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kiils6 hatSsk6ntjelenik meg, teh6t a feladataz,hogy e
hat6sokataz okoz6is 6rezze,6sezhatLrozzameg drintaNszErvpznr6Bcysrsur raNaR.
t6seit.Az OECD 1972-esajinlilsfiraalapozvasa KrizcisAZ EU KORNYEZETJoG JEAN MONNET PROFESSZoRA.
s6g 1975-bentettekozz6 a szennyezlfizet elwel kaprxerAr6UDAPEST)
csolatosajilnlilshf. Mindez a felel6ss6gieszkozoksz6les
sk6l6jan6lkiil elk6pzelhetetlen,hiszen magaaz elv is
Gondolatoka krirnyezeti
6tfogval6j6bana megel6z6st6la k6rok felszSmol6sdn
6t
azttilgondoz6sigmindent.Jelen6ttekint6stnem kikdrtdrftdsrdl a Ptk. rbgi-uj
vSnjuk megterhelni a szennyez6fizet elv tov6bbi r6szszabdlyozdsat'2
letes6rtelmez6siprobl6milival,ez6rt csak egy,nagyon
nivid hivatkoz6stemeliinkki- ez a Helsinki egyezmlny
K6zeledik az i\ Ptk., mikozben folyik a kolont6ri anemzetkilzitavakr6l 6svizfoly6sokt6l (1992)- amely
v<ircisiszap-k
atasztr6faels6k6rt6rit6sipereinekt6rgya- 5. cikk6benrendkiviil egyszeriienigy fogalmaz:,,b)A
l6sa - a kodifik6ci6s folyamat j6 n6h6ny 6ve zajlik, a >>szennyez6fizetelv<<,
amelyszerinta szennyez6s
megk6resem6nyimm6r k6t 6ve borzolta fel a ked6lyeket, el6z6s6nek,
ellen6rz6s6nek
6scsdkkent6s6nek
kolts6gei
alaposanr6vil6gitva a kiirnyezetikfirok bekrivetkez6s6- a szennyez6tterhelik." Lucas Bergkamp 6rtelmez6s6nek kozeli lehet6s6g6re.
A balesetkapcs6nvizsg5l6dott ben: ,,..-a szennyezofizet elv a kdzjog elv6b6l olyan
a sajn6latosanr<jvid6letii ftiggetlenint6zm6nyk6nt16- elw6 v6lt, amelyik igazol minden olyan int6zked6st,
tez6- Jov6Nemzed6kekOrsz6ggyiil6siBiztosais,igaz, amely a szennyezfirehhritla a kolts6geket.Ennek megels6sorbana kozigazgat5sijogalkalmazhst v6ve szem- felel6en,amikor nem lehethat6konymegel6z6int6zkeiigyre3. Van teh5t mi6rt elgondolkodni a k<irnyezeti d6sekettenni, a szennyezl fizet elvet arra alkalmazzilk,
k6rr6l 6sa kornyezetik6rokkal kapcsolatospolg6rijogi hogy elv6rja,hogy a szennyezlt6ritsemeg a tev6kenyfelel6ss6gr6l.Azigazi aprop6a Ptk. megrijul6sa,alkal- s6g6b6lered6 k<irnyezeti khr okat."7
mat adva arra, hogy k6szitsiink egy kis sz6mvet6sta
Ebben a feladatbankell osztoznia sziiks6gk6ppen
r6gi szabillyozhsr6l,az ijr6l (mennyiben rij?), kit6rve tehhta polg5ri jogi szabrilyoknakis. Es arra is v6liszt
kicsit a 2009-es - imm6r igy nevezhetjiik - Ptk.- kell adnunk, mi6rt fontos e tekintetbenis az alapelvi
kis6rletreis, s<itegy kiss6 az Alaptdrv6ny fel6 is vetve kiindulSs: ,,Mivel a kornyezetv6delmijog egyfajta
egypillant6st.Id6r6l id6remindenk6ppen6rdemessz6- komplex szeml6letetkivSn bevinni a jogrendszerbe,
motvetniegyesjogint6zmfinyekilllapot|val,kiikin<jsen illetve mert a krirnyezetv6delmiszempontok6rv6nyeakkor, ha erre aktu6lis okok is vannak.
sit6s6hezmeghatilrozott6rt6kekfigyelembev6tel6revan
Felhivhatunkm6g egy folyamatosaktualit6sta kor- sziiks6g, teh6t a k6rnyezetv6delmijog mindenekel6tt
nyezetrevonatkoz6polg6ri jogi, kiikintisen k6rt6rit6si kiil<infelekrirnyezetv6delmijogi alapelveketkozvetit a
k6rd6sekthrgyalSsael6, ez pedig a kornyezettelkap- jogrendszer,a jogalkot6 6s a jogalkalmaz6 sz6m5ra."8
csolatosjogi szab6lyoz6sizmosod6sa,kiikinrisen az
A polg6ri jog kcirnyezettelkapcsolatosvonatkoz6sa,
EU-csatlakozhsnyomiln,aminek sz6moskrivetkezm6- mint a szennyezbfizet elv6nekegy lehets6gesgyakorny6re mutathatunk r5. A hazai hat6lyos szabillyozis lati alkalmazhsa,az e t6ren olyannyira kiv6natoskompsaj6tosjogalapjam6r elmrilt harminc6ves- ez az em- lex int6zm6nyrendszeregyik ndlkiiliizhetetlen eleme,
beri krirnyezetv6delm6r6ls26161976.6v1II. torv6ny tehilt lvtizedek 6tajelen van ahazai jogbanis, m6g ha
46. $-a,amelykijelentette:,,Aki az emberiktirnyezetet jobb6ral6tensm6donis. Miel6tt apolg6rijog 6ltalkin6lt
veszllyeztet6 tev6kenys6g6velm6snak kfirt okoz, a lehet6s6gekrekit6rn6nk, tisztilznunk kell, hogy a polPolg6ri Trirv6nykonyvnek a fokozott vesz6llyel j6r6 gSrijogkrirnyezetrevonatkoztatottalkalmazSsa-kev6s
tev6kenys6grevonatkozil szabillyai szerint kriteles a kiv6tellel- els6sorbana felel6ss6galkalmazSsirtjelenti,
k6rt megt6riteni."Az eltelt id6nekkiilondsjelent6s6get 6s sz6mosel6zetesk6rd6st6lfiigg t6nyleges6rv6nyesiad akornyezetjogm5r emlitett folyamatoskiteljesedd- t6se.Nem feledkezhetiinkmegarr61,hogy a polg6rijog
se.,,A kiilonboz6 kornyezetv6delmijogszab6lyokm6g- t6nylegesmtikiid6k6pess6ge
ttibb felt6telteljesiil6s6t6l
is befoly6solhatj6ka polg6ri jogi felel6ss6gmtikiid6s6t. fiigg, l6v6najogalanyokegym6skrizotti viszonyaiiital
jogpolitikai irinymatatilst adhatnaka meghathrozottteriilet. Elscisorbanfiigg a k6rd6sesjogP6ldriulSltalSnos
k<irnyezeti6stermel6si6rdekekviszonySr6l,a kibocs6- alanyok reakci6it6l, amelyet alapvetrienmeghathroz
thsi hatilrlrt6kekkel szigorithatjSk a felel6ss6get,meg- egyiitalfiban a jogs6relemmegfelel6felismer6se,illetkiinnyithetik a perl6st stb.'aA krjvetkez6kbenbizonyit- ve ajogs6relemesetleges
eltiir6s6nekk6szs6ge.
Ellenjuk, mennyire igaz ez a felt6telez6s,kiil<in<isenaz EU-jog t6tbena kozjogi eszk<jzokkel,ahol erre a c6ka l6trehook6n.
zottkozigazgat6siszervekfeladatkore a koz 6rdek6ben
Tov6bbikiindul6si alapunknakegy alapelvetv6lasz- 6116jogalkalmazhs,a polg6ri jog ter6n valakinek eki
tottunk, a szennyezil fizet elv6t, amely n6gy fvtizede kell 6llnia azzal,hogypolg6rijogi ig6nyt kiviin 6rv6meghathroz6jael6bb az OECD, majd az EK (EU) ktir- nyesiteni,ellenkez6esetbentov6bbrais l6tensmarada
nyezetpolitikhjhnak.Ennek magva,hogy a kornyezet- jog alkalmazhshnaklehet6s6ge.
