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A hazai szabályozás vizsgálata során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az 
általános környezetvédelmi szabályozás polgári jogi eszközei és a vízvédelmi sza-
bályozás eszközei hatékonyan biztosítják-e az ügyész részvételét a vízvédelemben. 
Álláspontom szerint a vízvédelmi szabályozásban létezik egy olyan terület, mely 
nem nyújt megfelelő polgári jogi eszközöket az ügyész számára a vízszennyezés 
megelőzésére és következményei orvoslására. A feltett kérdésre adandó válasz 
megkívánja az ügyész környezetvédelmi perekben való perindítási jogosultságára 
vonatkozó szabályozás, a határértékek szerepének, a környezetszennyezés – kör-
nyezetveszélyeztetés – környezetkárosítás fogalmi rendszerének vizsgálatát.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) az ügyész perindítási jogosultságát a 109. § (2) bekezdésében 
szabályozza: „Környezeti veszélyeztetés esetén az ügyész is jogosult keresetet in-
dítani a tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a környezetveszélyeztető tevékeny-
séggel okozott kár megtérítése iránt.” Az idézett rendelkezés álláspontom szerint 
eljárásjogi norma, mely az ügyész kereshetőségi jogát állapítja meg környezeti ve-
szélyeztetés esetén. A Kvt. az ügyész keresetindítási jogát szűkebb körben vonja 
meg a Kvt. 101. §-ában1 meghatározott, a jogsértő tevékenység alapján alkalmaz-

                                                 
1 Kvt. 101. § (2) bekezdés a) és e) pontja és (3) bekezdései szerint: „(2) A környezethasználó köteles 
a) a környezetveszélyeztető magatartástól, illetve környezetkárosítástól tartózkodni, valamint az 
általa folytatott környezetveszélyeztető magatartást, illetve a környezetkárosítást abbahagyni; 
e) az általa okozott környezetkárosodásért helytállni és a megelőzési, illetve helyreállítási költsé-
geket viselni. 
(3) A (2) bekezdés a), illetve e) pontjában foglaltak elmaradása vagy eredménytelensége esetén a 
környezetvédelmi hatóság, illetőleg a más hatóság által engedélyezett tevékenység esetén a kör-
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ható jogkövetkezmények – korlátozás, felfüggesztés, megtiltás – körénél, ugyanis 
az ügyész keresetével környezetveszélyeztetés esetén csak a tevékenységtől való 
eltiltást kérheti.  

A Kúria számos eseti döntésében (BDT 2002.585.; EBH 2000.321.) mondta ki a 
fent ismertetett jogszabályi értelmezést. Az EBH 2000.321. számú döntésben a 
következőket mondta ki a Legfelsőbb Bíróság:  

„Az ügyésznek a környezet veszélyeztetésével kapcsolatos keresetindítási jogát … 
Kvt. 109. § (2) bekezdése szabályozza. E szerint a környezet veszélyeztetése esetén 
az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől való eltiltás ... iránt. A Kvt. 
az ügyész keresetindítási jogát szűkebb körben vonja meg a Kvt. 101. §-ában meg-
határozott, a jogsértő tevékenység alapján alkalmazható jogkövetkezmények köré-
nél. Eszerint a jogsértő tevékenység folytatója az e törvényben és a külön jogsza-
bályokban meghatározott felelősséggel tartozik. Köteles a környezetveszélyeztetést, 
illetőleg környezetkárosítást abbahagyni [a) pont], b), a tevékenységével okozott 
kárért helytállni, c), a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. 
A (3) bekezdés szerint az a) pontban meghatározott magatartás elmaradása vagy 
eredménytelensége esetén a bíróság a jogsértő magatartást tanúsító személy tevé-
kenységét korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Az idézett jogszabályi ren-
delkezések egybevetéséből az következik, hogy az ügyész által a környezetet veszé-
lyeztető tevékenységtől való eltiltás iránt indított kereset megalapozottsága esetén 
a bíróság a Kvt. 101. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú döntést hozhatja, 
tehát megtilthatja a környezetet veszélyeztető tevékenység folytatását. A jogintéz-
mény analóg a Ptk. 341. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéssel, amely 
kivételesen a még be nem következett, de reálisan fenyegető potenciális károkozás 
esetén a jogszabályban meghatározott szankció alkalmazását teszi lehetővé, 
amennyiben tehát a kár bekövetkezése a jövőben várható, annak megelőzését a 
bíróság ítéletével kikényszerítheti. A jogszabály rendelkezéséből következik, hogy 
amennyiben a kárveszély elhárult, a jogviszony természetéből következően a ve-
szélyeztető magatartástól eltiltás szankciója jogalapját veszíti. Jogalap hiányában 
pedig a Pp. 123. § második mondata szerint a kárveszély korábbi fennállásának 
megállapítására irányuló kereseti kérelmek, illetve ilyen megállapítást tartalmazó 
ítélet hozatalának sincs helye.” 

