazautazó személyeknek kötelessége felderíteni a 

kivihető, illetőleg behozható engedélyhez kötött, vagy egyéb speciális feltételekre 

vonatkozó információkat.
63

 A másodfokú bíróság szintén erre az álláspontra 

helyezkedett.  

A jogerős bírósági határozat ellen a fővárosi főügyész a terhelt javára terjesztett elő 

felülvizsgálati indítványt. Az indítvány szerint a másodfokú határozat meghozatala 

előtt, 2006. július 9. napján lépett hatályba az Európai Bizottság 865/2006/EK rendelete, 

amely a Crocodylia fajok (köztük az aligátorok) élettelen, megmunkált származékának 

engedélyhez kötött behozatali eljárási szabályait módosította, így azokból - a 

szabályozás megváltoztatása után - személyenként 4 db engedély nélkül behozható. Az 

igazgatási szabály megváltozása folytán a másodfokú határozat meghozatala idejére a 

terhelt cselekménye jogellenességét elvesztette, így a vádban a vádlott terhére rótt  

természetkárosítás bűntette alól őt fel kellett volna menteni. 

A felülvizsgálati indítvány alapján a Legfelsőbb Bíróság az ítéletet megváltoztatta, a 

terheltet a vád alól felmentette.  

A Fővárosi Főügyészség felülvizsgálati indítványát részben alaposnak találta, ám más 

okok alapján is jogsértőnek találta az ügyben hozott elsőfokú döntést. 

A terhelt az a terhére rótt bűncselekmény elkövetésekor nem bírt tudomással arról, hogy 

az általa csekély összegért ajándéktárgyként vásárolt preparált aligátorfej behozatala a 

                                                           
63

 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság B.1023/2005/3 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/64421/tvalid/2006.1.17./tsid/256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/78924/tvalid/tsid/256


 
54 

szükséges engedélyek nélkül tilos, miután az erről szóló jogi rendelkezéseket nem 

ismerte. 

Tehát cselekményének társadalomra veszélyességében tévedett. 

A Btk.27. §-ának (2) bekezdése értelmében nem büntethető, aki cselekményét abban a 

téves feltevésben követi el, hogy az a társadalomra nem veszélyes, ha erre alapos oka 

van. 

Az elsőfokú ítélet szerint a terhelt cselekményének elkövetése előtt a szükséges jogi 

tájékozódást elmulasztotta, tettét tehát jogi gondatlanságból követte el. Bűnössége nem 

szándékos, hanem a gondatlan. Gondatlanul elkövetett természetkárosítás bűntette miatt 

azonban csak a súlyosabban minősített esetek elkövetői felelnek. 

A terhelt által elkövetett cselekmény azonban ritkább, könnyen megismerhető jogi 

előírásoknál nehezebben felkutatható, megismerhető tilalmat sértett. A védett, 

fokozottan védett vagy nemzetközi szerződések oltalma alá tartozó növény- és 

állatfajok bonyolultan szabályozott, igen terjedelmes listájának felkutatása és 

megismerése bizonyos szakértelmet, több tekintetben jogi szaktudást feltételez, a tilalmi 

listák időről-időre változnak. A terhelt a neki felrótt bűncselekmény körülményeiből 

kivehetően elutazása előtt nem készült fel a később dísztárgyként alkalmilag 

megvásárolt aligátorfej behozatalára, melyet ötletszerűen, csekély összegért egy 

nyilvános üzletben vásárolt. Életszerűtlen neki felróni a védett állat- és növényfajokkal 

összefüggő jogi tájékozódás elmaradását.  

Aki véletlenszerűen és csupán alkalmilag sérti meg az egyébként nehezen hozzáférhető, 

bonyolult igazgatási jogszabályokkal rendezett előírásokat, - alapos okkal hivatkozik 

cselekménye társadalomra veszélyességében való tévedésére. A terheltnek alapos oka 

volt azt feltételezni, hogy cselekménye a társadalomra nem veszélyes, ezért 

büntethetősége kizárt.
64

 

 

A fentiektől eltérően értelmezte viszont az egyik városi bíróság azt a vádlotti 

hivatkozást, miszerint az elkövetőnek nem volt tudomása arról, hogy egy kaméleon 

tetem behozatala engedélyhez kötött. A bíróság a vádlottat bűnösnek találta, ugyanis 

álláspontja szerint köztudomású tény, hogy a kaméleon védett állat. A másodfokú 

bíróság az ítéletet helyben hagyta.
65

  

 

1.2.11. A 2005. évi CXI. törvény 

 

A 2005. évi XCI. törvény az Európai Unióhoz való csatlakozásunkra tekintettel 

átalakította a természetkárosítás tényállását is.  
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A módosítás 2005. szeptember 1-jén lépett hatályba, és hátterében főként a környezet 

büntetőjog általi védelméről szóló 2003/80/IB tanácsi kerethatározat és a 338/97/EK 

rendelet áll.  

281. §  (1) Aki 

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, 

b) védett élő szervezet egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, 

pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei 

esetében megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, 

c) az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelete A és B melléklete hatálya 

alá tartozó élő szervezet egyedét  

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, az 

ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet követ el, 

és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki 

a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

jogszabály szerinti különleges madárvédelmi területet, különleges természetmegőrzési területet, 

vagy annak jelölt területet, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, vagy 

annak jelölt területet, vagy 

b) védett 

1. természeti területet, 

2. barlangot, 

3. élő szervezetek életközösségét, vagy azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben 

megváltoztatja. 

(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetkárosítás a fokozottan védett, 

illetve védett élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza, hogy az elpusztított 

fokozottan védett, illetve védett élő szervezet egyedeinek külön jogszabályban meghatározott, 

pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei 

esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét, illetve ha a c) 

pontban meghatározott természetkárosítás a Magyarországon védetté, illetve fokozottan védetté 

nem nyilvánított élő szervezet adott állományának fennmaradását veszélyeztető pusztulását 

okozza, 

b) a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítás az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2464000
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2484480
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2484992
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2483712
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487520089472&tvalid=2005.9.1.&tline=undefined#sid2475008
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144?listid=1487520089472&tvalid=2005.9.1.&tline=undefined#sid2475008
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2485760
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terület, különleges természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, illetve kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, védett természeti terület, 

barlang, illetve élő szervezetek életközössége vagy azok élőhelye jelentős károsodását vagy 

megsemmisülését okozza. 

(4) Aki a (3) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi el, 

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 

büntetendő. 

(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede: 

a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota, 

b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed, 

c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint 

annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, 

amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt 

tartalmaz. 

 

A törvényi tényállás több elkövetési tárgyat is tartalmaz. Ezek a következők: 

 fokozottan védett, élő szervezet egyede, 

 védett élő szervezet egyedei, feltéve, hogy azok együttes eszmei értéke eléri a 

fokozottan védett fajok esetén megállapított legalacsonyabb eszmei értéket, 

 a 338/97/EK Tanácsi rendelet A és B mellékletének hatálya alá tartozó egyedek, 

 Natura 2000 terület, 

 védett természeti terület, 

 védett barlang, 

 védett élő szervezetetek életközössége és azok élőhelye (ökoszisztéma, melyben 

védett élő szervezet található). 

A fokozottan védett fajokat a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 3. és 4. számú melléklete 

sorolja fel. Pénzben kifejezett értékük szintén itt található. 

A védett élő szervezetek meghatározása szintén a fenti kormányrendeleten alapul, 

azonban a védett fajok listáját az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. A védett élő 

szervezetek egyedei azonban csak akkor élveznek büntetőjogi védelmet, ha a 

bűncselekménnyel érintett védett egyedek együttes eszmei értéke eléri a legalacsonyabb 

eszmei értékkel bíró fokozottan védett élő szervezet pénzben kifejezett értékét. Mivel 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2478080
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egyes növényfajok eszmei értéke 30.000,- Ft, így ez tekinthető a tényállás 

szempontjából releváns értékhatárnak, függetlenül attól, hogy az elkövetési tárgyak 

növények, vagy állatok. 

A Büntető Törvénykönyv meghatározása azonban könnyen félreérthető, mert azt sejteti, 

hogy ez az alsó értékhatár külön vizsgálandó a növény- és az állatfajok esetében. A 

fokozottan védett állatok esetében ugyanis ez a legalacsonyabb eszmei érték a 100.000,- 

Ft, míg növények esetén 30.000,- Ft. A büntetőjog szempontjából tehát a 30.000,- Ft a 

releváns érték, ha a bűncselekmény elkövetési tárgya védett élő szervezet egyedei.  

Jelentős lépésként értékelhető tehát a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 23/2005. (VIII. 

31.) KvVM rendelettel történő módosítása, amely a fokozottan védett növény- és 

állatfajok esetében is egységesen 100.000,- Forintban állapította meg a legalacsonyabb 

pénzben kifejezett értéket. 

Azonban a rendelet a büntetőjogi fenyegetettség körét tágította azzal, hogy hazánkban 

először védetté nyilvánított 35 gombafajt, valamint egyes zuzmókat.
66

 Így ezek is a 

deliktum elkövetési tárgyai lehetnek, amennyiben pénzben kifejezett együttes értékük 

eléri a 100.000,- Forintot.  

Tehát a büntetőjogi fenyegetettség köre a védetté nyilvánítással tágult, de az értékhatár 

felemelésével egyben szűkült is. 

Az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmi szabályozása által biztosított védelemről szóló rendeletének A és B  

melléklete számos fajt meghatároz. A Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó 

valamennyi faj megtalálható a tanácsi rendelet mellékleteiben, azonban az Európai Unió 

olyan fajoknak is védelmet biztosít, amelyek a CITES által nem élveznek oltalmat.  

Az eddig bemutatott elkövetési tárgyak meghatározása során kiemelkedően fontos az 

egyed büntetőjogi fogalmának ismerete. 

A Büntető Törvénykönyv 280. §. (5) bekezdésében megtalálható értelmező rendelkezés 

szerint élő szervezet egyedének tekintendő az élő szervezet egyedének valamennyi 

fejlődési szakasza, alakja, állapota, az élő szervezetek keresztezéseként vagy 
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kereszteződéseként létrejött egyed, valamint az élő szervezet egyedének származéka, 

ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint annak, vagy az élő szervezet 

egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, amely a felsoroltak 

valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. 