Az elmrilt hrirom6vtiv6delemhat6kony alkalmazhsa,v5,grehajtilsaa k<irnye- zedben nem vSltozott az alilbbi megrlllapit6s6rt6ke,
zetet terhel6, egyszerisitve: a szennyezl, szilmhra amely nem csak akSrtlritlsre igaz: ,,Akirt6rit6,si mo-
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dell tovSbb6 felt5telezi az lrintett drtettek tev6leges tot a kiirnyezetijogs6relmekrevonatkoztatva. Ismlt az
magatarthshtm6gpediga felm6r6sektiikr6ben a perl6- Emberi JogokEur6pai Bir6s6gait6lkez6si gyakorlatht
si kedv igen csek6ly,nemcsaka viszonylagmagaskolt- kell felid6zntink, amely aL6pez Ostra-iigyt6l kezdve
s6gek,hanem abizonyitilsi neh6zs6gekb6l
ad6d6koc- kcivetkezetes
abban,hogy az emberijogi Konvenci6nak
kilzatokmiatt is."e
az 6ppenamagLnlakhshozval6 jogot jelent6 8. cikk6t
Ehhezhozzhkell tenniink legal6bbegy m6sik alap- haszn|lta fel arra, hogy a kornyezethezval6 jognak
vet6 felt6teltis, m6gpedigaj ogalkalmaz6k (6rtve itt ez teret engedjen.l2
Akinek jogSt pedig s6rtett6k,tobbfele
jogi
polg6ri
alatt kiildn<isena bir6s6gokat)irj kihiv6sokhoz val6
ig6nyt timaszthat, a jogs6rt6smegt<irt6nalkalmazkod6k6pess6g6t,amely 6letet visz az al6bb t6nekbir6s6gimeg6llapit6s6t6lakfirtlrit6sen 6t abir6felsorol6sra keriil6 j o gint6zm6nyek v 6z6ba. A polg6ri sf g ideiglenes 6s v6grehajtand6int6zked6s6ig.
jog eset6bena rendelkez6sre6116jogikeretek egyszerA 2009-es Ptk. kiiliin szabillyokat6llapitott volna
re szerencs6s6s szerencs6tlen
m6don rugalmasak,t6- meg a kdrnyezetv6delem6s a polg6ri jog osszefiigg6gak, messzenem rendelkeznekazzal a viszonylagos s6re,bizonyitvaezzel,hogy t6volr6l semtrilzott az ilyen
egy6rtelmti s6ggel, mint a kdzj ogi j og alkalmazbs 6 sz- 6rtelmii iisszefligg6sekkeres6se.Ez volt a 2:77.$: ,,A
szess6g6ben
teh6tnem a polg6rijogviszonyokalapvet6 szemllyhez fiz6 d6 j og megs6rt6s6tj elenti a termEszet
jogi megjelen6sefogja rinmag6baneldtinteni e jogin- 6s az eg6szs6ges
kdrnyezet v6delm6revonatkoz6jogtlzmlnyi sor 6rt6k6t,noha termdszetesenkijeloli a szabSlyirendelkez6sek
megszeg6se,
ha az athrsadalom,
kereteket,hanem azatartalom, amellyel e jogirx6zm6- annakcsoportjaivagy a szem6lyek6letkoriilm6nyeinek
nyeketmegtolthetjiik. Ezlrt tulajdonitunk al6bbkiemelt roml6s6ban k ifejez6d6 s6relembekovetkezls 6t okozza."
j elent6s6get a j ogalkalmaz6i gy akorlat j ogfejleszt6- Ez a lehet6s6gegy alapvetl lrtelmezlsi k6rd6smegv6jog6rtelmez6szerep6nek.
Ugyanakkorjelent6sszerepe laszolilsilt ig6nyelte volna, hogy mit 6rtiink az 6letkolehet a jogi felt6teleknekmindemellett a t6nyleges6r- riilm6nyek roml6saalatt.
jelenvdnyestildsben,pl.az egy6rtelmiimegkozelit6svagy a
Azlfijszabillytazonbannema2009-esvSltozat
jogs6relmetszenvedettekgaranciilir6v6n.
ti,hanemazOrszSggyfil6s
el6tt l6v6Tl797l. sz.torv6nyA ma m6g hat6lyos6sirj Ptk. sorrendj6bennkaladva javaslat,a hamarosanmegjelen6rij Ptk., amelynekkiina kiirnyezeti 6rdekekkeltisszefiigg6sben
egyarSntsz6- dul6saaz emberi m6lt6s6gratort6n6 hivatkoz6st6lelteba keriilhetnek kiilonosen a kdvetkez6k:
kintve nem t6r el l6nyeg6bena hat5lyosPtk.-t6l.t3Az
. a szemllyekjogi v6delme,
emberim6lt6s6gszerencs6s
m6donegyrehangsrilyozot. a szomsz6djog,
tabbanjelenik meg, igy kiemelt szerepetkap az Alaptor. a birtokv6delem,6s kiiliinosen
v6nyben is.raAz emberi m6lt6s5gugyancsakjelent6s
. a szerz6d6senkiviil okozott k6rok6rt val6 fele- 6rtelmez6stig6nyl6k6rd6s,aminek nemvit6sanvan kor16ss69.
nyezetivonatkoz6sa,l6v1naz
emberterm6szeti6st6rsaA szem6lyhezfiiz6d6 jogokat a Ptk. hat5lyosrend- dalmi l6ny egyben,igy a krirnyezetiltermlszeti 6rt6kek
szere 6ltal6nosanv6di, mint abszolft szerkezetii 6s v6delmeis r6szekell hogylegyenazemberim6lt6s6gnak.
jogokatnenegativ tartalmi jogviszonyokat, amely ktir6b6l csak Az fj Ptk. 2:43$-a ugyanazonszem6lyis6gi
arra hivatkozunk, amelyosszekapcsolhat6
a kornyeze- vesiti minket 6rint6en,mint el6dje,teh6t: a) 6let, testi
ti 6rdekekkel:,,76.
b) mag6nlak6s.
$ A szem6lyhezfizodl jogoks6rel- 6ps6g,eg6szs6g,
jelenti
m6t
kiilonrisen [...] a testi 6ps6g,az eglszslg,
A szem6lyis6gijog ilyen 6rtelmez6snekis tribb 6vtiyalamint a becsiilet6s az emberi m6lt6s6gmegs6rt6se. zedesgy<ikerevan ahazai jogtrtdom6nybanis. ,,A kiirhanem
l...l" Ez a megkozelit6snagybanhasonlit a kornyezet- nyezetik6rosod6snemegyszeriiendologs6relem,
hez val6 jog alkotm6nyosmegkiizelitlslhez, vagyis a v6gs6soronaz emberi6letkortilm6nyeketrontja.A kortesti 6ps6g6s eg6szs6gs6relme,mint v6dett jogthrgy nyezetveszllyeztet6se
vagy a kornyezetbenokozottk5r
val6j6banmegfelela r6gebbi(1989)alkotm6ny18.,il- nemcsaka k6rd6seskornyezeti tSrgy tdajdonos6nak
letve 70lD. $-6banfoglalt 6llampolg6rijogoknak, ami s6relme,hanem egyittal az eglszt6rsadalom6;a hat6s
a 2011-esAlaptiirv6nybena XX. 6s XXI. cikkben olt ugyanisnemegyszeregyirttal kozvetlentila lakossSgot
testet.Mindezekrenlzve azAlkotm6nybir6s6gkiterjedt is 6ri, igy 6ltal6bana tulajdonosi6rdekeketmeghalad6
joggyakorlat6t emlithetjiik, mintegy ezen lrtelmezlsi s6relemr6lvan sz6."r5
lehet6s6gkozvetettbizonyitekftt.toA testi 6ps6g,egdszAmi az tij Ptk. rendszer6benval6banirjdons6g- ez
s6g,mint v6dettjogtirgy, amelya kornyezetet616k6ros sem abszohitrijdons6g,mert a nem vagyonikfir el6zhat6sokkapcs6nis v6delmet6rdemel,az Emberi Jogok m6nyk6nt 6rt6kelhet6- az a slrelemdij Q52 $), amelyEur6pai Bir6s6gagyakorlat6banis fellelhet6, azBur6- nek k6t kiemelked6enfontos olyan elemevan, amely a
pai Emberi Jogi Konvenci6 2. cikk6hez kapcsol6dva, kiirnyezetv6delemmelkapcsolatosalkalmaz6s6tfokoazon esetekben,ha a kdrnyezeti Srtalom hat6sailyen zottankivSnatossiteszi.Egyrlszt, nohaa s6relemdijra,
srilyoskovetkezmdnyekkelj 6r.t1
mint nemvagyoni s6relemreugyana k6rt6rit6sifelel6sFelmertil a k6rd6s,mennyiben6rv6nyesithet6a Ptk. s6gszabillyaitkell alkalmazni, de elegendda jogs6rt6s
82. $-a - ,,A tcirv6nyv6di a mag6nlakSshoz6s a jogi tlnyltbizonyitani, hiszen a s6relemdijl6nyege6ppen
szem6ly c6ljaira szolg6l6helyis6gekhezfiz6d6 jo- az, hogy el6gt6telt kiv5n adni 6s nem k6rt6rit1st. Ez a
got" -, nem kell tirl t6volinak tekinteni ezt a kapcsola- megold6snem jelent elt6r6staz aktuillis gyakorlatt6l.
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A jiiv6 jogalkalmaz6igyakorlatiravhrazonbana(3)
bekezd6smegfelel66rtelmez6se:,,A s6relemdijm6rt6k6t a bir6sSgaz esetkoriilm6nyeire- kiiloncisena jogs6rt6ssrilySra,a feh6haI6s6gm6rt6k6re6s a jogsdrt6snek a s6rtettre 6s kiirnyezetfire gyakorolt hatilsinatekintettel |llapitja meg..." Innen egyenesenad6dik
majd a k6rd6s- ez akornyezetcsup6na szem6ly,mint
szem6lyis6gszoci6lis,csal6distb. kornyezete,avagy
t6gabb,net6nterm6szetikornyezeteis, 6s ha igen, milyen kiterjed6sben?Magam rlszlrll term6szetesena
hangsrilyozom,n6thgabbkcirnyezetosszefiigg6seket
h6ny 6rvvel is aliltbmasztva.