                                                                                                                       
nyezetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyező hatóság, illetve a bíróság – a környezetve-
szélyeztetés vagy környezetkárosodás mértékétől függően – a környezetveszélyeztető, illetve 
környezetkárosító tevékenység folytatását korlátozza, az általa megállapított feltételek biztosítá-
sáig felfüggeszti vagy megtiltja.” 
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A keresetindítási jogosultság környezeti veszélyeztetés esetén áll fenn. A kör-
nyezeti veszélyeztetést a környezetszennyezés – környezetkárosodás – környezet-
veszélyeztetés fogalmi hármas rendszerében kell vizsgálni.  

A Kvt. 2007. április 30-át megelőzően a 4. § g), k), j), l) pontjaiban a követke-
zőképen határozta meg a fenti fogalmakat: 

„4. § g) környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási ha-
tárértéket meghaladó terhelése; 

j) környezetkárosítás: az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás 
következik be; 

k) 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 beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg, amely az élő-
világot kedvezőtlenül érinti; 

l) környezetveszélyeztetés: az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetká-
rosítást idézhet elő;”. 

A Kvt. 4. § s-u) pontjaiban a határértékeket az alábbiak szerint határozta meg:  

„4. § s) igénybevételi határérték: a környezet vagy valamely eleme jogszabály-
ban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű igénybevétele, amely 
kizárja a környezetkárosítást; 

t) kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban 
vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja 
a környezetkárosítást; 

u) szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan - jogsza-
bályban meghatározott - mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása - a min-
denkori tudományos ismeretek alapján - környezetkárosodást vagy egészségkáro-
sodást idézhet elő;”. 

Az alsóbb fokú bíróságok a határértékek fogalmát,2 mint kisebbtől a nagyobb 
felé haladó fogalmak láncolatosságát értelmezték, azaz az igénybevételi határér-

                                                 
2A határértékek fogalmának problematikája régi múltra tekint vissza a hazai jogirodalomban. 
„Szentgyörgyi szerint az előírt határérték alatti károkozás nem veszélyes üzemi, hanem általános 
deliktuális károkozásnak minősül, és ekként ítélendő meg. … Bándi Gyula szerint a polgári jog-
viszonyok megsértése – például a nyugodt birtoklás jogának sérelme – megvalósulhat a határér-
téket ugyan el nem érő, de az adott jogviszonyban zavarónak minősülő magatartással is és vi-
szont.” JULESZ 2003, 703. o. 
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téktől kiindulva a szennyezettségi határértékig eljutva nagyobb a környezetkároso-
dás lehetősége. Mindebből azt a következtetést vonták le, hogy a környezetszeny-
nyezés, környezetkárosodás, környezetveszélyeztetés egymásra épülő fogalom, 
„kibocsátási határérték túllépése környezetszennyezésnek minősül, önmagában 
azonban nem jelenti a környezet veszélyeztetését, csak a környezetkárosítás bekö-
vetkezésének valószínűsítése esetén.”3 A szennyezettségi határértéket el nem érő 
szennyezés alatt a környezetveszélyeztetés bizonyítását tartották szükségesnek. Az 
így kialakult gyakorlat azonban téves, és egyértelműen rámutatott arra, hogy az 
akkor hatályos jogszabályi definíciók pontosításra szorulnak. A Legfelsőbb Bíró-
ságnak kellett kidolgozni a környezetveszélyeztetés – környezetkárosítás és kör-
nyezetszennyezés fogalmának egymáshoz való viszonyát – összhangot teremtve a 
környezetvédelmi szabályozási rendszer alapelveivel, normáival4 –, és iránymuta-
tást adnia az alsóbb fokú bíróságok helyes jogértelmezése érdekében. 