A kiemelt természetvédelmi területeket összefoglalóan Natura 2000 területek 

hálózatának szokták nevezni. Ezt a kategóriát a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 

vezette be a magyar jogba.
67

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkból eredően a természetvédelem területén 

hazánk legfontosabb jogharmonizációs feladata volt a Natura 2000 hálózat hazai 

területeinek kijelölése. A madárvédelmi irányelv (79/409/EGK irányelv) és az 

élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK irányelv) alapján kellett kijelölni a közösségi 

jelentőségű természetvédelmi területeket, az úgynevezett Natura 2000 területeket.  

A tényállás szempontjából tehát a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet mellékletiben 

meghatározott területek relevánsak. Jelen kormányrendelet 5. melléklete határozza meg 

a különleges madárvédelmi területeket, 6. melléklete sorolja fel a különleges természet 

megőrzési, illetve ilyennek jelölt területeket, míg a 7. melléklet tartalmazza a kiemelt 

jelentőségű természet megőrzési, vagy ilyen területnek jelölt területet.  

A bűncselekmény elkövetési tárgya lehet továbbá a védett természeti terület, a védett 

barlang, valamint a védett élő szervezetek életközössége, vagy azok élőhelye. 

E körben csupán az utóbbi elkövetési tárgyra térnék ki, ugyanis a többi vonatkozásában 

az eddig kifejtetteket lehet elmondani. 

A védett élő szervezetek életközössége már korábban is a bűncselekmény elkövetési 

tárgyaként volt szabályozva, azonban a jogalkotó a környezet büntetőjogi védelmét 

kiterjesztette a védett élő szervezetek, illetve azok életközösségének élőhelyére is. 

A Tvt. 4. §. k) pontja szerint életközösség (társulás) az élővilág egy meghatározott 

élőhelyén található olyan szerveződése, amelyben a különböző élő szervezetek 

állományai meghatározott kapcsolatrendszerben élnek együtt. Az élőhely pedig az a 

meghatározható térbeli egység, ahol adott élő szervezet és állománya (populáció), vagy 
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élőlények életközössége a természeti rendszerben előfordul és a kialakulásához, 

fennmaradásához, szaporodásához, tenyésztéséhez szükséges környezeti feltételek 

adottak. 

Jogbizonytalanságot idéz elő viszont a jogalkotó által a (2) bekezdés b) pontjának 3. 

alpontjában megtalálható „azok” mutató névmás használata. 

Nem világos ugyanis, hogy az élőhely a védett élő szervezetek élőhelyét, vagy a védett 

élő szervezetek életközösségének élőhelyét jelenti (ez utóbbi kategória ugyanis tágabb). 

Amennyiben ugyanis a védett élő szervezetek életközösségének élőhelye az elkövetési 

tárgy, akkor ez a fogalom gyakorlatilag a Tvt. 4. §. j) pontjában meghatározott 

ökoszisztémának felel meg. Eszerint a természeti (ökológiai) rendszer az élő 

szervezetek, életközösségeik, valamint ezek élettelen környezetének dinamikus és 

természetes egysége. Természetesen ez magába foglalja a védett élő szervezetek 

élőhelyét is. 

Ha azonban az élőhely a védett élő szervezetek élőhelyét jelenti, akkor kizárólag az 

adott fajhoz tartozó egyedek (populáció) élőhelye lehet az elkövetési tárgy. Ebben az 

értelemben az élőhely szűkebb jelentésű, mint egy egész társulás élőhelye. 

A jogalkotó véleményem szerint mindkét kategória élőhelyére kívánt utalni az „azok” 

szó használatával, tehát a védett élő szervezetek életközösségének az élőhelye képezi a 

bűncselekmény elkövetési tárgyát, mert az magába foglalja a védett élő szervezetek 

élőhelyét is.  Ellenkező esetben a mutató névmás nem szerepelne a törvényi 

tényállásban. 

Az viszont egyértelműen leszögezhető, hogy a bűncselekmény szempontjából mindig a 

tényleges élőhely bír relevanciával, ami nem keverendő a potenciális élőhellyel. Ez 

utóbbi ugyanis semmilyen kapcsolatban sincs az adott élő szervezettel vagy annak 

életközösségével, csupán alkalmas arra, hogy az adott élő szervezet vagy életközösség 

élőhelyéül szolgáljon. 

Mindezek mellett a védett élő szervezet jelentése jelen fordulat esetén továbbra is 

problematikus kérdés maradt. 

A bűncselekmény elkövetési magatartásai az elkövetési tárgyakra figyelemmel szintén 

két csoportba sorolhatók. 
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A bűncselekmény elkövetési magatartása a fokozottan védett, valamint a védett, illetve 

a 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó egyedek esetén a jogellenes 

megszerzés, tartás, forgalomba hozatal, országból kivitel, országon átvitel, kereskedés, 

károsítás, elpusztítás. 

Az elkövetési magatartások köre tehát a károsítással bővült, ami felölel minden olyan 

cselekményt, amelynek eredményeként az elkövetési tárgy károsodik (megsebesítés, 

szárny megcsonkítása stb.). 

A (2) bekezdésben meghatározott elkövetési tárgyak vonatkozásában az elkövetési 

magatartás a jogellenes, jelentős mértékű megváltoztatás. 

Az elkövetés módja valamennyi esetben a jogellenesség, amely az igazgatási szabályok, 

valamint az esetlegesen kiadott engedélyek alapján ítélhető meg. 

Az (1) bekezdésben meghatározott magatartások a károsítás és az elpusztítás kivételével 

immateriálisak, tehát önmagában a cselekmény kifejtését rendeli büntetni a jogalkotó 

(természetesen egyéb feltételek fennállása esetén). 

A jogellenes megszerzés a birtoklás jogellenességét jelenti, függetlenül attól, hogy a 

birtokos tulajdonjogot szerzett-e, vagy sem. A jogellenes tartás állapot bűncselekményt 

valósít meg, melynek elévülése a jogellenes állapot megszűnésekor kezdődik. 

A károsítás és az elpusztítás materiális sértő elkövetési magatartások. 

A (2) bekezdésben meghatározott megváltoztatás megítélése a „jelentős mérték” miatt 

nem egyértelmű. Önmagában a megváltoztatás immateriális deliktumot feltételez. 

A természetkárosítás alanya általános, alapesete csak szándékosan, míg minősített esete 

mindkét bűnösségi formával megvalósítható. 

A bűncselekmény minősített esete, ha az (1) bekezdésben meghatározott magatartás 

eredményeként olyan mértékű pusztulás következik be, hogy az elpusztult egyedek 

eszmei értékének összege eléri a legmagasabb eszmei értékkel rendelkező fokozottan 

védett faj pénzben kifejezett értékének kétszeresét. 

A helyes értelmezés szerint (ami egyébként a jogszabály szövegéből is következik) a 

fokozottan védett élő szervezetek kapcsán megállapított legmagasabb érték az irányadó, 

függetlenül az elkövetési tárgy védett, vagy fokozottan védett voltától, és attól, hogy az 
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elkövetési tárgy növény, állat, gomba, vagy zuzmó. A minősített eset tehát akkor 

állapítható meg, ha a pusztulással bekövetkezett kár eléri, vagy meghaladja a 

2.000.000.- Ft-ot.  

A (2) bekezdésben szabályozott alapesethez kapcsolódó minősítő eredmény a jelentős 

mértékű károsodás, vagy megsemmisülés. 

Fontos megjegyezni, hogy az (1) bekezdés tulajdonképpen három alapesetet szabályoz, 

és ezek a minősítés során nem moshatók össze. A minősítő eredmény fennállását tehát 

külön kell vizsgálni a védett és a fokozottan védett élő szervezetek esetében, a 

bekövetkezett kár értéke nem számolható egybe.  

Így ha a cselekmény védett és fokozottan védett fajok elpusztításával jár, akkor 

halmazat jön létre, és a különböző elkövetési tárgyak vonatkozásában a minősítő 

eredmény fennállását külön kell vizsgálni (adott esetben mindkét cselekmény 

alapesetként értékelhető, függetlenül attól, hogy az elpusztult védett és fokozottan 

védett élő szervezetek értékének együttes összege eléri a fentebb meghatározott értéket. 

Az viszont nem bír jelentőséggel, hogy az adott faj növény, állat vagy egyéb élő 

szervezet. 

Több védett egyed kapcsán kifejtett cselekmény természetes egységet képez, míg a több 

részcselekménnyel megvalósuló magatartás folytatólagos egység.
68

 Ugyanez mondható 

el a fokozottan védett és a 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó fajok esetében 

is. 

A környezetkárosításhoz képest a természetkárosítás továbbra is speciális deliktum. 

Az alapeset gondatlan megvalósítása szabálysértésként értékelhető. A (2) bekezdésben 

rögzített deliktum esetén a jelentős mérték hiánya szintén nem zárja ki a cselekmény 

szabálysértéskénti minősítését. 

Az adott időszak jogalkalmazási gyakorlatából a következő jogesetet rendkívül 

érdekesnek találtam. 