A t6gabb6rtelmez6sahazai it6lkez6sigyakorlatt6l
jogainakmegs6rt6sem 6ll t6vol:r6,,Aki szem6lyis6gi
okozottk6s6b6lered6enk6rt szenved,ajogellenesen
rok6rt val6 felel6ssEgszabillyaiszerint kovetelheti a
jogs6rt6t6lkfufinak megt6rit6s6t.Az I-IV. rendti alpea lak6kornyezerre,valamint
resek tev6kenys6g6nek
gyakorolt
kozvetleniil azl. rendi felpereseg6szs6g6re
hathsaalapjhnmeg6llapitottaazlis,hogy s6relmetszenvedett az eglszslgeskornyezethez,valaminta testi 6s
jogai is, mely
fiz6d6 szem6lyis6gi
lelki eg6szs6ghez
kiv5ltotta azI-IY. rendii alpereseknem vagyoni k5rt6rit6s fi zet6sikdtelezetts6g6t."
Teh6ttobb lehet6s6g511nyitva, hogy a s6relemdij
lehet6s6g6ta kornyezetv6delemszempontjSb6lkitdltsiik, a teljess6gig6nyen6lkiil: ,,El6fordulhat,hogy a
kornyezeti6rtalmak a vagyoni k5ron feli.ilnem vagyoni kSrt is okozhatnaka k6rosultnak.Ilyennek min6sit6rtalmakfolytin bektihetrimindenekel6tta k<!,rnyezeti
de
6stesti 6ps6gk6rosodSsa,
vetkezetteg6szs6groml6s
is,
amikor
a
kornyezet
t6ny6ll6s
elk6pzelhet6olyan
a, t5jcsrifitSs,6letkciriilm6nyekromlSsa,
degrad6ci6j
n6lkiil is indokoltt6
6stesti6ps6gcsokkent6se
eg6szs6g
tehetia k6rosultakr6sz6r6la nemvagyoni kdr 6rv6nyesit6s6t.[...] A nem vagyoni k5r kor6be lehet sorolni
azokata t6ny6llSsokatis, amikor 6lland6 zaj, rezgls,
stb.id6zi el6 ak6rosult6letkoriilkellemetlenszaghaths
M5s szerm6nyeinektart6s 6s srilyosmegroml6s6t."t7
nem a bizoterm6szetesen
z6n6l ,,Legilltal5nosabban
nyit6s, hanembi zonyos kir f ajthkelismer6seI|githatja,
vagy sziikitheti ak6rtdrit6shatSskor6t.E tekintetbena
lehet6s6ge
a neuralnemvagyonik6rok megt6rit6s6nek
kor6beneztobb tlnygikus pont. A kornyezetv6delem
6ll5s-tipustfed. Altal6nosanelterjedl az ,,esztltlkai
k6rok" megjelol6s,amely alatt igen elt6r6 s6relmeket
A kornyezeti nemvagyoni k6rok mSsikti6rtenek1...1
ered6
pusa a kdrnyezet 6ltal6nosmin6s6grom15s6b6l
idegi megterhel6s."l8
specifik6latlan)rossz 6rz1s<<,
A s6relemdij(nem vagyoni k6r) ilyet6n kiterjeszt6
6rtelmez6seirhnyhbat<irt6ntielmozdul6snem idegena
nemzetkozijog egyreizmosod6k6rt6rit6simegold6sa6s ebb61
it6l sem.0,...d2,hogy mit 6rtiink >>kornyezet<
kovetkez6en>krirnyezeti kilr<<alatt az egyesszerz6d6sekbenelt6r6enjelenikmeg,att6lfiigg6en,hogy azadott
szerz6d6smitkiv6n szabhlyozni6sv6deni.Nem is lehet
teh6t a fogalom egys6geslrtelmezlslt adni, de erre
nincs is sziiks6g.Amiazonban6rz6kelhet6,hogy amig

t4l

az anyagi k6rosod6ssziiks6geseleme a hat6ron trili
eznemkorlStoz6dikazember
kSrokoz6sszok6sjog6nak,
szhmhraanyagi6rt6ketjelent6 er6forr6sokvagy szolg6ltat6sokelveszt6s6re,hanem kiterjeszt6srekeriil a
term6szetes6kosziszt6m6kbelsti 6rt6k6re,maghban
foglalva a biol6giai sokf6les6getvagy az 6rintetlenterm6szetesztdtikaijelentds6gii6rt6keit." Ezzel tehirt ij
t6vlatok nyilhatnak a nem vagyoni k6r e t6rennem tril
sikerestdrt6net6ben.te
A polg6ri jog lvezredek 6ta alkalmazotl m6sodik
olyan lehet6s6ge,amelyneker6teljeskornyezetivonatkozilsaiis vannak,a szomsz6djog.A hat6lyosPtk. 100.
$-6tsokszorlrtelmeztdkoly m6don,hogy az a ktirnyezeti 6rdekekv6delmeszempontj6b6lis eltinyosnekvolt
tekinthet6.EzenErtelmez6segyik eleme,hogy a szomsz6ds6gnem csupin a kozvetlenszomsz6ds6gotjelenti, hanemaztazavar6 hatSsterjedelmehalilrozzameg.
A m6sik elempedig a sziiks6gtelenzavarSs,hiszena
az lrdekek felismer6se6s egyeztet6se
sziiks6gess6g
alapjin 6llapithal6 meg, ezenbeli.il is az lrintetteklart6sjogviszonyilban,a helyileg szok6sosm6rt6kti haszkell 6rtelmezni.Ehhez
nillalot zavar6tev6kenys6gekre
kapcsol6d6anugyancsakl6nyegielem,hogy akozigazgat6si enged6lymegl6tenem kiment6si ok. S6lyom
Lhszl6 szerint2q:,,AkornyezetikSrokraval6 alkalmakcivetkezmlnyea t6rbelikiterjeszt6s
z6sukterm6szetes
ig6ny elol[...]A t6git6smSsikvonalaa szomsz6djogi
d5saa tulajdoni 6rdekelts6gttil,illetve - harmadik t6git6si ig6nyk6nt- egyre sz6lesebb6rdekekbevon6saa
v6delembe."
Egy gyakorlatip5Lddtfelhozva a sok lehet6s6gkojogvita elbir6l6sasorSna Ptk. 100.$-a
ziJl2t,,...aperbeli
szab6lyoks6relmeolyanis ir6nyad6,[...]a szomsz6djogi
kor is bekovetkezlk,ha a szomszldosingatlanonvlgzett
j5r,
ipari tev6kenyslgzaljal vagy leveg6szennyez6ssel
ugyanis ahx6shgi enged6lyalapjhnmtikod6 iizem is
ingatlan
kritelesgondoskodniarr6l,hogy a szomsz6dos
j
gsz
ne
zav
ar
a."
hasznillathtsziiks6 eriien
A kozelg6 Ptk. e t6ren csak elnevezlst v6ltozIat22,
Iartalmat nem, teh6t minden eddig ismert 6rvel6s 6s
it6lkezdsi gyakorlat zokkenti n6lkiil alkalmazhat6 a
jov6benis.
An6lkiil, hogy elmeri.iln6nka tov6bbi r6szletekbe,
meg kell emliteni,hogy a birtokv6delem 6s a szomsz6djogkrizotti hat6rvonalnehezenhirzhat6meg,l6v1n
a v6dett 6rdekek6s az alkalmazhat6el6felt6telekhasonlatosak.A hat6lyosPtk. szovege(188.$) 6s az ij
(5:5.$) a birtokv6delem
Ptk. megfelel6rendelkez6se
A szomnem
t6r
el egym6st61.23
tekintet6ben
6rdemben
jogi
elmondott6ltal6nosszempontok,
sz6djogeset6ben
alapokitt is hasonl6k6ppen6rv6nyesiilnek.
kapcs6nmegjeA szomsz6djog
6sa birtokhSborit6s
len6 jogi igdny egyarSntk6rt6rit6sbenis lecsap6dhat,
igy eljutottunkteh6ta szerzldlsenkiviil okozottkiirok
mondand6nkl6nyegipontjAhoz.Miel6tt
megt6rit6s6hez,
forditaahazai polg6ri jog vonatkoz6rendelkez6seire
n6nk figyelmiinket,6rdemeskit6rni a kornyezetikirlerit6snemzetkozigyakorlat6rais, puszt6nannakilluszt-
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r6l6silra,mennyirefoglalkoztatjaa kornyezetik6r ajogi
boz6 forrSsb6lszhrmaz6,kiilonboz6 k6rosit6 teszab6lyozils minden szintj6t.,,A nemzetkozikrizoss6g
v6kenys6gekeseteire;
. az egyezm6nya ktitelez6 anyagibiztosit6kokk6rge,hogyaz 6llam felel6ss6g6t
viszonylagos6rdektelens6
rendezze,amaghnvilllalkozhsokgazdas6gitev6kenys6d6s6reis kit6r:
. kiikin rendelkez6seivannak a jog6rv6nyesit6s
geivel kapcsolatbanodavezetett,hogy azutfibbi 6vtizedekbenszSmosnemzetkiSziszerz6d6shozott l6tre
lehet<1s6g6nek
kisz6lesit6seter6n; v6giil emlit6st
k6rt6rit6sirendszereket,
alapvet6enszektor6lismegko6rdemel,hogy
. az el6vil6si id6 Sltalilban h6rom 6v, de lltezik
zelit6ssel,mind a k6r forrhsirt,mind annakterm6szet6t
illet6en.Ezekglob6lisegyezm6nyek,amelyekaz atomobjektiv el6vtil6siid6 is, ami 30 6v.