A Legfelsőbb Bíróság számos döntésében5 vizsgálta azt a kérdést, hogy a 
környezetszennyezés egyúttal környezetveszélyeztetésnek minősül-e, vagy pedig a 
környezetveszélyeztetésnek csak szennyezettségi határérték elérése lehet az alapja, 
ez az a körülmény, mely egyértelműen környezetveszélyeztetést eredményez, és a 
kibocsátási határérték felett és a szennyezettsége határérték alatt a környezetve-
szélyeztetés megállapításához ennek bizonyítása szükséges-e. A Legfelsőbb Bíró-
ság nem értett egyet ezzel az utóbbi jogi állásponttal. A környezetvédelmi szabá-
lyozás alapvető eszközei a különféle határértékek. A Kvt. jelentőséget tulajdonít a 
határértékeknek, amelyek között az alapfogalmakat tartalmazó 4. §-ában kibocsá-
tási, igénybevételi és szennyezettségi határértéket határoz meg. A Kvt. szakított a 
1976. évi II. törvénynek azzal a szabályozásával, amely csak a káros szennyezést 
tartotta megakadályozandónak, és megteremtette azt a lehetőséget, hogy a határ-
értékek alatti szennyezőanyag kibocsátása is korlátozható legyen. A környezet-
szennyezés esetén a törvény meghatározza, hogy az a kibocsátási határértéket 
meghaladó terhelés. A környezetkárosodás a környezet olyan mértékű szennye-
zettsége, amelynek eredményeként a környezet természetes vagy korábbi állapota 

                                                 
3 BAKOS 2010, 463. o. 
4 A környezetveszélyeztetés fogalmának vizsgálata során nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
környezetvédelmi szabályozás alapelveit sem. Ha csak a – teljesség igénye nélkül – olyan lénye-
gese elveket nézünk is, mint a megelőzés, helyreállítás vagy szennyező fizet elve, már akkor is 
közelebb kerülünk a környezetveszélyeztetés fogalmának tartalmához. „A megelőzés fogalma 
kettős értelemben használatos, mivel az ártalmak keletkezésének megelőzése mellett a károsító 
folyamatok további hatásai elleni fellépést is magában foglalja.” BÁNDI 2004, 30. o. 
5 BH 2001.32.; BH 2003.419. o. 
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csak beavatkozással vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg amely az élő-
világot kedvezőtlenül érinti, azaz kedvezőtlen eredmény. A környezetveszélyezte-
tés tehát nem más, mint a környezetkárosítás lehetősége. Nyilvánvalóan nem azo-
nosítható a környezetkárosodással, amelynél a bekövetkezett hátrányos eredmény-
ként kimutatható. A környezetveszélyeztetés a környezetkárosítás lehetősége, 
amelyhez azonban a törvény a káros eredmény bekövetkezését nem, csupán annak 
lehetőségét kívánja meg. A környezetszennyezés nem a környezetveszélyeztetést 
megelőző állapot, hanem mint fogalom önmagában jelenti mindazokat a körülmé-
nyeket, amelyeken keresztül a veszélyeztetés megvalósul. E rendelkezések össze-
vetéséből a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy önmagában a kibocsátási ha-
tárértéket meghaladó környezetbe bocsátás környezetkárosítást eredményezhet, 
azaz környezetveszélyeztetés. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a környezetszennyezés, a környezetká-
rosodás és a környezetveszélyeztetés nem egymásra épülő fogalmak, hanem a Ktv. 
fogalomrendszerében összefüggő rendszert alkotnak, együttesen értelmezendő fo-
galmak. A határérték túllépése önmagában megvalósítja a környezetveszélyezte-
tést. A környezetveszélyeztetés további bizonyítására nincs szükség, a határérték 
túllépésének ténye önmagában megvalósítja a környezetveszélyeztetést. 