 A vádlott szenvedélyes vadász, rendszeresen vadászik külföldön. 2007. május 30. 

napján Bosznia-Hercegovinában, hivatalosan megszervezett vadászaton szürke farkast 
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lőtt. Tevékenységéhez Bosznia-Hercegovinában minden szükséges engedélyt és 

igazolást beszerzett. Az általa elejtett szürke farkas koponyáját és bőrét kívánta 

Magyarországra hozni. A határátkelőhelyen önként jelezte a nála lévő trófeát. A szürke 

farkas (Canis lupus) a 338/97/EK tanácsi rendelet "A" mellékletének hatálya alá 

tartozik, ezért behozatalának feltétele a rendeltetési hely szerinti tagállam által kiállított 

CITES engedély. A vádlott engedéllyel nem rendelkezett, azonban arra hivatkozott, 

hogy nem tudta, hogy a CITES engedélyt előre be kell szereznie. A CITES engedély a 

865/2006/EK. bizottsági rendelet 15. cikk alapján utólagosan azért állítható ki, mert az 

érintett faj egyben fokozottan védett is, így a preparátum birtokban tartására engedély 

csak természetvédelmi, vagy más közérdekből lehetséges. A bíróság megállapította, 

hogy a vádlott eshetőleges szándéka fennállt, így a természetkárosítás bűntettét 

elkövette.
69

  

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a védő jelentett be fellebbezést. A vádlott felmentése 

érdekében bejelentett fellebbezés azt sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság elvetette a 

vádlott védekezését, miszerint nem tudta, hogy a behozatal előtt kell kérelmezni a 

CITES engedélyt. Álláspontja szerint szándékosságról nem lehet szó, mert a terheltnek 

arról nem volt tudomása, hogy a CITES engedélyt utólag nem állítják ki. A másodfokú 

bíróság az ítéletet azzal az indokkal hagyta helyben, hogy az elsőfokú bíróság nem 

tévedett, amikor a vádlott védekezését azáltal nem találta hitelesnek, hogy a vádlott 

hosszú ideje vadászik és nemcsak Magyarország területén, hanem külföldön is.
70

  

Az büntetőügyben előterjesztett felülvizsgálati indítványt a Kúria nem tartotta 

alaposnak, ezért az ítéletet hatályában fenntartotta.  Indoklása szerint az ítélkezési 

gyakorlat következetes abban, hogy a büntetőjogszabály létezésében, a büntetőjogi 

tilalomban való tévedés közömbös. E főszabály alól kivételt képezhet a büntetőjogi 

keretdiszpozíció tartalmát kitöltő igazgatási jogszabályt érintő tévedés, amely - az 

elkövetőtől várható ismeretekre és az elkövetés sajátos viszonyaira figyelemmel - adott 

esetben értékelhető társadalomra veszélyességben való tévedésként. Ez azonban a 

terheltre nem vonatkoztatható. A terhelt ugyanis tapasztalt, külföldi vadászatokon is 

gyakran részt vevő vadász, aki - saját vallomása alapján - tudott arról, hogy a 

Magyarországon fokozottan védett szürke farkas a Washingtoni Egyezmény hatálya alá 

tartozik. Annak, aki vadászattal foglalkozik, a vadászatra vonatkozó szabályokat 

ismernie kell. Ebből következően a terhelt nem hivatkozhat arra, hogy a CITES 

engedély előzetes beszerzését kötelezővé tevő jogszabályt nem ismerte, illetve arra, 

hogy e tekintetben legfeljebb csak gondatlanság terheli. A Kúria álláspontja szerint a 

terhelt a bűncselekményt egyenes szándékkal valósította meg.
71

  

 

Véleményem szerint az adott cselekmény nem bűncselekmény, mert a magatartás a 

társadalomra nem veszélyes. A vadász ugyanis hivatalos vadászaton vett részt, a 

szükséges engedélyek birtokában. Az egyed kilövése tehát jogszerű volt. 
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Ezen felül a vádlott önként jelezte a nála lévő trófeát, amiből egyértelműen arra lehet 

következtetni – ahogy arra a védő is hivatkozott –, hogy cselekményét gondatlanságból 

követte el. Ha az elkövetőt valamely tényállási kapcsán csak gondatlanság terheli, akkor 

cselekménye gondatlannak minősül. 

Életszerűtlen továbbá az arra való hivatkozás, hogy a terheltnek foglalkozásából 

adódóan tudnia kellett az engedélyezési eljárás részletszabályairól, hiszen a büntetőjog 

kapcsán mindig érvényesül az ártatlanság vélelme. Tény, hogy az elkövető tévedésre, 

mint büntethetőséget kizáró okra nem hivatkozhat, azonban ettől függetlenül a 

bíróságnak kellett volna bizonyítania, hogy az elkövető tudomással bírt cselekményének 

valamennyi körülményéről. A jogellenesség tudata nélküli puszta tényszándék azonban 

nem alapoz meg büntetőjogi felelősséget, kizárólag akkor, ha a tévedés az elkövető 

gondatlanságából fakad, és a törvény a gondatlan alakzatot is büntetni rendeli. A 

természetkárosítás alapesete azonban csak szándékosan követhető el.  

 

1.2.12. A 2009. évi LXXX. törvény 

 

Jelen törvény csupán a deliktum szankciórendszerét érintette, azonban azt sem 

jelentősen. A megemlítésen túl ezért jelen módosítással nem kívánok részletesen 

foglalkozni. A törvény 2009. V. 1. napján lépett hatályba. 

 

1.2.13. A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 

 

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 2010. május. 26. napján lépett hatályba, és a 

természetkárosítás szempontjából releváns elkövetési tárgyak meghatározásánál bír 

komoly jelentőséggel. 

A jóváhagyott Natura 2000 területek azok a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet által 

megjelölt területek, amelyeket az Európai Unió bizottsági, vagy tanácsi határozattal 

jóváhagyott. Ezeknek a területeknek a meghatározása 2010. május 26. napjától átkerült 

jelen rendeletbe. 

A 4. melléklet sorolja fel a jóváhagyott, különleges természetmegőrzési területeket, míg 

az 5. melléklet a jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket sorolja 

fel. 
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A különleges madárvédelmi területek továbbra is a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 

5. mellékletében szerepelnek, azonban az érintett területek helyrajzi számos jegyzékét 

jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

A különleges természetmegőrzési területnek jelölt területeket továbbra is a 2004-es 

kormányrendelet 6. számú melléklete határozza meg, azonban ezek helyrajzi számos 

jegyzékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

A 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 7. számú melléklete tartalmazza a kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területeket, míg az ilyen területekkel 

érintett földrészletek helyrajzi számát szintén jelen rendelet határozza meg a 3. 

mellékletben. 

Tehát az elkövetési tárgyak változatlanok maradtak, azonban fontosnak tartottam 

kifejteni azt, hogy ezeket a területeket a jogrendszeren belül mely jogszabályok 

határozzák meg. 

 

1.2.14. A 2010. évi CLXI. törvény 

 

A természetkárosítás törvényi tényállásának 2011. január 1-jétől hatályos szövege a 

következő: 

281. §  (1) Aki 

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, 

b) védett élő szervezet vagy az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben 

kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében 

megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, 

c) az Európai Közösségek Tanácsának a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló rendelete A és B melléklete hatálya 

alá tartozó élő szervezet egyedét 

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba behozza, onnan kiviszi, az 

ország területén átviszi, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet követ el, 

és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2464000
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a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

jogszabály szerinti különleges madárvédelmi területet, különleges természetmegőrzési területet, 

vagy annak jelölt területet, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, vagy 

annak jelölt területet, vagy 

b) védett 

1. természeti területet, 

2. barlangot, 

3. élő szervezetek életközösségét, vagy azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben 

megváltoztatja. 

(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetkárosítás a fokozottan védett, 

illetve védett élő szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza, hogy az elpusztított 

fokozottan védett, illetve védett élő szervezet egyedeinek külön jogszabályban meghatározott, 

pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei 

esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb érték kétszeresét, illetve ha a c) 

pontban meghatározott természetkárosítás a Magyarországon védetté, illetve fokozottan védetté 

nem nyilvánított élő szervezet adott állományának fennmaradását veszélyeztető pusztulását 

okozza, 

b) a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítás az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges madárvédelmi 

terület, különleges természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, illetve kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület, vagy annak jelölt terület, védett természeti terület, 

barlang, illetve élő szervezetek életközössége vagy azok élőhelye jelentős károsodását vagy 

megsemmisülését okozza. 

(4) Aki a (3) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi el, 

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) E § alkalmazásában élő szervezet egyede: 

a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota, 

b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed, 

c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint 

annak, vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, 

amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt 

tartalmaz. 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/302144#sid2484480
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A kisebb mértékű módosítást az Európai Bizottság 2008/99/EK irányelve tette 

szükségessé. A természetkárosítás elkövetési tárgyainak köre bővült. A jogalkotó a 

védett élő szervezeteket megillető büntetőjogi védelmet kiterjesztette az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajokra is. Ezek 

tehát szintén csak abban az esetben lehetnek a bűncselekmény elkövetési tárgyai, ha az 

érintett egyedek pénzben kifejezett értékének összege eléri a fokozottan védett élő 

szervezetek egyedei esetében megállapított legalacsonyabb eszmei értéket (100.000,- 

Ft). 

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajokat a 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 7. számú melléklete sorolja fel, pénzben kifejezett 

értéküket a rendelet 4. §. (2) bekezdése egységesen 10.000,- Ft-ban határozza meg 

egyedenként. 

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokat szintén a 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet határozza meg, a fajok listáját a 8. számú melléklet 

tartalmazza. Az állatfajok pénzben kifejezett értékét a rendelet főszabályként 20.000,- 

Ft-ban állapította meg. Ez alól csak a 4. §. (3) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott fajok képeztek kivételt. 2012. október 1-jétől azonban az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős valamennyi állatfaj eszmei értéke 

egységesen 25.000,- Ft/egyed. 

A természetkárosítás törvényi tényállása egyebekben változatlan maradt. 

Az jogszabály adott időállapotában az alábbi jogeset történt. A Kerületi Bíróság 

elsőfokon jogerőre emelkedett végzésben tárgyalás mellőzésével 2 rb. 

természetkárosítás bűntette miatt halmazati büntetésül összesen 100.000,- Forint 

pénzbüntetést szabott ki amiatt, hogy a Kanadából Magyarországból hazatelepült 

vádlott a Kanadában feladott személyi ingóságai között egy darab fekete medve és egy 

darab farkas kikészített bőrt koponyával együtt szállította haza.
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2. A 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY 

 

2013. július 1. napján hatályba lépett az új Büntető Törvénykönyv. 

A környezet szűkebb értelemben vett büntetőjogi védelme önálló fejezetben került 

elhelyezésre. 

A XXIII. fejezet „A környezet és a természet elleni bűncselekmények” címet viseli, és 

tartalmazza mindazon tényállásokat, amelyek elsődleges rendeltetése a büntetőjogi 

környezetvédelem megteremtése. A fejezet a következő deliktumokat tartalmazza: 

 környezetkárosítás (241. §.) 

 természetkárosítás (242-243. §.) 

 állatkínzás (244. §.) 

 orvvadászat (245. §.) 

 orvhalászat (246. §.) 

 tiltott állatviadal szervezése (247. §.) 

 a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (248. §.) 

 ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés (249. §.) 

 radioaktív anyaggal visszaélés (250. §.) 

 nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (251. §.) 

 atomenergia alkalmazásával visszaélés (252. §.) 
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2.1. KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS 

 

241. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős 

mértékű szennyezéssel vagy más módon 

a) veszélyezteti, 

b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak 

beavatkozással állítható helyre, 

c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható 

helyre, 

bűntett miatt az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban meghatározott 

esetben egy évtől öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) 

pontja esetén egy évig, b) pontja esetén két évig, c) pontja esetén három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, és a (2) bekezdés első és második fordulatában 

meghatározott esetben az elkövető nem büntethető, az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig 

büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig a bűncselekmény által 

bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást megszünteti, a károsodott környezet eredeti 

állapotát helyreállítja. 

(4) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői 

jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó 

terhelése. 

 

A bűncselekmény jogi tárgya az egészséges emberi környezethez fűződő társadalmi 

igény.  

Az elkövetési tárgyak a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint ezek összetevői.  

Az elkövetési magatartás a bűncselekmény alapesetében a veszélyeztetés, minősített 

eseteiben a károsítás. A magatartások megvalósítása történhet szennyezéssel vagy más 

módon. A károsítás és a szennyezés bizonyos értelemben szinonim fogalmak. Az 

elhatároláshoz az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:
73

 

 károsítás szennyezéssel is megvalósítható, 
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 a magatartás károsításnak tekintendő, ha a szennyezettség olyan mértékű, hogy a 

környezet korábbi állapota csak beavatkozással vagy egyáltalán nem állítható 

helyre, 

 szennyezés az egészségre ártalmatlan anyaggal is megvalósítható, illetve ilyen 

típusú szennyezés is okozhat károsodást, 

 szennyezés esetén, ha a környezet korábbi állapota beavatkozás nélkül helyreáll, 

akkor nem vonható a magatartás a károsítás fogalomkörébe. 

 A bűncselekmény értelemszerűen mind a tevőleges, mind a passzív magatartásokat 

büntetni rendeli. A jogellenességet minden esetben körültekintően, a háttérnormák 

gondos vizsgálatával kell megállapítani. A jogellenességen kívül azonban rendkívül 

fontos annak bizonyítása is, hogy az elkövetőt legalább gondatlanság terheli.  

A környezetkárosítás alanya bárki lehet, a tényállás szándékosan vagy gondatlanságból 

egyaránt elkövethető. A gyakorlatban megvalósuló környezetkárosítások tipikus 

bűnösségi formája a hanyag gondatlanság (negligencia), ugyanis a bűncselekmény 

legtöbb esetben valamilyen gazdasági tevékenység folytatása körében valósul meg. 

Az elhatárolási kérdéseknél a korábban kifejtettek itt is elmondhatók.  

A keretdiszpozíciót jelenleg tartalommal kitöltő legfontosabb normák a következők:  

 az 1995. évi LIII. törvény, 

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdőgazdálkodásról, 

 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet a levegő védelméről, 

 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező 

anyagok összkibocsátási határértékéről, 

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, 

 a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) 

Kormányrendelet. 
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2.2. TERMÉSZETKÁROSÍTÁS 

 

A természetkárosítás keretdiszpozíciója szempontjából jelenleg az alábbi jogszabályok 

bírnak relevanciával:  

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, 

 az Európai Közösségek Tanácsának 338/97/EK rendelete valamint a 

végrehajtásáról szóló 865/2006/EK Bizottsági rendelet, 

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdőgazdálkodásról, 

 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról, 

 a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet, 

 a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) kormányrendelet, 

 a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 67/1998. (IV.3.) 

kormányrendelet, 

 az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. 

(X.8.) kormányrendelet,  

 az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 

érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet, 

 egyéb jogforrások. 

 

2.2.1. Természetkárosítás I. (Btk. 242. § - egyedvédelmi bűncselekmény) 

 

242. § (1) Aki 

a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, 

b) védett élő szervezet vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- vagy állatfaj egyedeit, feltéve, hogy azok külön jogszabályban meghatározott, pénzben 

kifejezett értékének együttes összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében 

megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, 

c) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 

védelemről szóló EK tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét 

jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, onnan kiviszi, 

azon átszállítja, azzal kereskedik, illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az élő 

szervezet egyedeinek olyan mértékű pusztulását okozza, 
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a) hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetében az elpusztított élő szervezet egyedeinek 

külön jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes összege eléri a 

fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében megállapított, pénzben kifejezett legmagasabb 

érték kétszeresét, 

b) amely az (1) bekezdés c) pontja esetében az élő szervezet állományának fennmaradását 

veszélyezteti. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség 

miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) E § alkalmazásában élő szervezet egyede: 

a) az élő szervezet egyedének valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota, 

b) az élő szervezetek keresztezéseként és kereszteződéseként létrejött egyed, 

c) az élő szervezet egyedének származéka, ami alatt érteni kell az elpusztult élőlényt, valamint 

annak vagy az élő szervezet egyedének bármely részét, továbbá azt a terméket vagy készítményt, 

amely a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt 

tartalmaz. 

 

Az egyedvédelmi bűncselekmény elkövetési tárgyai a fokozottan védett élő szervezetek 

egyedei, védett vagy az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- és állatfaj egyedei bizonyos esetekben, továbbá a 338/97/EK rendelet A és B 

melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyede. 

Az elkövetési magatartások az elkövetési tárgy jogellenes megszerzése, tartása, 

forgalomba hozatala, országba behozatala, országból történő kivitele, ország területén 

történő átszállítása, az azzal történő kereskedelem, károsítása, elpusztítása. A 

magatartások értelmezése kapcsán a korábban már említett meghatározások az 

irányadók.  

Az elkövetés módja valamennyi esetben a jogellenesség. A jogellenesség valamilyen 

tilalmat vagy korlátozást felállító jogszabályi vagy hatósági rendelkezés megszegésében 

nyilvánul meg. Megállapításához elengedhetetlen az igazgatási normák, engedélyek és 

az azokban használt fogalmak tartalmának pontos vizsgálata. 

A bűncselekmény alanya általános, alapesete csak szándékosan követhető el.  

A minősített eseteket a jogalkotó az elpusztult egyedekhez kapcsoltan szabályozta. A 

minősített eset a védett, fokozottan védett illetve az Európai Unióban természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok esetében az elpusztult egyedek eszmei értéke 

alapján állapítható meg, míg a 338/97/EK rendelet hatálya alá tartozó egyed esetében 

annak megállapítására akkor kerülhet sor, ha az adott egyedek pusztulása olyan 

mértékű, hogy az az érintett állomány fennmaradását veszélyezteti. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/190674#sid1159936
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/190674/listid/1487855905356#sid1160448
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/190674/listid/1487855905356#sid1160960
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/190674#sid1161728
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A tényállás legnagyobb hiányossága, hogy az elkövetési tárgyak kapcsán a 338/97/EK 

tanácsi rendelet hatálya alá tartozó fajok véleményem szerint csak akkor lehetnek az 

elkövetés tárgyai, amennyiben megfelelnek valamelyik másik elkövetési tárgy 

kritériumainak is. A rendelet által védett fajok ugyanis nem szerepelnek egyszerre a 

jogszabály két mellékletében, és a jogalkotó által megfogalmazott kritérium pont ezt 

kívánná meg a büntetőjogi oltalomhoz. Az említett fordulatban ugyanis az „és” szó 

szerepel a két melléklet között, ami konjunktív feltételre utal. Olyan faj viszont nincs, 

ami egyidejűleg mind az A mind a B melléklet hatálya alá tartozna.  

Helyesebb lett volna úgy fogalmazni, hogy a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló EK tanácsi rendelet A 

vagy B melléklete hatálya alá tartozó élő szervezet egyede, vagy a vadon élő állat- és 

növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló EK 

tanácsi rendelet A és B melléklete valamelyikének hatálya alá tartozó élő szervezet 

egyedét. 

Kétségtelen, hogy a jogalkotót nemes cél vezette, azonban önmagában az a tény, hogy 

az adott egyed a rendelet valamelyik mellékletének hatálya alá tartozik, még büntetőjogi 

oltalmat a jogszabály jelenlegi állapotában nem keletkeztet. 

 

2.2.2. Természetkárosítás II. (Btk. 243. § - a természeti értékek és területek védelmével 

kapcsolatos bűncselekmény) 

 

243. § (1) Aki Natura 2000 területet, védett barlangot, védett természeti területet vagy védett 

élő szervezetek életközösségét, illetve azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben 

megváltoztatja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás a Natura 

2000 terület, a védett barlang, a védett természeti terület vagy a védett élő szervezetek 

életközössége, illetve azok élőhelye jelentős károsodását vagy megsemmisülését okozza. 

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség 

miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) E § alkalmazásában Natura 2000 terület alatt a természet védelméről szóló törvényben 

meghatározott fogalmat kell érteni. 

 

A bűncselekmény elkövetési tárgyai a Natura 2000 terület, a védett barlang, védett 

természeti terület, valamint a védett élő szervezetek életközössége, és azok élőhelye. 

A Natura 2000 területeket a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet, valamint a 14/2010. 

(V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza. Magyarországon valamennyi barlang jog státusza 

a törvény erejénél fogva védett természeti terület. A védett természeti terület, mint jogi 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/190674/listid/1487855905356#sid1168384
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jelleg az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerül, azonban a bejegyzés sok esetben 

elhúzódik. A területeket egyébként táblával kell megjelölni, amely jelzi a területre 

érkezőknek a megkívánt fokozottabb körültekintést. 

A deliktum elkövetési magatartása a jogellenes, jelentős mértékben történő 

megváltoztatás.  

A jogellenesség bizonyítása elméletileg a büntetőeljárásban már nem kellene, hogy 

nehézséget okozzon, ugyanis a büntetőjogi felelősségre vonást rendszerint megelőzi egy 

közigazgatási eljárás (bírságolás) és esetlegesen a természetben okozott kár megtérítése 

iránt indított polgári per.  

A jogellenes cselekmény mindenképpen valamilyen jogi normába ütköző magatartást, 

vagy kötelezettségszegést jelent. Ennek a normának a forrása lehet jogszabály illetve 

hatósági határozat – engedély - is.  