k6rokkal, a tengerszennyez6s6ltal okozott k6rokkal
Jeleztiik m6r, hogy a kornyezetreveszllyestev6kenyfoglalkoznak,vagy olyan k6rokkal, amelyeketavesz6- s6ggelokozottk6rra els6k6ntaz 1976.6viktirnyezetv6lyes Sruk szilllithsavagy a vesz6lyeshullad6kokh athron delmi torv6nyadottkrizvetlenrendelkez6st,
majd ennek
jelent [...]
trili mozg6sa
nyom6n a Ptk. 1977-ben a vonatkoz6 fokozottvesz6lyjellemzl jegyei:(a)objektiv fele- lyelj6r6 tev6kenys6getszabiiyoz6
Ezenegyezm6nyek
345.$ (l) bekezd6se
l6ss6girendszertalakitanakki, (b) a k6rosuhakszhmhra kieg6sziilta krivetkez6k6ppen
:,,Aki fokozottvesz6llyel
megteremtika lehet6s6get
arra, hogy a hat6skrirrelren- j6r6 tev6kenys6getfolytat, kotelesaz ebb6lered6k6rt
delkez6bir6sSgel6tt6rv6nyesits6k
ig6nyeiket;6s(c)nem megt6riteni.Mentesiil a felel6ss6gal6l, ha bizonyitja,
egyszerkotelezf biztositdsirendszertfogadnakel, annak hogy a k6rt olyan elhfirithatatlanok id6zte el6, amely
6rdek6ben,
hogy v6dj6ka k6rosultat,amennyibena fele- a fokozottveszlllyeljhr6 tev6kenys6gkor6nkiviil esik.
l6s szem6lyenem k6pesa kdrokat fedezni."2a
Ezeket a szabSlyokatkell alkalmazni arra is, aki az
M6shol: ,,A felel6ss6ga glob6lis nemzetkozijogi emberiktirnyezetetv esz\lyeztet6tev6kenys6g6vel
m6seszkcizcikrelative n6pszerii Iilrgya lett (kiikintisen a nak kSrt okoz."Ma is ezjelenti a megfelel6jogalapot,
tengerjog kapcs6n),sz6mos nemzetkozi egyezmlnyt r6szbena Ptk. hat6lyosszab6lyaiszerint,r6szbenpedig
kifejezettenolyan t6m6kbankrittittek, mint a tengeren az ijabb krirnyezetv6delmitorv6ny alapjfn. Az 1995.
ttirt6n6olalszf
ilitfls,vagyaveszllyes6shrtalmasanya- 6vi LIIL tv. (kornyezetv6delmitorv6ny: Kvt) saj6tfogok sz6llitdsa vagy a bunkerolaj."2s
galmi rendszer6rehivatkozva, a kornyezet igdnybev6A kcirnyezetik6rok megt6rit6s6nekig6nye egyre tel6vel,illet6leg terhel6s6velj6r6 tev6kenys6ggel
vagy
stirget6bbsziiks6g.,,A szem6lyt616 s6relmek6s az mulaszt6ssalm5snak okozott k6rokat tekinti kornyeanyagi k6rok megt6ritdseaz igazs6goss6gnev6bena zetvesz€lyeztet6
tev6kenys6ggelokozott k6rnak a Ptk.
felel6ss6ghagyom6nyosc6lja. A k6rokoz6 magatarths 345. $-a alkalmazhshban.
gazdasilgiterheitnem a k5rosultnak,hanema k6rt okoA hosszritort6neti mriltnak a jogalap k6s6bbimegjelen- hatilrozilsaeset6ben
z6nakkell viselni.A k6r megel6z6se
m6sodlagos
lehetjelent6s6ge:,,Krirnyezetszenyttis6gii, noha a beavatkoz5slehet6s6gee tekintetbenis nyez6senalapul6,szerz6dlsenkiviili k6rig6ny felpererendelkez6sre5ll. Ezzel ellent6tben,amilta a ktirnye- si 6rv6nyesit6s6re
tekintettelaz elsrifokribir6srlg- iisszzeti felel6ss6ga jogi-politikai vit6k tfrgya lett, ennek hangbana Legfels6bbBir6s6gPf. 26.9041200115.
szhmit
alapvetrijelleg6t hangsirlyoznikell, amelyakrirnyezet- r6szit6let6vel- helyt6ll6antekintetteajogvita elbir6l6politika gazdashgieszkcizekdnt
is megjelenik."26
shrair 6nyad6naka Kvt. 103.$ (l) bekezd6s6n
keresztiil
Mindezen nemzetkozi tcirekv6seknekegy jelent6s alkalmazand6Ptk. 345.g-6banfoglaltakat,melynek(1)
region6lis p6ld6jaa Lugan6i Egyezmlny2T,amelyjob- bekezd6seutols6 fordulatakifejezettenakk6nt rendelbhra a jogkdzelit6st szolg|lnS, ha valaha is hat6lyba kezik, hogy a fokozott veszlllyeljhr6 tev6kenysEgszal6pettvolna.Annak ellen6re,hogy nem llpetthat|lyba, b6lyait kell alkalmazni arra is, aki az emberikornyezejogfejl6d6sl6nyegi6llom5- tet vesz1lyeztet6tev6kenys6ggel
a k6rt6rit6sselkapcsolatos
mSsnakkirt okoz.Ez
salett. An6lkiil, hogy ezenegyezmdnyr6szletesbemu- okb6l annak, hogy az l995.jrilius 20-i meg6llapodSs
tat5s6bafogn6nk,egy-k6tjellemz6t 6rdemesfelsorolni: megkot6sekora fenti torv6ny m6g nem lfipetthatillyba,
a teljess6gig6nyen6lkiil:
nincsjelent6s6ge,emellettaz akkor hat6lyos 1976.6vi
. az egy ezm6nyt6rgy i hat|ly a a v eszllyes tev6keny- II. tv. 46.
$-a az emberikrirnyezetetveszllyeztetltev6s6greterjed ki, 6s a tev6kenys6gvesz6lyess6ge kenys6ggelokozottk6r megt6rit6s6reugyancsaka Ptk.
tbrgy 6nakmin6sit6s6t6l fi.igg;
fokozott vesz6llyelj6r6 tev6kenys6g1re
vonatkoz6sza. a szem6lyihatSlyazizemeltet6: ,,aki a vesz6lyes b 6lyait rendelte alkalmazni."28
tev6kenys6gfelett ellen6rz6stgyakorol";
A kornyezettelkapcsolatoskirt6rit6s thrgyihatillyfit
. azegyezm6nysz6mosfogalmattiszthz,igy kiilo- tehStsz6lesenhizzamegajog, amennyibena Ptk. maga
niisenfontosa k6r fogalma,ezenbeliil a krirnyezet 6ltal6ban a krirnyezetet veszllyeztet6 tev6kenys6gbril
k5rosod6sa,yagy a kornyezet fogalma, illetve a indul ki - amelyik, mint Sltal6bana phrhuzamk6nt
k6resem6nyfogalma;
szolg6l6vesz6lyes
iizem t6rgyi krire is, ajogalkalmaz6i
. a kiment6si okok az objektiv felekiss6getteszik gyakorlattal alakul, mig a Kvt. k6t utal6sa<inmagais
egy6rtelmtiv6;
ellggl sz6leskrjrt foglal mag6ban.Erdemes egy-k6t
. t6bb egyetemlegess6gi
szab6lyjelenik meg,igy a gondolaterej6igelid6zni a trirv6nyifogalmakn6l,annak
k6rokoz6sifolyamat,illetve sorozatvagy a kiil<jn- igazolflsfira,hogy val6banrendkiviil sz6lestSrgyi kcirt
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foglal magSbana 103.$ utal6sa.A fogalmi rendszerta nem sokbant6rt volna el az eddigi szab6lyokI6l.hiszen
tfirgyihatillya, amelyetha nem is a kornyezetrevesz6lyes
Kvt. 4. $-a tartalmazza,amelyszerint:
4. ktirnyezet igdnybevdtele.'a kornyezetbenvilltozhs tev6kenys6gk6ntfogalmazott meg, hanem kornyezeti
ellidlzlse, a kornyezetnekvagy elem6nekterm6szeti kfir okozilsak6nt,v6rhat6an az eddigi jogalkalmaz6
gyakorlatalapj6nlett volna megit6lve- bir akornyezeer6forr6sk6nti hasznillata;
6. kdrnyezetterhelLs:valamely anyagvagy energia tikhr 6ltal megjelenitettlfirgyihat|ly ak6r sziikebben
is min6siilhetne,ha ezt akfirtiplst keressiikcsup6n6s
krizvetlenvagy kozvetettkibocs6t6saa ktirnyezetbe.
nem
a tev6kenys6gjellemz6it. Hiszen nem vit6san a
lehets6ges
magatarYalqhbana k6t fogalomminden
kozelebb
a
kor345.
igazhn
keriiliink
lefed,
teh6t
nem
t6st
$ hat6lyaal6 tartozik, ha vagyoni k6r keletkezika
nyezetveszllyeztetltevlkenys6ghez.Ugyanezenfogal- kornyezetreveszdlyestev6kenys6gnyomSn,de ez nem
mi rendszermSsikk6t elemeezt m6gjobban kimutatja, lesz felt6tleniil egybenkornyezetik6r is.