Azonban a Legfelsőbb Bíróság gyakorlata sem volt egységes: a fent ismertetett 
döntésektől – melyekben egyértelműen kimondta, hogy a határérték átlépése kör-
nyezetveszélyeztetés – eltérő megállapításra jutott más eseti döntéseiben. A BH 
2002.11. döntés tényállása szerint időszakosan jelentkezett alperesnél a szennye-
zés és a határérték átlépése. Megállapította, hogy az adott fogalomrendszerben a 
határértékek a környezet potenciális veszélyeztetésének a jelzőrendszerei. Túllépé-
sük a környezet károsodásának veszélyére figyelmeztet. Az adott körülmények 
vizsgálata alapján vonható le következtetés arra vonatkozóan, hogy a környezetet 
veszélyeztető állapot ténylegesen fennáll-e, ha igen, fel kell tárni a veszélyeztetés 
mértékét, mely szakvélemény beszerzése útján lehetséges. A határérték átlépése 
önmagában nem jelenti a környezetveszélyeztetés fennállását. Mindig az adott 
esetben az ügy összes körülményeinek a mérlegelése alapján, amennyiben szüksé-
ges további bizonyítás alapján dönthető el a veszélyeztetés ténye és mértéke, és 
csak ezen ismeretek alapján dönthető el az alkalmazandó szankció. 

A 2007. április 30-at követő jogszabályi változások lényegében a már korábban 
a Legfelsőbb Bíróság által kialakított gyakorlatot ültették be a szabályozásba, azaz 
„a határérték meghaladása környezetveszélyeztetés” tételét vezették be.6 A jogsza-

                                                 
6 BAKOS 2010, 462. o. 
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bályi változás oka a 2007. április 30. napján életbe lépett, az egyes környezetvé-
delmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról szóló 
2007. évi XXIX. törvény, mely a környezeti felelősségről szóló az Európai Parla-
ment és a Tanács 2004/35/EK irányelvét ülteti be a hazai szabályozásba. 

A törvénynek megfelelően változott a határértékek fogalma,7 kiküszöbölve ezzel 
a korábbi jogértelmezési problémákat. Az új törvényi definíciók a korábbi jogér-
telmezési problémákat feloldotta, egységesebb, egymásba illeszkedő fogalmakat 
használva megteremtette a korábban felmerülő definíciós problémák megoldását. 
Azonban az új szabályozással a környezetkárosodás, és környezetveszélyeztetés 
fogalma is változott: 

„Kvt. 4. § 7. környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási 
határértéket meghaladó terhelése; 

10. környezetveszélyeztetés: a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen 
veszélye; 

12. környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására 
környezetkárosodás következik be; 

13. környezetkárosodás: a környezetben, illetve valamely környezeti elemben 
közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, il-
letve valamely környezeti elem által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, 
mérhető, jelentős romlása;” (A szabályozás tehát szigorúbb lett: elég a jelentős, 
mérhető kedvezőtlen változás, nem feltétel a beavatkozás szükségessége, valamint 
a helyreállíthatatlanság fennállása.) 

A környezetveszélyeztetés fogalmának kiegészítése a közvetlen veszély elemmel 
azt az irányt, mely szerint a határértékek átlépése önmagában megvalósítja a kör-
nyezetveszélyeztetést, mindenképpen módosítja, hiszen szigorodott a szabályozás. 