A bűncselekmény alanya bárki lehet, alapesete csak szándékosan követhető el. Ha a 

kötelezettség forrása speciális jogszabályi rendelkezés, vagy hatósági határozat, akkor 

az elkövető csak a meghatározott magatartás tanúsítására kötelezett személy lehet. A 

gyakorlatban megvalósuló természetkárosítások tipikus bűnösségi formája a hanyag 

gondatlanság (negligencia). Az elkövetők az esetek jelentős részében más cél érdekében 

cselekednek, azonban hanyagságuk folytán nem ismerik fel kellő időben a cselekmény 

káros hozadékát. A cél leggyakrabban az anyagi haszonszerzés, a gazdasági 

tevékenység folytatása körében. Bár a jogi személyek büntetőjogi szankcionálásának 

elvi alapjai már adottak, azonban az esetek többségében az elkövető még mindig 

természetes személy.  

Átgondolásra érdemes a közigazgatásban dolgozó tisztviselők büntetőjogi 

felelősségének megteremtése is.  

A minősített eset minősítő eredményként határozza meg az elkövetési tárgy jelentős 

mértékű károsodását vagy megsemmisülését. Nem feltétlenül szükséges az 

eredménynek bekövetkeznie, elegendő annak minden kétséget kizáró bizonyítása, hogy 

a jelentős mértékű károsodás vagy megsemmisülés a jövőben e magatartás miatt be fog 

következni. 

Az elhatárolási kérdések értelemszerűen változatlanok maradtak. 
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3. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

3.1. KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS 

 

A környezetkárosítás tényállása a Büntető Törvénykönyvben történő megjelenése óta 

jelentős változásokon ment át.  

Az 1993. évi XVII. törvény kizárólag a diszpozíció megvalósítása esetére kilátásba 

helyezett szankciót érintette.  

A keretdiszpozíció legfontosabb háttérnormája, az 1976. évi II. törvény helyébe lépő 

1995. évi LIII. törvény jelentősen megváltoztatta a tényállás szempontjából 

meghatározó jogi környezetet. Egyes, korábban ismert fogalmakat pontosított, ezen 

kívül új fogalmak meghatározására is sor került. A jogalkalmazás szempontjából a 

legfontosabb dogmatikai kérdést a környezetterhelés és a környezetszennyezés 

fogalmának meghatározása jelentette. A két magatartás ugyanis csak mennyiségi 

szempontból tér el egymástól egyes esetekben. Kérdésként merülhetett fel a 

jogalkalmazás számára, hogy a jelentős mértékű szennyezést minden esetben meg kell-e 

állapítani, amikor a Kvt. szerinti környezetszennyezés fenn áll.  

Ezt a jogbizonytalan helyzetet szüntette meg az 1996. évi LII. törvény, amikor is a 

beiktatott értelmező rendelkezésben a Kvt. szerinti környezetszennyezéssel azonos 

módon határozta meg a jogalkotó a szennyezés fogalmát. Ezzel egyértelművé vált, hogy 

a jelentős mértékű szennyezés a környezetszennyezés egy súlyosabb foka. A 

jogbiztonságot növelte továbbá a károsítás fogalmának értelmező rendelkezésben 

történő meghatározása, amely szintén a Kvt. fogalomrendszerére tekintettel került 

megalkotásra. A tényállás (2) és (3) bekezdésében szabályozott magatartás viszont 

jogbiztonsági szempontból erősen aggályos, ugyanis a jogalkalmazás diszkrecionális 

joga meglehetősen tág keretek között került meghatározásra. Nem elég tehát, hogy a 

bíróságoknak kellett megállapítani a jelentős mértékű szennyezés, illetve a jelentős 

mértékű károsodás adott ügyre vonatkoztatható konkrét jelentését, még abban a 

kérdésben is állást kellett foglalni, hogy az adott magatartás alkalmas-e az ilyen mértékű 

eredmény okozására. Kétségtelen, hogy a jogalkotó a büntetőjogi felelősséget kívánta 

szűk körben kiterjeszteni egyes, környezetet veszélyeztető magatartásokra, azonban a 

homályos megfogalmazás éppen a felmentő ítéletek táptalajaként szolgált. Ugyanakkor 

a tényállás alkalmazási köre az újonnan beiktatott „környezetre veszélyes hulladék 

jogellenes elhelyezése” elnevezésű tényállás következtében szűkült. A 

környezetkárosításhoz képest ugyanis az említett deliktum speciális jogszabályként 

értelmezhető.  

A 2005. évi CXI. törvény az Európai Uniós tagságunkból eredő jogharmonizációs 

kötelezettségre tekintettel a környezetkárosítás tényállása körében rendelte büntetni az 

ózonréteget károsító anyagokhoz kapcsolódó egyes magatartásokat. Ez a tilalom 

azonban még nem volt abszolút jellegű, mert a személyes használatra szolgáló 
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mennyiség tekintetében kifejtett cselekmény még nem volt kriminalizálva. Jelen 

fordulat a környezetkárosítás szabályozástörténetének első olyan állomása, ahol a 

tényállás immateriális jelleget ölt. Kiemelendő, hogy a módosítás következtében az 

épített környezet kikerült a környezetkárosítás elkövetési tárgyai közül. A módosítás 

legnagyobb pozitív hozadéka azonban a tevékeny megbánás intézményének 

megjelenése. Az elkövető ugyanis nem, illetve lényegesen enyhébben büntethető 

amennyiben magatartásának káros eredményét az elsőfokú ítélet meghozataláig 

elhárítja. A jogalkotó tehát az in integrum restitutio motívumaként határozza meg az 

állam büntetőjogi igényéről való teljes vagy részleges lemondást. Helyesen ismerte fel 

tehát a törvényhozó, hogy a környezet megóvásához illetve helyreállításához sokkal 

nagyobb társadalmi igény fűződik, mint a büntetőjogi felelősségvonáshoz.  

A 2009 évi LXXX. törvény kizárólag a tényállásban álló szankción változtatott.  

A 2010. évi CLXI. törvény ezzel szemben a tényállást tovább bonyolította azzal, hogy a 

deliktumban meghatározott magatartások körét kibővítette azáltal, hogy az ózonréteget 

károsító anyagokra vonatkozó tilalom abszolút jellegűek lettek, figyelmen kívül maradt 

tehát az elkövetési tárgy mennyisége. Ezen kívül a gyártás és a felhasználás is 

elkövetési magatartásként került rögzítésre. 

A 2012. évi C. törvény ezt az összetett tényállást tette átláthatóvá az „ózonréteget 

lebontó anyaggal visszaélés” kriminalizálásával. Ezzel az új tényállás hatálya alá 

kerültek egyes, korábban a környezetkárosítás körében értékelhető magatartások. 

 

3.2. TERMÉSZETKÁROSÍTÁS 

 

Az 1978. évi IV. törvényben megjelenő természetkárosítás tényállása napjainkig 

jelentős változásokon ment keresztül. Megjelenése idején a fokozottan védett növény- 

és állatfajokat, mint oltalomban részesülő általános jogi kategóriát, a jogrendszerünk 

nem ismerte. A bíró feladata volt tehát esetről esetre annak eldöntése, hogy az adott 

cselekménnyel érintett elkövetési tárgy fokozottan védett-e, vagy sem. A miniszteri 

indoklás szerint azért nem szükséges konkrétan meghatározni a védett fajokat, mert 

azok köre folyamatosan változik. Ez felveti azt a kérdést, hogy az elkövető honnan 

ismerheti fel, vagy mi alapján ismerhetné fel, hogy cselekménye ilyen növényt, vagy 

állatot érint. A tényállás a származékok közül csak a fokozottan védett madarak tojására 

terjed ki, a törvény indoklása szerint arra is csak akkor, ha a tojásból fióka kelhetett 

volna ki. Az ártatlanság vélelméből következően tehát az ügyészt terhelte annak 

bizonyítása, hogy azok a tojások, melyekre az elkövető a cselekményt elkövette, 

termékenyek voltak, és a tojást rakó madár egyértelműen kiköltötte volna azokat. A 

tényállás említett fordulata alapján kétséget kizáróan bűnösséget megállapítani nem 

lehet.  
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Nagy előrelépést jelentett a jogbiztonság terén az 1982. évi VI. törvény, illetve az 

1/1982. OKTH rendelkezés. A törvényben meghatározásra kerültek egyes fogalmak, a 

rendelet mellékleteiben pedig taxatíve határozza meg a fokozottan védett növény- és 

állatfajokat.  

Hazánk csatlakozott a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott és 1973-ban 

hatályba lépett, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelméről szóló egyezményhez, melyet az 1986. évi 15. törvényerejű rendelet 

hirdetett ki.  

Az 1987. évi III. törvény a CITES hatálya alá tartozó egyedekre is kiterjesztette a 

büntetőjogi védelmet. A jogalkotó célja helyeselhető, azonban a tényállás 

megfogalmazása meglehetősen aggályosra sikeredett. A nemzetközi szerződés hatálya 

alá tartozás helyett egyértelműen meg kellett volna jelölni azt az egyezményt, ami a 

tényállás szempontjából releváns, vagy amelyek relevánsak. A büntetőjogi 

fenyegetettség köre lényegesen tágult, az kiterjedt a fokozottan védett és a CITES 

hatálya alá tartozó egyedek bármely fejlődési alakjára, illetve származékára. A 

Washingtoni Egyezmény hatálya azonban csak azokra az egyedekre terjed ki, amelyek a 

függelékben szerepelnek, és amelyek könnyen felismerhetők. Amennyiben tehát az 

egyed nem ismerhető fel könnyen, úgy annak származéka sem tekinthető a 

bűncselekmény elkövetési tárgyának.  

Az 1993. évi és az 1996. évi Btk. módosítás csak a tényállás szankcióját érintette.  

Az 1996. évi LIII. törvény, mint a keretdiszpozíciót kitöltő újabb jogszabály tágabban 

határozta meg a védett természeti terület fogalmát, ezzel a tényállás elkövetési 

tárgyainak köre bővült. Az ex lege védett területek száma nőtt, azonban azok 

meghatározása nem volt egyértelmű, sőt egyes esetekben a jogalkotó mellőzte is azok 

pontos definiálását. A láp, a szikes tó, a földvár olyan védett területek, amelyek fogalma 

a törvény által nincs meghatározva.  