Az rij Ptk.-szabillyoka 6:513.$ alapjSna k6rokoz6s
a kornyehiszena 9. pont szerint,,k6rnyezethaszndlat:
ille- 6ltal6nostilalm6b6l kiindulva a 6:515.$ szerintugyanzetnekvagyvalamely elem6nekig6nybev6tel6vel,
t6leg terhel6s6velj6r6 tev6kenys6g;",teh t ugyancsak csak6ltal6nos6rv6nnyelmindenk6rokoz6stjogellenesval6jilbanb6rmilyenlehet6s6g,illetve egy negativtar- k6nt kezelnek.Ehhezj 6rul, imm6r beve|t szab6lyk6nta
ennekkiterizemi felel6ss6gr6l6s
a kcir- 6:530.$ a vesz6lyes
talmir fogalom - 7. pont ,,kdrnyezetszennyezds.'
az emberikdrnyenyezet valamely elem6neka kibocs6tfsi hat6r6rt6ket jeszt<l6rtelmez6sea (2)bekezd6sben
meghalad6terhel6se;"-pedig ugyancsakarrautal,hogy zetetveszllyeztetotevlkenys6gre.Fontoskieg6szit6se
mindenneka 6:531.$, amelypontositja
e fogalmak mennyire rugalmasak,hiszen ezek szerint 6s 6rtelmez6se
a kozjogi hathrtmeghalad6terhel6sleszszennyezls,de azizembenlart6 fogalm6t, egyszeti 6svil6gos megolapolg6ri jogi k6rt6rit6salkalmazhsanemig6nyli ennek d6st alkalmazva- ,,(l) A fokozott vesz6llyelj6r6 tev6meghalad6s6t,
l6v6nnem alkalmazzaa negativmegit6- kenys6gfolytat6j6nakaz min6siil, akinek 6rdek6bena
l6st. Igy marad az, hogy minden magatart|st annak vesz6lyesiizem mtiktldik."
A fentebbemlitett Lugan6iBgyezm6nyis hasonl6an
krivetkezm6nyealapjhnlehet6rtelmezni,amint minden
kozelit az izemeltet6 szem6ly6hez,.ittis megmaradva
kSrokoz6sjogellenes.
szintj6n.Uzemeltet6az,,,aki
Erdemesegy gondolattalTamSsAndr5s mhr klasz- a Ptk. szerinti6ltal5noss6g
szikusnak sz6mit6 lrtelmezlslre is kit6rni, amelynek a vesz6lyestev6kenys6gfelett ellen6rz6st gyakorol"
kiindul6pontja,hogy a kornyezetrevesz6lyestev6keny- (2. cikk 5. pont), hiszen neki van m6dja ana, hogy a
s6ggelokozott k6r kiemelt kezel6semellett megmarad kSroshat6sokatmegellzze, tlletve a kSrok bekiivetkea khrtlritls SltalSnos,felr6hat6s6gonalapul6jo galapja z1s1t enyhitse.Az egyezmlny n6mi t6mpontotad, 6ris (339.$), 6sha a kett6 kozirtt kell vSlasztani,akkor az telmezveaz ellenbrzlskor6t, miszerint:,,A2 ellen6rz6s
elhat6rolSsegyik meghatSroz6ism6rvea k6rd6sesma- fogalmAta hat6konyvagy a teljesktirii ir6nyit6s fogalen kell tekinteni, szemel6tt tartva
gatartSsjelent<1s6ge
kell legyen.,,A fokozottvesz6llyel maival ii sszefiigg6sb
amekSrostev6kenys6g6rtval6felel6ss6gszabfiyilnakalkal-az osszesjogi, plnzid;gyi6s gazdasilgikciriilm6nyt,
mazhshhoz- ha azt tinmagribana kcirnyezetveszllyez- lyek segits6g6velmeg lehethathroznia tev6kenys6g6rt
tet6sealapozzrmeg- egybizonyosm6rt6ktiktirnyezet- felel6s szem5lyt,azaz, hogy kinek 6ll hatalm6banelmilyen m6donv6gzlkel."
donteni,hogy a tev6kenys6get
roml5s sziiks6ges."2e
hatSlyt
ily m6don n6mileg
p6ld6jSban
A
t5rgyi
6s
a
szem6lyi
gyakorlat
egy
A kapcsol6d6 it6lkez6si
(BH 1997.300) a bir6s6gk6ts6getkizfir6an az emberi korbej6rtuk,dem6g sz6mosnyitott k6rd6smarad,amekiirnyezetet szennyezbtev6kenys6gktjr6be sorolta a lyeknek6rdemeskiemeltfigyelmetszentelni,6samelyek
6s ezzel egyidejtilegki- egyenk6ntis r6szletesvizsg6l6d6stig6nyelnek.Ilyen
Duna viz6nek szennyez6s6t,
emelteaz ilyen tev6kenys6ggyakorl6s6valkapcsolatos alapk6rd6sek:
. akhr, ktikinosen a kornyezetet6rti khr meghatiifokozott e1v5r6sokfontoss6g6t.,,Az alperesmaga adta
rczhsa;
el6,hogy a rendelkez6sreill6leveg6ztet6berendez6se. az idribelihat6ly6sehhezkapcsol6d6an
els6sorban
ivel minden neh6zs6gn6lktil a Mosoni-Dun5tbe tudta
az el6viil6s;
volna irgy leveg6ztetni,hogy a k6r l6nyegesenkisebb
. az okozatirisszeftigg6s6s ehhezkapcsol6d6anaz
vagy alig 6r26kelhet6lett volna.Az alperesnekebbcilaz
ig6ny 6rv6nyesit6s6hez
adott segits6g- egyetemle,
el6ad6s6b6lis azaz okszerii kovetkeztet6svonhat6
j6r6
v6lelmek;
legess6gi
szab6lyok,
tev6fokozott
vesz6llyel
hogy a k6r oka az alperes
. akSrt6rit6s garanci6inaklehet6s6ge,pl. biztositkenys6gikor6n beliil keletkezett,s a k6r az alperes16hat6s69a;
sz6r6lobjektivenem volt elh6rithatatlan.
. mennyibenszolg6lhatakhrtlritls megel6z6sileOlyan nagy szennyvizkibocs5t6t6l,mint az alperes,
(hat5lyosPtk. 341.$, fj Ptk. 6:518.$)
het6s6geket
elv6rhat6,hogy 6lland6anfi gyelemmelkis6rje tev6kenystb.
s6gekrivetkezmlnyeit,6s k6rosod6svesz6lyeeset6na
A felsoroltakkoziil egy k6rd6stemeliink ki csup6n,
sziiks6ges6vint6zked6seket- az adott esetbena viz
elfogadvaegy folyoiratcikk 5ltal adott terjedelmi koroxig6nnelval6 dirsit6s6t- kell6 id<ibenmegtegye."
A 2009- es Ptk.-v |ltozat kiilon kiirnyezetv6delmi l6tokat,m6gpediga harmadik k6rd6st,rehf.i"akirt6riilletve annak esetleges
k6rt6rit6srevonatkoz6cimettartalmazott.de az 5:538.$ t6si ig6ny 6rv6nyesithet6s6g6t,
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megkiinnyft6s6t. Egqek a villaszthsnakktizvetlen oka jelentds kdnnyit6st adnak a s6relmetszenvedettfelek
magaazEU-jog,pontosabbanazBU-jogalkalmazis|- ig6nyeinek6rv6nyesit6sekor.