                                                 
7 Kvt. 4. §: „24. igénybevételi határérték: a környezet vagy valamely eleme jogszabályban vagy 
hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű igénybevétele, melynek meghaladása – a 
mindenkori tudományos ismeretek alapján – környezetkárosodást idézhet elő; 
25. kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági 
határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, melynek meghaladása – a mindenkori tu-
dományos ismeretek alapján – környezetkárosodást idézhet elő; 
26. szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan – jogszabályban meghatá-
rozott - mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása – a mindenkori tudományos ismeretek 
alapján - környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő;” 
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A korábbi veszélyhelyzet helyett a közvetlen veszélyhelyzetnek kell fennállnia.8 A 
veszélyhelyzet és a közvetlen veszélyhelyzet nyilvánvalóan nem azonosítható fo-
galmak, azonban a szabályozás nem ad jogszabályi definíciót.9 A megkülönbözte-
tés magyarázatának hiánya ismét belekényszeríti a jogalkalmazó bíróságokat szak-
értő igénybevételére annak eldöntése során, hogy az adott tényállás mellett fenn-
áll-e a közvetlen veszélyhelyzet vagy sem. Azonban a bíróságoknak nem szabad a 
jövőben sem figyelmen kívül hagynia a már kialakult, és helyes irányba mutató 
gyakorlatot, azaz a határértékek átlépésénél mindenképpen a környezetveszélyez-
tetés fennállását kell megállapítani.  

Az általános szabályozás áttekintése után meg kell vizsgálni egy különös szabá-
lyozási területet. Álláspontom szerint az ügyész keresetindítási jogosultsága, va-
lamint az általa alkalmazni kért felelősségre vonási eszközök korlátozottak tele-
pülési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegés-
zségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények 
környezetveszélyeztető tevékenysége esetén.  

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 37. § (1) és (5) bekezdése kimondja:  

„37. § (1) Abban az esetben, ha a kibocsátó a felügyelőség által jóváhagyott 
szennyezéscsökkentési ütemtervet neki felróható módon nem hajtja végre, vagy nem 
az előírt ütemben teljesíti, a felügyelőség a szennyező tevékenységet részben vagy 
egészében korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, a települési szennyvíztisztító 
telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, közoktatási és 
tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények kivételével.  

(5) Amennyiben a kibocsátó a kibocsátási határértéket nem teljesíti, valamint az 
előírt szennyezéscsökkentési intézkedéseket nem teszi meg 

a) meglévő létesítmények esetében a türelmi idő lejárta utáni első év végéig, 
b) új létesítmények esetében a (4) bekezdés szerinti teljesítési határidő végéig, 

akkor a szennyező tevékenységét a felügyelőség felfüggeszti, korlátozza vagy be-
tiltja. Ez alól kivételt képeznek a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgál-
tatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavé-
delmi feladatokat ellátó intézmények.” 

                                                 
8 A Ptk. 107. § tartalmazza a közvetlen veszélyt, mely a kommentárral együtt: a bírói gyakorlat 
alapján a veszély akkor közvetlen, ha az adott helyen, és az adott időben célszerűen és ésszerűen 
más módon el nem hárítható. 
9 BAKOS 2010, 466. o. 
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A fenti szabályozásból egyértelműen megállapítható, hogy a települési szennyvíz-
tisztító telepek tevékenységüktől nem tilthatóak el. Felmerül azonban a kérdés, hogy a 
szabályozás az ügyész által kért eltiltás intézményére is vonatkozik-e, azaz az ügyész 
sem jogosult a fent körülírt intézmények esetén az eltiltás iránt keresetet indítani.  

Álláspontom szerint a jogi szabályozás hiányos, és nemcsak a főfelügyelőség 
esetén, hanem általános érvényű szabályozás keretében kellene kimondani, a tele-
pülési szennyvíztisztító telepeket, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, köz-
egészségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intéz-
ményeket nem lehet eltiltani a tevékenységüktől. Természetesen a szabályozás 
ennél a pontnál nem állhatna meg, hiszen a környezetvédelmi alapelvek, valamint a 
környezetért való felelősség Kvt.-ben szabályozott rendszerének érvényesülnie kell.  