Az 1998. évi LXXXVII. törvény a Tvt. rendelkezéseire figyelemmel újrakodifikálta a 

természetkárosítás tényállását. Az elkövetés tárgyai továbbra is a fokozottan védett, 

illetve a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó védett élő szervezet, illetve azok 

származéka, azonban a büntetőjogi védelem ezen fajok hibrideire is kiterjedt. A 

tényállás legnagyobb hiányossága, hogy a károsítás nem szerepel az elkövetési 

magatartások között. Az ilyen élő szervezetek megsebesítése tehát egyes esetekben csak 

szabálysértésnek minősült, ami súlyos hiányosságra hívja fel a figyelmet. A tényállás 

második fordulata elkövetési tárgyként határozza meg a védett természeti területeken 

kívül a védett barlangot és a védett élő szervezetek életközösségét is. A barlang 

elkövetési tárgyként történő megemlítése a tényállás szövegében felesleges, ugyanis 

Magyarországon valamennyi barlang ex lege védett természeti terület, ezért az önálló 

megnevezés hiányában is büntetőjogi oltalomban részesül. Nem világos emellett az 

sem, hogy a fordulat szempontjából mi minősül védett élő szervezetnek. A kritika 

mellett azonban hangsúlyozandó, hogy jelen módosítás volt az, amely megteremtette 

annak elvi lehetőségét, hogy a büntetőjog által biztosított védelem ne csak növényekre 
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és állatokra terjedjen ki. A tényállás ugyanis az elkövetési tárgy meghatározásakor az 

élő szervezet egyede kifejezést használja a korábbi „növény vagy állat” helyett. Noha 

hazánkban először a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM. rendelet nyilvánított védetté gomba- 

és zuzmófajokat, már 1999. március 1. napja óta adott volt annak lehetősége, hogy az 

ilyen egyedek fokozottan védetté nyilvánítás esetén a bűncselekmény elkövetési tárgyai 

lehessenek.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkra tekintettel szükségessé vált a 

természetkárosítás tényállásának újabb módosítása. A 2005. évi CXI. törvénnyel hazánk 

a jogharmonizációs kötelezettségének tett eleget. A módosítás legnagyobb eredménye a 

jogbiztonság terén, hogy az elkövetési tárgyak meghatározásának kritériumaként már 

nem a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozást említi, hanem konkrétan megnevezi 

azt a jogforrást, ami az Európai Unió területén a CITES-ben meghatározott 

kötelezettségek teljesítését biztosítja. Sajnálatos módon a tényállás konjunktív 

feltételként határozza meg a büntetőjog általi védelemhez, hogy az adott egyed a 

338/97/EK tanácsi rendelet A és B melléklete hatálya alá tartozzon. Ilyen faj viszont 

nincs. További pozitív hozadéka a módosításnak, hogy a jogalkotó pótolta a tényállás 

egyik jelentős hiányosságát azzal, hogy a károsítást elkövetési magatartásként 

kodifikálta. Ezen kívül az új tényállás – bár szűk körben – de büntetőjogi védelmet 

biztosított a védett fajok egyedeinek is. Az elkövetési tárgyak köre bővült a Natura 2000 

területekkel (különleges madárvédelmi területet, különleges természetmegőrzési 

területet, vagy annak jelölt területet, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területet, vagy annak jelölt területet), azonban a barlang továbbra is önállóan nevesített 

elkövetési tárgy maradt. Feltehetően a büntetőjogi fenyegetettség kiterjesztésének 

szándéka vezette a jogalkotót, amikor a tényállás által biztosított oltalmat a 

meghatározott élő szervezetek életközösségének élőhelyére is kiterjesztette. A 

megfogalmazás eléggé homályosra sikeredett, ugyanis nem dönthető el első olvasatra, 

hogy az élőhely a védett élő szervezetek élőhelyét, vagy azok életközösségének 

élőhelyét jelenti. Az egyed büntetőjogi fogalmának meghatározása a jogbiztonság 

szempontjából jelentősnek tekinthető, azonban annak tartalma erősen aggályos, és 

súlyos jogértelmezési kérdéseket vet fel. Erre a fogalomra épül ugyanis a minősített 

esetek egy részének meghatározása is. A problémát jól szemlélteti a következő jogeset: 

A vádirat egyik pontja szerint a külföldi állampolgárságú vádlottak külföldről 

Magyarországra rendszeresen tokhalikrákat importáltak, melyet belföldön 

viszonteladóknak és éttermeknek forgalmaztak. A tokhalalakúak egyedeivel, így a 

kaviárral (halikra) folytatott tevékenység is CITES engedélyhez kötött. A konzervek a 

vádirat szerint mintegy kb. 250.000 darab tokhalalakútól származó ikrát tartalmaztak 

(Fővárosi Főügyészség KÜO.1192/2006/49-I. sz. vádirata). 

Az eset jól példázza az egyed fogalmának legnagyobb problémáját. Abban az esetben 

tehát, hogyha valaki tokhalalakúból készít ételt, akkor cselekménye lényegesen 

enyhébbnek minősül, mint annak a személynek a cselekménye, aki ugyanezen faj ikráit 

használja fel konyhai alapanyagként. Ha ugyanis valamennyi önálló származék és rész 

egy egyednek minősül, akkor az adott fajra meghatározott pénzben kifejezett érték 
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valamennyi származék tekintetében irányadó. Ez súlyosan méltánytalan ítéletekhez, 

modernkori értelemben vett justizmodokhoz vezethet. Nincs ésszerű magyarázata 

ugyanis annak, hogy egy madárból kihullott toll, vagy egy állat ürüléke miért minősül 

jogilag egyednek, és miért bír ugyanolyan eszmei értékkel, mint az az élőlény, amelyből 

az adott dolog származik.  

A 2009. évi LXXXI. törvény csupán a diszpozícióhoz fűződő szankciót érintette a 

természetkárosítás kapcsán.  

A 2010. évi CLXI. törvény az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelvére 

tekintettel azáltal bővítette a tényállás alkalmazási körét, hogy a bűncselekmény 

elkövetési tárgyaként határozta meg a már említetteken kívül az Európai Unióban 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- vagy állatfajok egyedeit.  

Az új Büntető Törvénykönyv kodifikációja során a természetkárosítás tényállása 

lényegében változatlan maradt, azonban a könnyebb átláthatóság érdekében a jogalkotó 

két szakaszban szabályozta az eddig egységes tényállást. 
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IV. A KÖRNYEZET BÜNTETŐJOGI VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 

Az Európa Tanács 1998. november 4-én elfogadta a környezet büntetőjogi védelméről 

szóló egyezményt, azonban a legtöbb tagállam – így Magyarország is – az egyezményt 

nem írta alá. Az európai egyezmény a környezet elleni bűncselekmények öt csoportját 

különbözteti meg. Az első csoportba azok a kiemelkedően súlyos bűncselekmények 

tartoznak, amelyek az emberi életre, testi épségre, egészségre vonatkozóan konkrét 

veszélyt jelentenek, vagy közveszélyt idéznek elő. A második csoportba azok a 

környezet elleni bűncselekmények tartoznak, amelyek a különféle védett 

emlékművekre, védett tárgyakra, növényekre és állatokra irányulnak. A harmadik 

csoportba tartoznak azok a cselekmények, amelyek a veszélyes hulladékok jogellenes 

elhelyezésével kapcsolatosak. A negyedik csoportba növényekkel kapcsolatos 

környezetkárosító, illetve szennyező cselekmények tartoznak. A bűncselekmények 

ötödik csoportjába a nukleáris és veszélyes radioaktív anyagokkal összefüggő 

cselekmények tartoznak. Az egyezmény valamennyi csoport vonatkozásában büntetni 

rendeli a szándékos és a gondatlan elkövetést is, azonban bármely tagállam élhet azzal a 

fenntartással, hogy gondatlanság esetén csak a súlyos gondatlanságot rendeli büntetni.
74

 

Az Európai Unió Tanácsa 2003. január 27-én elfogadta a környezet büntetőjog általi 

védelméről szóló kerethatározatot (2003/80/IB). A kerethatározat preambuluma utal az 

Európa Tanács egyezményére, amelyet a kerethatározat megalkotásakor figyelembe 

vettek. Az egyezmény tehát közvetett módon mégis hatást gyakorolt az egyes 

tagállamok büntetőjogára. A kerethatározat hét bűncselekmény elkövetését rendeli 

büntetni szándékos és súlyos gondatlanságból történő elkövetés esetén. A kerethatározat 

lényegében az ET-egyezményben meghatározott bűncselekményeket rögzíti, s ezen 

túlmenően írja elő a tagállamok számára a vadon élő állat- és növényfajok, vagy azok 

részeinek sérelmére elkövetett különböző cselekmények büntetőjogi üldözését, továbbá 

az ózont lebontó anyagok jogellenes kereskedelmének tilalmazottságát. Valamennyi 

tagállam, így hazánk is eleget tett az Uniós tagságból eredő jogharmonizációs 

kötelezettségének. Magyarországon a jogalkotó a 2005. évi XCI. törvénnyel a 

környezetkárosítás, a természetkárosítás és a hulladékgazdálkodás megsértésének 

elnevezésű bűncselekmények törvényi tényállását a kerethatározatban előírt 

követelményeknek megfelelően alakította át.
75

 

Az Európai Bíróság a 2005. szeptember 13-i ítéletével formai, alaki indokokra 

figyelemmel és hatáskör túllépése miatt megsemmisítette a 2003/80/IB kerethatározatot. 