Ez kiikjnosenigaz atilajnak egy kiemelked6it6lete,amelykomoly 6rtelmez6si donos 6s kornyezethaszn6l6egyetemlegesfelel6ss6ge
ut6rezg6seket
v6ltott ki az Uni6 k6rnyezetjogSban.
v6lelmez6sekor,amelyalkalmas abizonytalanhelyzetek
Kezdjiik azonbanahazaitdrv6nyi - Kvt. - lehet6s6- kezel6s6re,
a k<irnyezetv6delemmel
kapcsolatos6rdekegek rovid felsorol6s6val,amelyekaz ig6ny6rv6nyesf- ket szemel6tttartva,A Legfels6bbBir6s6gegy it6lete30,
t6shezadnak segits6get:
amelykozigazgathsihatfirozattfirgyilbansziiletett,enA t<irv6ny52. $ (1) bekezd6seszerint: ,,Joger6s nekj6 plldfija:
hat6s6givagy bir6sSgi hatfurozattalmeg6llapitott
,,A jogszabillyiekiir6sok6rtelm6benabbanaz esetben
tart6s kdrnyezetk6rosod6stlnyft, m6rt6k6t 6s alkalmazhat6azegyetemlegesfelel6ss6g,amennyiben
jelleg6t az ingatlan-nyilv6ntart6sban
fel kell tiin- azingatlannaka tulajdonosa6s birtokosa (haszn6l6ja)
tetni." Az ingatlan-nyilv6ntart6skdzhiteltis6ge nem azonos,tov6bb6nem tiszthzott a jogs6rt6tev6kenyr6v6n val6j6ban egyr 6szt megel6z6silehetris6get s6g6rtval6 felel6ss6g.A megism6teltk6rmentesit6si
teremt - felhivja a figyelmet a szennyezlsre-,
elj6r6sbanahat6silgegy6rtelmiiennem tudta meg6llam6sr6sztegy6rtelmiibizonyitdkk6ntszolg6l.
pitani azt, hogy a telephelyenval6sziniisitettszennye102. $: ,,(1)A kornyezetk6rosod6s6rt,
illetve a zettslget milyen m6rt6kben,melyik t6rsas6gtermel6
k6rnyezetvesz6lyeztet6s6rtval6 felel6ss6g- az tev6kenys6g
e 6slvagy mulaszt6saokozta,ugyanakkor
ellenkez6 bizonyitilshis - annak az ingatlannak a bizonyitott a szennyezetts6gt6nye 6s jellege, tov6bb6
kornyezetkSrosodSs,
illetve krirnyezetvesz6lyez- az okozatiosszefiigg6sa telephelyitev6kenys6gek
6s a
tet6sbekovetkez6s6nek
id6pontj6tkovet6minden- szennyez6s,illetve a termel6shezfelhasznilltanyagok
kori tulajdonos6t6sbirtokos6t(haszn6l6j6t)egye- 6s mint6kban kimutatott szennyezlkomponensekkdtemlegesenterheli,amelyena k<irnyezetk6rosit6st, zott, valamint nyilv6nval6m6don elkiiliiniilt a tulajdoilletve kornyezetveszllyeztetb magatart6stfoly- nos 6s a birtokos (haszn6l6)szem6lye.1...1
tattilk." Ez a rendelkezls tehht az okoz6ran1zve
Tdvesa felperesazon Sllilspontja,hogy terhlre az
v6lelmetteremt,de egybenlltrehozzaa mentesii- egyetemlegesfelel6ss6gnem Sllapithat6meg, mivel a
l6s lehetris6g5t
is a Q) bekezd6sben,
hiszena tu- jelen elj6r6sbanaz 6rintett ingatlanoknaknem tulajdolajdonosmentesiilheta felel6ss6gal6l, amennyi- nosa(haszn6l6ja,birtokosa).A Kvt. 6sa Korm. rendelet
ben ,,megnevezi az ingatlant6nylegeshasznSl|jht, fentebb idlzelt szabillyaiannak is el6irj6k az egyetem6sk6ts6getkizilr6anbizonyitja, hogy a felel6ss6g legesfelel6ss6g6t,aki, illet6leg amely az lrintettingatnem 6t terheli".
lanonkrirnyezetkhrosit6tev6kenysdget
folytatott.A felAz el6bbi v6lelmet kiterjeszti a torv6ny a nem peresit6rsas6gegyetemleges
felel6ss6ge
teh6taz1rtSll
helyhezkritiitt (mozg6)krirnyezetszennyez6forrds fenn a k6rmentesit6sv6grehajt6s6ban,
mert 1998-bana
tulaj donos6ra 6s birtoko s6ra (haszn6l6j6ra) i s.
perbeli telephelytulajdonosa6s tizemeltetrijevolt."
A k6rnyezetrevesz6lyestev6kenys6ggelokozott
,,102. $ (a) Ha tobb kornyezethasznLl|ktiziisen
hozlltreolyangazd6lkod6szervezetet,amelyben k6rokkal kapcsolatosfelel6ss6gsz6m6ra sokatj elentett
kor6bbanv6gzettazonosvagy egymilstkieg6szi a vonatkoz6 EU-ir6nyelv312007. tav aszi hatillyb al6p6t6 tev6kenys6giiket
egyesitik,a kdrnyezetv6delmi se,ami ugyan nem a k6rt6rit6si felel6ss6ggelfoglalkokotelezettsdgek
tekintet6bena l6trehozott gazdSl- zik, hanemkozigazgathsitipusri felel6ssdg32,
de fogalkod6 szervezet az alapit6kjogut6dj6nakmin6siil, mi rendszere,kovetelmdnyei6skapcsol6d66rtelmez6felel6ss6gepedig az alapit6kkal egyetemleges." se r6v6n m6gis erre n6zve is nagy hat6ssalvan. Erre
Ism6t egy egyetemlegess6gi
szab6ly.
n5zvemlg az elfiklsziJletek sor6nmondta egy szerz633:
Egy kiivetkezb szakaszbana Kvt. l6nyeg6bennem ,,...ajavasoltm6dszera mag6njogi6s kozjogi elemek
t6r el a hat6lyosPtk. megfelel6rendelkez6seit6l, hibridje. Legjobbanrigy jellemezhet6,mint kdzjogi
legfeljebbazokathangsilyozza:,,104.$ Ha ajog- rezsim,kisebbmag6njogijellemz6kkel."A szabillyozis
s6rtri tev6kenys6getfolytat6 szem6ly6benvilltozils az objektiv felel6ss6grealapoz6dik,azonbeliil is meg6ll be, e tev6kenys6gfolytat6j5valszembenajog- hatilrozott- az EU kdrnyezetjogmegl6v6rendszer6hez
ut6d felel6ss6g6nekszabillyait kell alkalmazni, igazod6- vesz6lyestev6kenys6gekkel6s anyagokkal
kiv6ve, ha a felek a szerzldlsben ett6l elt6r6en van tisszefiigg6sben.
Fogalmi rendszere,noha t6volr6l
6llapodtakmeg."
sem megnyugtat6pontoss6gri,m6gis hatissal van 6s
. A ttirv6ny a tov6bbiakban,m6g az iitalfinos k6r- lehet a felel6ss6gminden lehet6s6g6re,igy pl. a kiird6sekktizritt sz6la kdrnyezetv6delmibiztosit6kr6l nyezetikhr meghatfuozhs|val.A kornyezeti k5r fogalvagy akornyezetv6delmibiztosit6sktit6s6nekkii- ma azirhnyelv2. cikk6benugyanink6bb sztikebbkdrti,
telezetts6g6r6l,amelyetmajd kiiliin jogszab6lyok mintsemteljes,m6gis olyan elemekethordoz,amelyek
r5szleteznek Ebbe a krirbe sorolhat6 m6g a krir- egykhrtlritlsi iigy sor6nis segits6getjelenthetnek.Az
nyezetv6delmic6ltartal6kk6pz6seis.
irSnyelva v6dettfajokban6sterm6szetes6l6helyekben
Mindezen lehet6s6geka Kvt. szerint a kdrnyezetv6- okozott k6rokat, a vizekben okozott k6rokat 6s a teriidelemhezkapcsol6d6kozigazgathsi6s polg6rijogi fe- leti - foldteriilet szennyezldlse -khrokat foglalja csulel6ss6g szempontj6b6l egyk6ppen alkalmazhat6k, 6s pbn maghban,ez ut6bbiakat is csak akkor, ha az ,,az
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emberi eg6szs6gk6rosod6s6nakj elent6s kock6zat6val jfir".
A k6r 6ltal6nosmegkiizelit6seis - ugyancsaka
2. cikkben - gyakorlati haszonnaljhrhat a polg6ri jog
szbmhrais: ,yalamely term6szeti er6forr6sbankrizvetleniil vagy k<izvetvebekrivetkez6,m6rhet6,kedvez6tlen
v5,ltozhs,illetve valamely term6szeti er6forr6s 6ltal
nyirjtott szolgilltatis kozvetlen vagy kozvetett, m6rhet6
roml6sa;".Mindenesetreazirfinyelv c6lja nem ak5rt6rit6s, hanema k6rosod6sravezet6helyzetekmegelozlse,a k6resem6nyekre
val6 felk6sztil6s,a bektivetkezett
k6rok ktivetkezm6nyeineklehets6gesfelsz6mol6sa6s
mindezekheza kolts6gvisel6s
allok6l6sa,illetve az lly en
ir6nyf ig6nyek 6rv6nyesit6sirendj6nekkimunkSlSsa.