Az előbb ismertetett szabályozási kérdéseket, megoldásra váró problémákat az 
alábbi jogeset szemlélteti a legteljesebben: 

Alperes üzemelteti a városi vagyonkezelő zrt. tulajdonában álló szennyvíztisz-
tító-telepet. A tisztított szennyvíz befogadója jelenleg közvetlenül a városi mellék-
folyó. A szennyvíztisztító-telep tisztítás technológiáját érintő legutolsó fejlesztés 
2004-ben történt, de azóta a befogadói követelményeket szabályozó rendelkezések 
megváltoztak: a befogadót, azaz a városi folyót az illetékes hatóság 2006-ban idő-
szakos vízfolyássá minősítette. A város teljes közigazgatási területe – így a mellék-
folyó is – nitrátérzékeny területté lett minősítve, mely jelentősen befolyásolta a 
szennyvíztisztítással kapcsolatos minőségi követelményeket. 

További változást eredményezett a korábban már említett 2007. évi XXIX. tör-
vény, mely a kibocsátási határértékek szerepét úgy változtatta meg, hogy azok az 
elérhető legjobb technika (best available technic – BAT) alkalmazásával betartha-
tók. Megfelelő technika alkalmazásával biztosítani lehet a szennyezés elkerülését. 
A törvény hatályba lépését követően az alperesi szennyvíztisztító telep által kibo-
csátott szennyező anyagok nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, az elvég-
zett fejlesztés pedig az elérhető legjobb technológia követelményeinek.  

Az alperes rendszeresen elvégezte a jogszabályok által megkívánt önellenőrzést. 
A megváltozott jogszabályi előírások miatt azonban a 2004-es fejlesztés ellenére 
néhány komponens tekintetében átlépte a kibocsátási határértékeket. A környezet-
védelmi, természetvédelmi, és vízügyi felügyelőség által végzett ellenőrzés is ki-
mutatta a kibocsátási határértékek túllépését, ezért évente vízszennyezési bírságot 
szabott ki alperessel szemben. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a meglévő technológia tervezett fejlesztése szükséges, 
ezért 2007 novemberében elkészült a szennyvíztisztító-telep szennyezés-csökken-
tési ütemterve. A felügyelőség 2007 decemberében határozatával jóváhagyta az 
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alperes szennyvízcsökkentési ütemtervét, annak megvalósítása végső határidejét 
2010. december 31. napjában határozta meg. 

Az ügyészség 2009-ben keresetet nyújtott be a Kvt.109. § (2) bekezdésére hivat-
kozva alperessel szemben, melyben kérte eltiltani alperest azon környezetveszé-
lyeztető tevékenységétől, hogy a határértéket meghaladó szennyvizet a befogadóba 
vezesse. Az eljárás során módosította a keresetét, és csak 2010. december 31. nap-
ját követően kérte az eltiltás megállapítását. 

Alperes a felperes szennyezéssel kapcsolatos tényállításait nem vitatta, azonban 
álláspontja szerint az ügyész keresetének jogszabályi alapja nem a Kvt. 109. § (2) 
bekezdése, hanem a Kvt. 101. § (2) bekezdés a) pontja:  

„101. § (2) a) …a környezetveszélyeztető magatartástól, illetve környezetkárosí-
tástól tartózkodni, valamint az általa folytatott környezetveszélyeztető magatartást, 
illetve a környezetkárosítást abbahagyni”, és 101. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdés 
a), illetve e) pontjában foglaltak elmaradása vagy eredménytelensége esetén a 
környezetvédelmi hatóság, illetőleg a más hatóság által engedélyezett tevékenység 
esetén a környezetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyező hatóság, illetve a 
bíróság – a környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosodás mértékétől függően – 
a környezetveszélyeztető, illetve környezetkárosító tevékenység folytatását korlá-
tozza, az általa megállapított feltételek biztosításáig felfüggeszti vagy megtiltja.” 