Indoklásában azonban rámutat arra, hogy bár főszabály szerint a büntető jogszabályok 

tagállami hatáskörben vannak, ez azonban nem akadályozhatja meg a közösségi 
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jogalkotót abban, hogy a környezetvédelem tárgykörében jogi normákat alkosson akkor, 

amikor az egyes tagállamok nemzeti jogrendszere hatástalan a súlyos, 

környezetkárosításokkal járó cselekmények elleni küzdelemben.
76

 

Az Európai Parlament és a Tanács Strasbourgban, 2008.november 18-án elfogadta a 

környezet büntetőjog általi védelméről szóló 2008/99/EK irányelvet. A dokumentum 

elfogadását két irányelv tervezet is megelőzte, azonban azok elfogadására nem került 

sor. A 2008-ban megszületett irányelv kilenc bűncselekményt kriminalizál, ezzel 

módosításokkal ugyan, de tartalmazza a 2003/80/IB kerethatározatban meghatározott 

cselekményeket.
77

 Az irányelv a korábbi két tervezettel szemben nem tartalmaz 

autonóm tényállást. A tagállamok kötelezettsége a dokumentumban meghatározott 

bűncselekmények kriminalizálása szándékos és legalább súlyos gondatlanságból történő 

elkövetés esetén. Fontos hangsúlyozni, hogy az irányelv csak minimum szabályokat 

állapít meg, a tagállamok ennél szigorúbb szabályokat is alkothatnak.
78

  

Az irányelve az alábbi kilenc tényállást tartalmazza: 

 anyagok, vagy ionizáló sugárzás levegőbe, talajba, vagy vízbe történő 

kibocsátása,  

 hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása vagy ártalmatlanítása, 

 a nem elhanyagolható mennyiségben végzett hulladékszállítás, 

 olyan üzem működtetése, amelyben veszélyes tevékenységet végeznek, illetve 

veszélyes anyagokat vagy készítményeket használnak vagy tárolnak, 

 nukleáris anyagok, vagy más veszélyes radioaktív anyagok gyártása, kezelése, 

felhasználása, 

 védett, vadon élő állat, vagy növényfajok megölése, elpusztítása, birtoklása vagy 

begyűjtése, 

 védett, vadon élő állat-, vagy növényfajok példányaival, azok részeivel vagy 

származékaival való kereskedelem, 

 bármely magatartás, amely valamely védett területen található élőhely jelentős 

állagromlását okozza, 

 ózonkárosító anyagok gyártása, behozatala, kivitele, forgalomba hozatala, vagy 

felhasználása. 

A egyes büntetni rendelt cselekmények kritériuma továbbá, hogy a cselekmény 

alkalmas legyen arra, hogy bármely személy halálát vagy súlyos sérülését vagy a 

levegő, a talaj, vagy a víz minőségének, vagy az állatoknak vagy növényeknek a 

jelentős károsodását okozza. Mivel a kerethatározat lényeges tartalma az irányelvbe 

                                                           
76

 Görgényi Ilona: A környezetvédelmi büntetőjog megújulása az új évezredben, Miskolci Jogi Szemle, 
2011, különszám 
77

 Kiss Patrik: A környezetvédelmi büntetőjog aktuális problémái a nemzetközi instrumentumok és 
sztenderdek tükrében, Miskolci Egyetem, 2012. 
http://epa.oszk.hu/01000/01040/00015/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_ksz_2012_28-36.pdf 
(megtekintve: 2016.11.30.  21:03) 
78

 Görgényi Ilona: A környezetvédelmi büntetőjog megújulása az új évezredben, Miskolci Jogi Szemle, 
2011, különszám 

http://epa.oszk.hu/01000/01040/00015/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_ksz_2012_28-36.pdf


 
81 

átemelésre került, ezért hazánkban csupán egyes bűncselekményi tényállások 

kiegészítése vált szükségessé. Ennek a kötelezettségnek a jogalkotó a 2010. évi 

CLXI. törvénnyel tett eleget. 
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V. ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

A környezetet és a természetet károsító büntetőjogilag releváns magatartások 

meghatározása során a legnagyobb nehézséget a megengedhető és a 

megengedhetetlen magatartások elhatárolása jelenti. További nehézséget jelent a 

védett tárgy jogbiztonsági követelményeknek megfelelő megfogalmazása. A 

környezet és a természet ugyanis dinamikusan változó rendszer, ellenben a jog 

kiszámítható, statikus világával.  

A hatékony büntetőjogi védelem alapja, hogy a védendő érték a társadalom széles 

köre által ismert és oltalomra érdemes legyen. Ezen a területen azonban sokszor 

nincs átfedés más normarendszerekkel, ezért az ilyen esetekben nyilván az 

elvárhatósági mérce is alacsonyabb. 

További nehézséget jelent, hogy az ilyen cselekmények eredménye sokszor csak az 

elkövetést követő hosszabb idő elteltével realizálódik, miközben a jelenség a 

környezetben, a természetben megy végbe. Az ilyen közegben azonban az egyes 

jelenségek multikauzálisak, így a cselekmény és az eredmény közötti tényleges ok-

okozati viszony az idő múlásával egyre nehezebben bizonyítható annak ellenére, 

hogy a hátrányos változás ténye egyre nyilvánvalóbbá válik.  

A védett tárgyban bekövetkező változás gyakran kumulativitás produktuma, tehát 

sok kisebb cselekmény hatása realizálódik egy, hatványozottan jelentkező 

eredményben. Mindemellett sokszor ismeretlen az bűncselekmény előtti állapot is.
79

 

Jelen bűncselekmények esetén a társadalomra veszélyesség vizsgálata kiemelkedően 

fontos. Társadalomra veszélyesség hiányában ugyanis a cselekmény nem 

bűncselekmény, ezért a vádlottat fel kell menteni. Az alábbi esetben a bíróság így 

járt el.  

A városi ügyészség 2002. augusztus 27-én természetkárosítás bűntettével vádolta az 

akkor kilencven éves vadászt és rajta kívül másik huszonnyolc vádlottat nemzetközi 

szerződés hatálya alá tartozó élő szervezetek preparátumainak birtokban tartása 

miatt. 

A tényállás a következő volt. A vádlott Erdélyben született, azonban 1965-ben 

hazatelepült. Személyes értéktárgyaival együtt hozta Magyarországra azokat a 

preparátumokat, amelyeket a két világháború közötti időszakban saját kezűleg 

készített. Lakásán a nyomozó hatóság 2002. február 8. napján házkutatást tartott és 

lefoglalta az ott talált preparátumokat (1 db szalakóta, 1 db kis sólyom, 1db bíbic, 

3db rigó, 1 db búbos vöcsök, 1 db vadgalamb, 1 db búbos banka, 1db uráli bagoly, 2 

db sárgarigó, 1 db kékes rétihéja, 1 db gyurgyalag, 2 db vízi tyúk, 1 db csér, 1db 

csóka, valamint 2 db egerészölyv). 
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Ezen madárfajokat évtizedekkel később egyes nemzetközi egyezmények védetté 

nyilvánították, amelyek némelyikéhez Magyarország is csatlakozott. Az egyedek 

birtokban tartása tehát engedélyköteles magatartássá változott az évek során, a 

vádlott azonban folyamatosan birtokban tartotta azokat és tevékenységéhez hatósági 

engedélyt nem kért.  

Az idős aggastyán mindvégig tagadta bűnösségét, és arra hivatkozott, hogy a 

megváltozott jogi környezetről, így a birtoklás tilalmazott voltáról sem tudott. 

Abban az időben ugyanis, amikor a preparálást végezte, még nem létezett semmiféle 

tilalom az általa tanúsított magatartásra.  

A per irataiból egyértelműen kitűnik, hogy a vádlott cselekményét gondatlanságból 

követte el, a természetkárosítás alapesete azonban csak szándékos elkövetés esetén 

valósít meg bűncselekményt. A bíróság az elkövető tudattartalmát nem vizsgálta, 

mégis felmentette annak okán, hogy az általa tanúsított magatartás idős korából 

kifolyólag nem veszélyes a társadalomra, tehát cselekménye nem bűncselekmény.
80

 

Ezzel párhuzamosan a bíróság további huszonnyolc vádlottat ítélt el lényegében 

azonos tényállás alapján. Esetükben a szándékos elkövetést megállapíthatónak vélte 

pusztán a birtokláshoz fűződő puszta tényszándék alapján. Ezen vádlottak 

cselekménye a bíróság álláspontja szerint sokkal veszélyesebb a társadalomra, mint 

egy idős, magányos életmódot folytató személy lényegében azonos magatartása.  

A fenti eset rámutat arra, hogy jelenleg az egyed büntetőjogi fogalma túl tág keretek 

között van meghatározva. Mindannyian ismerünk ugyanis olyan oktatási- és 

kulturális intézményeket, amelyekben egyednek minősülő preparátumok hatósági 

engedély nélkül kerülnek bemutatásra. A problémának többféle megoldása 

lehetséges.  

Az egyik lehetőség, hogy a büntetőjogi egyed-fogalmat olyan módon alakítja át a 

jogalkotó, hogy azok a származékok, amelyek esetében az elkövetés az adott élő 

szervezetre semmilyen hátrányos következményekkel nem jár, kikerüljenek a 

meghatározás alól.  

A másik megoldás, hogy a jogalkalmazástól kikényszeríti az állam a törvény előtt 

mindenki egyenlő elvet. Ebben az esetben – ahogy Zeke László ügyvéd egyik 

védőbeszédében is rámutat – tömegesen indulnak majd eljárások azon éttermek 

vezetői és alkalmazottai ellen, ahol védett állatok származékait kínálják fel 

rendszeresen a vendégeknek hatósági engedély nélkül (fürjleves, fürjtojás, éti csiga, 

stb.). Fel kell jelenteni tehát mindenkit, akinek hangszere egzotikus fából, netán 

elefántcsont-berakással készült, és mindenkit, aki festett árvalányhajjal, esetleg 

darutollal díszített népviseleti öltözékben táncol a kultúra ápolásának magasztos 

égisze alatt.  
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Eszerint bűncselekményt követ el, aki az elhagyott fecskefészket házának felújítása 

során eltávolítja, sőt az is, aki az elhullott kérésztetemmel horgászni indul. 

Megjegyzem, hogy ez utóbbira a magyar igazságszolgáltatás történetében az alábbi 

eset tanulsága szerint már volt példa.  

A Városi Bíróság 1 rb. természetkárosítás bűntette miatt a vádlottat két évre próbára 

bocsátotta, amiért horgászata során az általa használt horgászfelszerelésben a 

hatóság 63 darab kérésztetemet talált.
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A fent kifejtettek is azt mutatják, hogy át kell gondolnunk az egyed büntetőjogi 

fogalmát. A jelenlegi szabályozás alapján ugyanis pontosan ugyanaz a büntetési 

tétel fenyegeti a fa lehullott levelének megsemmisítőjét, mint azt, aki az egész fát 

kivágja. A lehullott levelek elégetése azonban lehetővé teszi akár a minősített eset 

megállapítását is, mert a származék és az élő egyed eszmei értéke azonos. Adott 

esetben az őszi munkálatokat végző kertész súlyosabb büntetésre számíthat, mint a 

fát szándékosan kivágó személy. A már korábban említett kaviár kapcsán szintén ez 

a probléma merült fel. 