Ez ut6bbi korben sz6mosolyan lehet6s6getis maghban
foglal az ir6nyelv, amely a t6rsadalmir6szv6telt6rtelmezi kiterjeszt6en.A r6szletekbemutat6san6lkiil csak
a preambulumegy pontjStemeljiik ki ennek illusztr5l6sak6nt:,,Q5\ Azoknaka szem6lyeknek,akiket h5tr5nyos m6don 6rintenek vagy val6szintileg h6trSnyos
m6donfognak 6rinteni a k<irnyezetik6rok,jogosultnak
kell lenniiik arra, hogy int6zked6srek6rj6k fel az lllet6keshat6s6got.A kornyezetv6delemugyanakkordiffiiz
6rdek,amelyneknev6bena mag6nszem6lyek
nem mindig l6pnekfel, vagy nincsenekmindig olyanhelyzetben,
hogy fell6phessenek
annaknev6ben.Ez&t akornyezetv6delemtigy6t thmogat6nem korm6nyzati szervezetek
sz6m6rais biztositani kell a lehet6s6getahhoz, hogy
megfelel6 m6don hozzi$Srulhassanakezen ir6nyelv
hat6kony v 6gr ehajtils6hoz;'
A polg6ri jog, 6skiilonrisenakbrt6rit6s szempontjSb6l az ir6nyelv egy EU bir6s6gi (CJEU) 6rtelmez6s6t
kell kiemelniink, amelytov6bbl6paz itrtalmatszenved6k
- legyenekazokak6r amagfinszem6lyek,ak6r akSrosodott k<irnyezetet6s trigabbk6rosulti kort k6pviseki
kozigazgatils- jogos ig6nyeinekv6delme terln. Az EU
Bir6s6ga k6t 6wel ezelott hozta meg korszakosnak
mondhat6 iIlletlt, amely tov6bb pontositotta a krirnyezetikhnalkapcsolatosv6lelemterr6num6t6sigy, ebben
az <isszefligg6sben
fiiggetlen att6l, hogy krizjogi vagy
mag6njogijogkovetkezm6nyr6l is van sz6. Az adott
iigyben3aa jogi k6rd6segyik szempontjaa felekiss6gi
ir6nyelv iddbeli hatillya volt - amit most k<jzelebbrril
nem vizsg6lunk -, illetve a felel6ss6ggelkapcsolatos
v6lelmek6sbizonyit6siteherk6rd6se.Az adottigy egy
sziciliai kikot6 sz6nhidrog6n- szennyez6s6hez kapcsol6dott, amely egy |vtizedek alatt kialakult 6llapottal
iisszefiigg6sben
meriilt fel.
Az r6gynevezettERG-igy teh6tolyankornyezetszenynyez6sselkapcsolatoshat6s6gieljSrristigy6benjelent
meg,amelynekeredetem6r a 60-as6vekrenyflik viszsza,amikor az ovezetet,mint k6olajipari <ivezetet
l6trehoztilk. Az egyik 6rdemi k6rd6steh6t, mely kornyezethaszn6l6kran6zve 6rtelmezheto,a felel6ss6g,tehit az
okozati iisszeftigg6s megl6t6hezmire van sziiks6g,
mennyibenleheta felel6ss6getv6lelemre,m|ghozzh az
okozati risszefiigg6sv6lelm6re alapozni:.
,,54.[...] a2004135ir6nyelv 4. cikk6nek (5) bekezd6-
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se alapjflnezenir6nyelv csakakkor alkalmazand6llyen
tipusri szennyez6sre,ha meg5llapithat6a k6rok 6s a
kiilonboz6 gazdashgiszerepl6ktev6kenys6geikoziitti
okozati osszefiigg6s.
55.E tekintetbenmeg kell jegyezni, hogy a2004135
ir6nyelv nemhathrozza meg azt a m|dszert, ahogyan
egy ilyen okozati risszefligg6stmeg kell illlapitani.
56. Ebb6l a szempontb6lvalamely tagilllam szab6lyozhsa el6irhatja,hogy az illet6keshat6s6gmeghat6rozhatkornyezetik6rokfelsz6molilsfirairhnyul|intdzked6seket,v6lelmezveamegilllapitolt szennyez6s
6s a
gazdashgiszerepl6(k) tev6kenys6geikozotti okozati
iisszeftigg6sezenut6bbiakl6tesitm6nye
inek az emlitett
szennyez6sh
ez v al6 kozels6gemiatti fenn6ll6s5t.
57. 1...1
egy ilyen okozati osszefiigg6snek
a v6lelmezlse c6ljhb6lazilletdkeshat6s6gnakolyan, a v6lelm6nek
alapjSulszolg6l6hitelest6nyktrriilm6nyismeret6velkell
rendelkeznie
, mint a gazdas6giszerepl6l6tesitm6ny6nek
amegilllapitottszennyez6shezval6kozels6ge,valamint
a beazonositottszennyez<i
anyagok6s az emlitett gazdas6giszerepl66ltal a tev6kenys6gei
keret6benhaszn6lt
anyagok egyez6se."
A v6lelmezettokozatikapcsolatteh6tnem sokj6val
kecsegtetia tobb 6vtizedemtikrid6kornyezethasznill6kat, dem6gmindig elk6pzelhet6a kiment6slehet6s6ge,
amlhezazt ak6rd6stis tisztinni kell, hogy felmeriil-e
a bizonyitilsi teher megfordul6s6naklehet6s6ge.Az
it6let szerint: ,,67. [...]M6sr6sztezenirhnyelv8. cikke
(3) bekezd6s6nekmegfelellen az emlitett gazdasiryi
szerepl6knemkotelesekviselni a felsz6mol6sitev6kenys6gekkolts6geit,ha bizonyitani tudj6k, hogy a sz6ban
forg6k6rok ellidlzljeharmadik fel volt, 6sazokamegfelel6 biztons6giint6zked6sekellen6rekovetkeztekbe,
mivel a szennyezlfrzetelv6b<ilnemkovetkezikaz,hogy
a gazdasdgiszerepl6knekolyan szennyez6sfelsz6mol6siterheitkellviselniiik,amelyheznem jhrultakhozzft
(l5sd anal6giatfi16na C-293197.
sz., Standley6s t6rsai
iigyben 1999.Sprilis 29-6nhozott itllet IEBHT 1999.,
I-2603.o.l 51.pontj5t)."
Az it6letval6j6banj6l illeszkedik abbaa kiirbe, amit
a Kvt. is felvhzolt,tehhta felel6ss6giv6lelmekkrjr6be,
amelynekalapvet6ktrvetkezm6nye,
hogy a kdrt szenvedettrekevesebbbizonyithsiteherh6ramlik, mint a k6rt
okoz6ra,akinekgondoskodnia
kell a saj6tfelel6ss6g6nek
v6lelm6tmegk6rdrijelezrikiment6sr6lis.
- igaz, ennekkozjogi
Ahazai it6lkez6sigyakorlat35
vonulata kell<i id6ben foglalkozott a fenti it6lettel,
iisszegezvea ktivetkez6ket:,,Az els6fokribir6s6gmeg|llapitottatovilbbil, hogy a joger6sit6let irrisbafoglal6sa idripontj6bankihirdetett, azEur6pai Uni6 Bir6s6ga
C-378l08.szilmtit5lete folyt6n a kirrnyezetik6rok megelilzlse 6s felsz5mol6satekintet6bena kornyezetifelel<iss6gr6lelfogadott20041351EK
ir6nyelv (a tovSbbiakban: ir6nyelv) alapjSna felel6ss6gmeg6llapit5s6nak
felt6telea l6tesitm6nyek6s a szennyez6sek
teriilet6nek
krizels6ge,valamint a tev6kenys6g6s a szennyez6s
koz6tti okozatitisszefiigg6sfenn6llta.A felpereseset6ben
azBurfipai Uni6 Bir6s6gaidlzett it6let6benfoglalt fel-
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sdnak lehetrisdgeijogelmdleti nizdpontb6l, in
Tr6cs6nyi Lilszl| (szerk):Kornyezetv6delem6s a
jog, Akad6miaiKiad6, Budapest,1981,25. old.
9 Saj6Andras,uo. 1981,37.old.
hathrozatban,
10 Legel6sztirmegjelent a 9961G11990
AB kozltrny: II. 6vf. ll. szhm,majd kiteljesed6st
nyert az Alkotm6nybir6s5g 2811994.(V. 20.) AB
hatdrozatilban, 6s sz6mos tov6bbi hat5rozatban.
1l A legismertebbaz ECHR Oneryildiz v. Tirrkey
(applicationno. 48939199),
it6lete,2002.jrinius 18.
69,4I I 1993I436I 5I5,
L2 Lopez OstrakontraSpanyolorsz
ahathrozat1994.december9-6nkeriilt elfogad6sra,
vagy tobb m6sit6let mellett p6ldak6ntemlithetjtik a
no.2345106,
2010.
De6skontraM agyarorszhgesetet,
november9.
jogok 6ltal5nosv6delme],
13 2:42. $ [A szem6lyis6gi
,,(2)Az emberi m6lt6s6got6s az abb6lfakad6 szem6lyis6gi jogokat mindenki koteles tiszteletben
jogok e torv6nyv6delmealatt
tartani.A szem6lyis6gi
61lnak."
14 Az Alaptorv6nyHitvall6sa szerint: ,,Valljuk, hogy
az emberil6t alapjaaz emberi m6lt6s6g",majd az
emberi j ogok fejezetlben a I I. cikk tartalmazza:,,Az
emberim6lt6s6gs6rthetetlen..."
jogi
15 Tam6sAndr6s (szerk.).A kornyezetv6delem
kdzikonyve,KJK, Bp. 1981.,154.old.
16 F6v6rosiljd,btilbla- 6. Pf. 21.9951200913.
17 BakdcsTibor: Magyar krirnyezetjog,SpringerHungarica,Bp. 1992.,92. old.
18 S6lyomLdszl6,i. m.,1980,43.oldal.
19 Alan Boyle:ReparationforEnvironmental Damage
in InternationalLaw: SomePreliminary Problems,
in Environmental Damage in International and
Law edby MichaelBowmanandAlan
Comparative
Boyle,Oxford UniversityPress,2002,20. old.