Az alperes szerint a felperes eltiltásra irányuló keresete alapján a bíróságnak 
vizsgálnia kell azt, hogy az alperes a szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében 
tervezett munkálatokat miként végezte el, és a környezetveszélyeztető tevékenység 
még fenn áll-e, illetve milyen mértékben. Az alperes álláspontja szerint a környe-
zetveszélyeztetés mértékének megfelelően kell döntenie a bíróságnak a környezet-
veszélyeztető tevékenység korlátozásáról, felfüggesztéséről, vagy megtiltásáról. A 
felfüggesztés vagy megtiltás elrendelése indokolatlan, a közfeladatokat ellátó in-
tézmények esetén nem is alkalmazható jogkövetkezmény. 

A bíróság az alperes jogi álláspontjával nem értett egyet.10 Az első fokú ítélet in-
doklása szerint a Kvt. az ügyész keresetindítási jogát szűkebb körben vonja meg a 
Kvt. 101. §-ban meghatározott, a jogsértő tevékenység alapján alkalmazható jog-
következményekhez képest (korlátozás, felfüggesztés, megtiltás). Az ügyész kere-
setindítási joga a Kvt. 109. §. (2) bekezdésén alapul, mely alapján csak a tevékeny-
ségtől való eltiltást kérheti (illetve a környezetet veszélyeztető tevékenységgel oko-
zott kár megtérítését kérheti). A bíróság álláspontja szerint a Kvt. 101. § és 109. § 

                                                 
10 J. Városi Bíróság 5.P.20.975/2009/8. számú ítélete 
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egybevetéséből megállapítható, hogy az ügyész által a környezetet veszélyeztető 
tevékenységtől való eltiltás iránt indított kereset megalapozottsága esetén a bíróság 
megtilthatja a környezetet veszélyeztető tevékenység folytatását.  

Az első fokon eljárt bíróság hivatkozott a BH 2001. 32. számú eseti döntésre, 
ami kimondja, hogy a határértékek túllépése önmagában környezetveszélyeztetés, 
mely további vizsgálatot és bizonyítást már nem igényel. Az ügyész keresetindítási 
joga a Kvt. 109. § (2) bekezdése alapján kiterjed az alperes környezetveszélyeztető 
tevékenységtől eltiltására, vagyis az ügyész kérhette a bíróságot a határértéket 
meghaladó szennyvíznek a befogadóba történő vezetésének az eltiltásától. 

Az első fokon eljárt bíróság egyértelműen a Legfelsőbb Bíróság által kidolgozott 
gyakorlat mellett foglalt állást, miszerint a határérték túllépésének ténye önmagá-
ban megvalósítja a környezetveszélyeztetést, egyéb kérdések vizsgálatára nincs 
szükség. Azonban az ítélet a 2007. előtti szabályozásból indult ki, az akkor hatá-
lyos fogalmakat használta fel a döntés meghozatala során. Az ítélet nem tért ki arra 
a kérdésre, hogy a települési szennyvíztisztító telep a Kormányrendelet alapján az 
ügyészi kereset következtében eltiltható-e a tevékenyégétől. 

Az ítélet ellen az alperes nyújtott be fellebbezést. Fellebbezésében többek között 
hivatkozott arra, a Kvt. 109. § (2) bekezdése eljárásjogi norma, az ügyész perindí-
tási lehetőségét biztosítja. A bíróságnak az érdemi döntését nem eljárásjogi, hanem 
az anyagi jogszabályokra kell alapítania, azaz a Kvt. 101. §-án, valamint a Kor-
mányrendelet 37. § (5) bekezdésén alapulhat. A rendelet 37. § (5) bekezdése nem 
teszi lehetővé a települési szennyvíztisztító telepek tevékenységtől eltiltását, és 
mint lex speciális felülírja a Kvt. 109. § (2) bekezdését.  

A másodfokon eljárt bíróság szakértőt rendelt ki, aki megállapította, hogy a víz-
jogi üzemeltetési engedélyben meghatározott határértékek túllépése megtörtén több 
alkalommal is, de az alperes a határértékeket meghaladó szennyező anyagok meg-
akadályozása érdekében minden tőle telhetőt igyekezett megtenni. A település sa-
játosságait is figyelembe vette, ahol több olyan üzem működik, mely fehérjét bo-
csát ki szennyvizében. A határérték túllépések a befogadó biológiai terhelhetőségen 
belül vannak, érvényesül a természetes öntisztulás. A befogadóba folyó víznek mér-
gező hatása nincs. Környezetszennyezés ugyan, de környezetkárosítást nem okoz.  