Átgondolásra érdemes továbbá a bejelentési kötelezettség előírása, és a hozzá 

tartozó engedélyezési eljárás is. Egy alkotmányos jogállamban alapelv az önvádra 

kötelezés tilalma. Hogyan várható el tehát az engedélyköteles fajok esetében a 

bejelentési kötelezettség megtétele, ha el gyakorlatilag az önfeljelentéssel esik egy 

tekintet alá. Amennyiben ugyanis a bemutatott engedély vagy bizonyítvány nem 

megfelelő, úgy büntetőeljárás indulhat az elkövető ellen, és az egyed elkobzására 

büntetőjogi felelősség megállapítása nélkül is sor kerülhet. 

Át kell tehát gondolnunk az elkobzás alkalmazásának feltételeit, a jogszabályba 

ütköző birtoklás megállapításának dogmatikai alapjait. A társadalomra 

veszélyességében való tévedés ugyanis nem zárja ki az elkobzás alkalmazását. Ezt 

jól szemlélteti az alábbi jogeset. 

A terhelt magánszemélyek megbízásából hozott be külföldről, védett nagy értékű 

madarakat. A behozott két madár pár értéke mintegy 15.000.000,- Forint. A terhelt a 

behozott madarakat azzal a felhívással adta át a megbízónak, hogy azok bejelentése 

az új tulajdonos kötelezettsége.  

Az illetékes hatóság 2014. április 8. napján problémásnak találta a behozott madarak 

CITES igazolásán feltüntetett adatokat.  

A rendőrség természetkárosítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott 

nyomozást, azonban ezt 2015. május 08. napján, mert nem volt megállapítható a 

bűncselekmény elkövetése.  
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Az ügyészség a nyomozás során lefoglalt madarak elkobzását indítványozta. 

Indítványát azzal indokolta, hogy a madarak behozatalához szükséges CITES 

engedélyen lévő adatok szerint a bizonylat tulajdonjog átruházására nem jogosít, 

ezért a madarak birtoklása jogellenes.  

Az ügyész indítványra a Szegedi Járásbíróság 2015. június 4. napján elrendelte a 

madarak elkobzását, amely végzés ellen az addigra már az „egyéb érdekelt” 

pozíciójába került terhelt megkapta annak lehetőségét, hogy a végzés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül kérje tárgyalás tartását. Az egyéb 

érdekelt élt is ezzel a jogával.  

A Szegedi Járásbíróság az ügyben tárgyalást tartott, és az elkobzásra irányuló 

ügyészi indítványt elutasította. Indoklásában az elsőfokú bíróság kiemelte a felek 

jóhiszemű eljárását és az ügyre vonatkozó rendkívül bonyolult jogi környezetet. Az 

elsőfokú határozat indoklása ugyanakkor nem tért ki arra, hogy a kifogásolt CITES 

igazolásokon a 20. rubrika nincs kitöltve, és ennek folytán az engedélyek 

mindenkori birtokosa jogosult a madarak tartására az Európai Unió területén belül.
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A határozat ellen az eljáró ügyész fellebbezést jelentett be, és kérte a végzés 

hatályon kívül helyezését új eljárás lefolytatása érdekében.  

Az egyéb érdekelt ezt követően várta az idéző végzést a per másodfokú tárgyalására, 

esetlegesen az értesítést arról, hogy a másodfokú bíróság tárgyalás tartása nélkül, 

tanácsülésen kíván dönteni az ügyben.  

Mint utóbb (a jogerős határozat készhez vételekor) kiderült: az ügyészség a bejeltett 

ügyészi fellebbezést módosította, eredeti indítványán túl kérte a másodfokú 

bíróságot arra, hogy a lefoglalt madarakat kobozza el. Sem az egyéb érdekelt, sem 

jogi képviselője nem értesült arról, hogy a bejelentett fellebbezést az ügyészség 

módosította, lényeges tartalmi elemekkel bővítette ki.  

Ilyen előzmények után a másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék meghozta azt a 

végzést, amelyben az ügyészi indítványnak helyt ad, és a madarakat elkobozza.
83

  

Az egyéb érdekelt a másodfokú eljárás egyetlen lényeges eseményéről sem értesült. 

A másodfokú bíróság tévesnek minősítette az elsőfokú bíróság álláspontját, és 

határozatát azzal indokolta, hogy az elkobzásnak nem feltétele, hogy a cselekmény 

bűncselekmény legyen, mert a jogintézmény a jogellenes állapot megszüntetését 

hivatott biztosítani. Jelen esetben a jogellenes állapot abban áll, hogy a madarak 

CITES igazolását kiállító hatóság igazolható módon elírta.  

Az egyéb érdekelt alkotmányjogi panasszal fordult az alkotmánybírósághoz, 

amelynek érdemi döntése jelen dolgozat megírásának időpontjában még nem 

született meg. 
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Az eset arra mutat rá, hogy ma Magyarországon az illetékes hatóságok tévedéseinek 

következményét az ügyfél köteles viselni. 

A jogalkotónak felelőssége van abban, hogy a közigazgatás és a büntetőjog 

harmonikus egységet képezzen. Amikor a közigazgatás területén sem egyértelmű 

bizonyos szabályok értelmezése, akkor jogállamban nem lehet olyan büntetőjogi 

felelősségről beszélni, amely éppen a vita tárgyát képező közigazgatási 

jogellenességre épül. Erre a problémára mutat rá az alábbi jogeset is. 

A vádlott tulajdonában áll az a Natura 2000 státuszú terület, amelyen kicsi foltokban 

lehatárolt láp található. A terület befásult, ezért a vádlott kezdeményezte a művelési 

ág megváltoztatását, ami sikerrel meg is történt. Az invazív növényfajok tömeges 

megjelenése miatt a vádlottnak be kellett avatkoznia, annál is inkább, mert a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal írásban helyezte kilátásba a tulajdonos 

megbírságolását, és határozatában elrendelte a terület évi háromszori szárzúzását, 

valamint egyszeri kaszálását.  

A tervezett beavatkozásokról a gazda 2012. év őszén tájékoztatta az illetékes 

nemzeti park igazgatóságának természetvédelmi őrét, aki a tervezett munkálatokat 

nem tartotta aggályosnak, egyben felhívta a gazda figyelmét arra, hogy 

tevékenységének megkezdése előtt tegyen bejelentést az illetékes természetvédelmi 

hatóság felé.  

A tervezett beavatkozás szabályos végrehajtása érdekében a vádlott engedélyt kért 

az illetékes erdészeti igazgatóságtól is favágásra illetve kaszálásra. A hatóság 

engedélyezte a tevékenységet az adott területen. Az kiadott engedély csupán ahhoz a 

feltételhez kötötte a tevékenység végzését, hogy az kizárólag vegetációs időn kívül 

folytatható. A gazda fakitermelésre és kaszálásra kért engedélyt. Az engedélyköteles 

tevékenység bejelentésére használt formanyomtatványnak ugyanis szárzúzásra 

vonatkozó rubrikája nincs, ilyen tevékenység engedélyezését jogszabály nem írja 

elő.  

A beszerzett hatósági engedélyek birtokában a gazda 2013. január és 2013. március 

között szakemberekkel végeztette el a beavatkozást.  

Csaknem egy év elteltével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felügyeleti 

jogkörében eljárva megsemmisítette az erdészeti igazgatóság engedélyező 

határozatát, mert nem volt egyértelműen megállapítható a területen lévő lápok 

földrajzi elhelyezkedése, és a hatóság határozatának meghozatala előtt nem kereste 

meg az illetékes természetvédelmi hatóságot.  

Ezek után az ügyészség úgy kezelte az ügyet, mintha a gazda hatósági engedély 

nélkül végezte volna a szárzúzást.  

Az időközben jogerősen lezárt peres ügyek egyértelműen megállapították, hogy a 

vádlott magatartása nem volt jogellenes. A közigazgatási és munkaügyi bíróság 

hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatóság azon határozatát, amely a gazdát 
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természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezte. A polgári perben eljárt bíróság 

széles körű bizonyítás alapján állapította meg, hogy az adott cselekmény sem 

károkozó, sem jogellenes nem volt.  

Ilyen előzmények után az ügyészség mégis természetkárosítással és rongálással 

vádolja a gazdát. Az ügyben érdemi döntés még nem született, azonban 

véleményem szerint a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítása kizárt. A 

büntetőeljárás során ugyanis az eljáró bíróságot jogkérdésekben köti az egyéb 

bíróságok jogerős ítélete. Ebből kifolyólag viszont a cselekmény egyik tényállási 

eleme, a jogellenesség hiányzik.  

A gyakorlatban azt tapasztalhatjuk továbbá, hogy mind a környezetkárosítás, mind a 

természetkárosítás esetén kiemelt szerephez jutnak a szakértők, akik azonban 

gyakran ellentétes következtetésekre jutnak. Amikor a bíróság feloldja az ilyen 

ellentéteket, akkor döntésének indoka racionálisan igazolható kell, hogy legyen. 

Ennek kiemelt jelentősége van, hiszen a szakértők csupán a cselekmény utáni 

állapottal szembesülnek, az eredeti állapot ismeretének hiányában azonban nem 

lehet egyértelműen, minden kétséget kizáróan bizonyítani az adott cselekmény 

eredményét. A kirendelt szakértők mindemellett előszeretettel alkalmazzák az egyes 

hatósági nyilvántartásokat az eredeti állapot meghatározásakor, ugyanakkor ezek 

alapján hiteles megállapítások nem tehetők. Nem bizonyítja ugyanis egy hatósági 

nyilvántartás, hogy az adott helyen az elkövetés idején ténylegesen az adatok 

rögzítésének időpontja szerinti állapot állt fenn. Előszeretettel foglalnak állást a 

szakértők abban a jogkérdésben is, hogy a cselekmény jogellenes volt-e, illetve azt 

jelentős mértékű beavatkozásnak kell-e tekinteni. Ezek olyan kérdések, amelyekre a 

bíróságnak kell választ adni. A szakértői vélemény csupán olyan tényeket 

tartalmazhat, amelyek egyértelműen és minden kétséget kizáróan bizonyíthatóak. 

Elmondható tehát, hogy a büntetőjog a környezetvédelemnek szükséges, de nem 

kizárólagos eszköze. Kiemelkedően fontos, hogy a büntetőjog alkalmazására e 

területen is ultima ratio-ként kerüljön sor.  
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