JEGYZETEK
20 S1lyomLaszl6i. m., 1980,16.old.
sz6m.
1 A-tanulmfinyaPhzmhnyP6terKatolikus Egyetem 21 Debreceniltllltilbla- Pf. II. 20.2421201115.
TAMOP-4.2.l.B -ll I 2I KMR-20 11-0002. sz.projekt- 22 5:23.$ - A dologhasznfilathnak6ltal6nosmaghnjoje (A tudom6nyoskutat6sok kibontakoztat|sa a
gi korl6tja.
jelent
23
5:5. $ [A birtokost megillet6 birtokv6delem](1) A
meg.
PPKE-n)keret6ben
birtokost
birtokv6delemilleti meg,ha birtok6t6ljoga
szerzt,,K6rfelel6ss6g
otlet6t
2 A cikk megirSsSnak
megfosztj6kvagy birtokl6s6banjogalap
alap
n6lkiil
az
alaplehets6ges
eszkiizei"
cimmel
a
repar6ci6
6s
n6lkiil h6boritj6k(a tovribbiakban:tilos tinhatalom).
vet6 jogok biztosa 6s a Magyar Biztosit6k SzovetThe Protocolon Civil
s6gekoz6s konferenci6j6n, 2012.november27-6n, 24 PhaniDascalopoulou-Livada:
Liability and Compensationfor Damagecausedby
elhangzottel6ad5saadta.
the TransboundaryEffects of Industrial Accidents
J
http://wwwj no.hulhulaf16I 9-2010_vorosiszap.pdf
on TransboundaryWaters,EnvironmentalLiability,
4 S6lyom Ldszl6: Krirnyezetvddelem6s polgari jog,
Vol. 11Issue4, August 2003,l3l-132. old.
Akad6miaiKiad6, Budapest1980,l0-11. old.
25 Sergio M Carbone- FruncescoMunari - Lorenzo
5 o J c l 1 2 ,1 9 7 3 . 1 2 . 2 0 .
Schiano di Pepe: The Environmental Liability
6 Council Recommendation 75I436/Euratom,ECSC,
Directive and liability for damageto the marine
the
cost
allocation
EEC of 3 March 1975regarding
environment,EnvironmentalLiability Volume 16,
and action by public authoritieson environmental
2008, 18-19.old.
Issuel, January-February
matters.OJ L 194.1975.07.25.
LucasBergkamp:TheProposedEC Environmental 26 Eckard Rehbinder:Towardsa CommunityEnvironmental Liability Regime: The Commission'sWhite
Liability Regimeand EC Law Principles, EnvironPaper on EnvironmentalLiabilify, Environmental
mentalLiability, Vol. 9 Issue6, December200I,259.
Liablity,Vol8,Issue 3, June2000,85.old.
old.
j ogi szabdlyozdSaj6 Andrds: A kdrnyezetvedelem

elh6rit5s6rakiitelez6s
t6telek,azazakornyezetk6rosit6s
felt6teleifenn6llnak, a felperesfelel6ss6gemegSllapithat6. A perben a felperestterhelteannak bizonyitilsa,
nem ajogel6djeokozta.
hogy a felt6rt szennyez6seket
nem
A felperesennek a bizonyitbsi kotelezetts6g6nek
tudott elegettenni, a perbenszak6rt<iibizonyithslefolytathshtsemk6rte." A LegfelstibbBir6s6g mindezt csuphn az id6beli hatLly tekintet6ben6s nem a felel6ss6g
tekintet6benk6rdtijeleztemeg:,,A felperesfelel6ss6ge
a r6szletesbizonyithsi anyagta,az ingatlanokjelenlegi
tulajdonosa,valaminraZrt.felel6ss6getkizfirlbizonyikor6ra, forrhsilra,a
t6kokra,valamint a szennyezetts6g
felp eresi j ogel6d 6ltal haszn|lt szennyez6anyagra, a
vesz6lyesanyagkuta:t6sidokumentumokszerinti >megsemmisit6sim 6djira<figyelemmelmeg6llapithat6volt,
ez6rt az elsrifokribir6s6g az alpercshathrozaththelyt5l16antekintette megalapozottnak,tcirv6nyesnek6s
ezlrtjogszeriien utasitottael a felpereskereset6t."
A polg6ri jogi felel6ss6galkalmazhsfinaklehet6s6ge
a fentiekalapj6negyrenyilv6nval6bbanaztjelenti,hogy
ezenfelel6ss6gegyrejobbanelmozdula kSrt szenvedett
- 6rtve ezalattmesszenem csak a vagyoni k6rt - ktirnyezet,illetve az ennek r1vln a k6rosod6stvalamilyen
m6don kimutatni k6pesk6rosultakjogainak v6delme
irhnyilban,amelynek egyik, egyre jobban kiteljesed6
sselkapcsolatos v61elehetris6geaz okozatiosszeftigg6
lem, illetve abizonyitSsi teher megfordulSsaakhrt
potenciSlisanokoz6 fel6, a k6rt szenvedettekhelyett.
Mindez, 6sa most nem t6rgyalt, amagfir4ogi- kiilontisen a krirt6rit6si- feleltiss6ggelkapcsolatossz6mos
saj6toselem indokoltth teszi a polgdri jogi felel6ss6g
tov6bbi vizsgillatSt.
lehet6s6geinek
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33 Lucas Bergkamp: The CommissionJuly 2001
WorkingPaper on EnvironmentalLiability: Civil or
r6paTan5cs,Ltgan6, 1993.
Administrative
Law to Preventand RestoreEnviron10.
40.6541200916.
28 F6vSrosiIt6l6t6bla
Gf.
jogi
mentalHarm, EnvironmentalLiability, Vol. 9 Issue
29 Tam6sAndr6s (szerk.):A kornyezetv6delem
5, October2001,p 208.
k6zikrinyve,KJK, Bp. 1981.,159.old.
34 ltlleI el6zetesdont6shozatali
elj6r6sban,C-378l08.
sz6m
30 Kfv. III. 31.1451200714.
sz.ir6nyelve(2004.
sz.tigy (2010.mhrcius9.),a RaffinerieMediterranee
3 1A Tan6cs6saParlament2004135.
(ERG) SpA 6st6rsaittltala Ministero dello Sviluppo
6s hely6prilis 21.)a kornyezetikiirok megel6z6se
economico6st6rsaikozottTribunaleamministrativo
r eillitilsa tekintetdbena kcirnyezetifelel6ss69161.
regionaledella Sicilia (Olaszorsz|g)el6tt folyamat32 A Preambulum14.pontja szerint:,,Ez az ir6nyelv
ban 16v6iigy.
nem alkalmazand6szem6lyis6riil6s,mag6ntulajsz6m.
donban keletkezett kir vagy gazdas6givesztes6g 35 Legfels6bbBir6s5g,Kfv. VI. 37.57412010110.
k6rokra
vonatnem
az
ilyen
tipusir
eset6n,6s
€,rinti
koz6jogokat."
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ELNOKE:
SZERKESZToBIZOTTSAG
PaczolayPdter
SZERKES2T6BIZOTTSAGTAGJAI:
Bragyova Andrris, Harmathy Attila, Kovdcs Piter, Libady ThmAs,Ldvay Mikl6s,
Marosi lldik6, Tir6csrinyi LAszl6
FoSZERKESZTo:
Tiirtik Bernrit
SZERKESZTOK:
Haraszti Judit, Kiibliis AddI

rendszerezve
olvashatjaa tavalyi mrisodik
Az Alkotm:inybir6sdgi Szemlelegut6bbi, 201212.szd.mi.ban
ldnyegir6szeit,valamint a kovetkez6tanulmdnyokat.
f616vvalamennyidontdsdnekszerkesztett,
. Szab6Mliti:Alkotminybirdskodds €sombudsmanitevdkenys€g_ azAlaptorv6nyszabillyozlr
saalapj{n kialakult gyakorlatels6l6p6sei
. KoudcsVirdg: Aki nem hirdetett torvdnyekAlaptorv6nnyelval6 <isszhangjinakvizsgilatrir6l
. KauticsKriszta:Az egyenl6s
6gi szabilyszerepeaz alkotmdnyjogi panaszokban
. ZabaritisKinga:Az emberi mdlt6sdghozval6 jog azAlaptorv6nyben
. KlicsuLtiszhj:Az Alaptorv€ny€.saszocidlisbiztonsdg
. TigldsiAndrtis:A tulajdon vddelmeMagyarorszi.eAlaptorvdny6ben- ktlanOs tekintettel az
vdltozdsaira
alkotmdnybir6sigigyakorlatlehetsdges
. CsehiZoltrin: A val6di alkotmdnyjogi panasz6sa magdnjoglehets6gesi6vbj€r6l
. TordaiCsaba:Az elscj6v tapasztalarai16l
(azalkotmdnyjogiprr,"r, lapcsdn)
. WnczeAttila: A n6met SzovetsdgiAlkotminybir6s{g diint€seaz Eur6pai StabilitdsiMechanizmus ratifi kdci6idr6l
El6fizetdsi dii a.2}l3-asdvre: l1 030 Ft, mely k6t lapszd"mot
tartalmaz
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