A megyei bíróság az alperes fellebbezését alaposnak találta,11 az első fokú ítéle-
tet megváltoztatta, a felperes keresetét elutasította. Ítéletében megállapította, kör-
nyezetvédelmi szakkérdés annak eldöntése, hogy olyan mértékű-e a környezet-
szennyezés, amely indokolja a tevékenységtől eltiltást. Szakkérdés továbbá az is, 

                                                 
11 Megyei Bíróság 3.Pf.20.541120101/15. számú ítélet 
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hogy a szennyvíz szennyezettsége olyan mértékű-e, amely a környezetkárosodás 
bekövetkezésének közvetlen veszélyét jelenti-e. A szakvélemény alapján az alperes 
általi határértékek a befogadó biológiai terhelhetőségén belül vannak, de facto kör-
nyezetveszélyeztetés nem állapítható meg. Ítéletét alapvetően arra a szakértői meg-
állapításra alapozta, hogy az alperes tevékenységtől eltiltása azt eredményezné, 
hogy tisztítatlanul kerülne a szennyvíz a folyóba. 

A másodfokú bíróság felismerte, hogy bár a helyes jogértelmezés szerint a határ-
értékek túllépése környezetveszélyeztetés, de vannak olyan helyzetek, melyekben 
az eltiltás szankciója mégsem alkalmazható, tekintettel a szennyező személyére. 
Abban az esetben, ha a települési szennyvíztisztítót tiltanák el a tevékenységtől, 
nagyobb mértékű lenne a környezet szennyezése. 

Tekintettel arra, hogy az alperes által hivatkozott kormányrendelet valóban a fe-
lügyelőségek vonatkozásában mondta ki, hogy azok nem tilthatják el a települési 
szennyvíztisztítók a tevékenységüktől, az ügyész tevékenységére csak többszörös 
logikai bukfenc alapján alkalmazhatta a bíróság a szabályozást: azaz az ügyész ke-
resete alapján sem tiltható el a szennyvíztisztító a tevékenységétől. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a hatályos jogi szabályozás hiányos a 
települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, köz-
egészségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intéz-
mények tekintetében. Álláspontom szerint ezek az intézmények – rendeltetésüktől 
fogva – nem tilthatók el tevékenységüktől. A jogi szabályozásnak ezt generálisan 
ki kellene mondani, nemcsak a felügyelőségek eljárása esetén. 

Az ügyész fellépése sem biztosított a fenti intézmények szennyező tevékenysége 
esetén, tekintettel arra, hogy az ügyész környezeti veszélyeztetés esetén csak eltil-
tást kérhet keresetében. Az ügyész hatékony, minden esetre kiterjedő fellépését 
biztosíthatná a szabályozás, ha lehetővé tenné a Kvt. 101. § (3) bekezdésében 
meghatározott korlátozásra és felfüggesztésre is kiterjedő perindítási jogosultságot. 

További megoldást jelentene az alkalmazott szankciórendszer többlépcsőssé 
alakítása, azaz lehetőséget kellene teremteni korlátozás, felfüggesztés és eltiltás 
mellett például „meghatározott tevékenység végrehajtására kötelezésére” (például 
meghatározott berendezések használata a szennyezés csökkentése érdekében). Ily 
módon megvalósulna a fent felsorolt intézmények – tevékenységük végzése mel-
letti – polgári jogi felelősségre vonása, és a szennyező tevékenység csökkentése. 

Összefoglalóan megállapítható, nem kellően biztosított az ügyész fellépése a 
környezetvédelmi ügyekben a polgári jogi felelősségre vonás tekintetében. Szük-
séges lenne kereshetőségi jogának kiterjesztése, valamint többlépcsős szankció-
rendszer kiépítése. 
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