
A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés 

eszközrendszere a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

jogalkalmazók gyakorlatában

 A környezetvédelmi feladatokat ellátó ügyész 

tevékenysége 



I. A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés jogi 
alapjai
II. A környezet védelmét szolgáló jogterületek eszközrendszere 
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● A szabálysértési jog eszközei
● A büntetőjog eszközei

III. A környezet védelme érdekében eljáró hatóságok és 
személyek
IV. A környezetvédelmi feladatokat ellátó ügyész tevékenysége
● A büntetőjog területén
● A közérdekvédelem területén
● Szakági együttműködés

V. Összegzés



Az Alaptörvény környezetvédelmi rendelkezései

I.    Jövő nemzedékek érdekeinek a szem előtt tartása
„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, 
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint 
a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 

fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége.”

II.  Természeti erőforrások védelme
„ A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja ... a természeti 
erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek 

figyelembevétele. ”
III. Egészséges Környezethez való jog

„Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 
környezethez. Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben 

meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a helyreállítás költségét 
viselni.”



A környezet védelmét szolgáló büntetőjogi eszközök
és a környezetvédelmi feladatokat ellátó ügyész 

tevékenysége
a büntetőjog területén



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK

(2012. évi C. törvény XXIII. fejezet)

241. § Környezetkárosítás
242. § Természetkárosítás (egyedvédelem)
243. § Természetkárosítás (természeti értékek és területek védelme)
244. § Állatkínzás
245. § Orvvadászat
246. § Orvhalászat
247. § Tiltott állatviadal szervezése
248. § A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
249. § Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés
250. § Radioaktív anyaggal visszaélés
251. § Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés
252. § Atomenergia alkalmazásával visszaélés

253. § Kitiltás a környezetkárosítás, a természetkárosítás, az orvvadászat, az orvhalászat, a 
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és a tiltott állatviadal szervezése elkövetőjével szemben 
kitiltásnak is helye van



Közös jellemzőik:

többségük kerettényállás

a környezetet, természetet és azok elemeit védi

állatok kímélete, a velük való humanitárius bánásmód 
 

Európai Unió is a környezet elleni bűncselekmények közé 
sorolja





2012. évi C. törvény 
XXXVI. FEJEZET

A VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

370. §(1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt 
jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, 
ha
a) a lopást kisebb értékre vagy
b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást
bi) erdőben jogellenes fakivágással
követik el.



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA A NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI 

ÜGYÉSZSÉGEN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

73

94

79

105

96

87

0.6% 0,8% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1%



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK 2013. ÉVBEN

 

környezetkárosítás; 7%
természetkárosítás; 4%

állatkínzás; 67%

orvvadászat; 5%

orvhalászat; 7%

hulladékgazdálkodás rendjének  megsértése; 10%



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK 2014. ÉVBEN

környezetkárosítás; 4%

természetkárosítás; 4%

állatkínzás; 56%

orvvadászat; 5%

orvhalászat; 15% hulladékgazdálkodás rendjének  megsértése; 15%

ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés; 1%



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK 2015. ÉVBEN

környezetkárosítás; 3%
természetkárosítás; 4%

állatkínzás; 59%

orvvadászat; 6%

orvhalászat; 10%

hulladékgazdálkodás rendjének  megsértése; 18%



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK 2016. ÉVBEN

környezetkárosítás; 1%
természetkárosítás; 2%

állatkínzás; 53%

orvvadászat; 4%

orvhalászat; 17%

hulladékgazdálkodás rendjének  megsértése; 22%



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK 2017. ÉVBEN

környezetkárosítás; 2%
természetkárosítás; 1%

állatkínzás; 41%orvvadászat; 5%

orvhalászat; 17%

hulladékgazdálkodás rendjének  megsértése; 34%



A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK 2018. ÉVBEN

környezetkárosítás; 3%
természetkárosítás; 2%

állatkínzás; 48%

orvvadászat; 7%

orvhalászat; 9%

hulladékgazdálkodás rendjének  megsértése; 30%



Jogesetek a természetkárosítás köréből 



Réti angyalgyökér

fokozottan védett növénynek 
minősül

Natura 2000 természetvédelmi 
területen

természetkárosítás vétsége

ügyészi megrovás 



Japán makákó

tartásához szükséges engedéllyel 
nem rendelkezett

407/2009 EK rendelet a vadon 
élő állat- és növényfajok számára 
kereskedelmük szabályozása által 
biztosított védelemről  B. 
mellékletében feltüntetett

100 ezer forint pénzbüntetés



Natura 2000 természetvédelmi 
területen uszadékfát emeltek ki a 

Tiszából, azt feldarabolták és 
elszállították.

Igazságügyi élővilág- védelmi és 
természetvédelmi szakértő 

véleménye szerint

„...a cselekmény a Natura 2000 
védelem alatt álló terület 

állapotát, valamint a Nemzeti 
Ökológiai Hálózat állapotát nem 

változtatta meg...”  



Statisztikai adatok a környezet és 
természetkárosítás köréből 

év db feljelentés 
elutasítás

nyomozás 
megszüntetés

vád vádemelés 
elhalasztás

egyéb

környezet
károsítás 

2013 5 40% 40% - - 20%

2014 4 25% 50% - - 25%

2015 2 50% - - - 50%

2016 1 - 100% - - -

2017 2 - 50% - - 50%

2018 3 33% 66% - - -

természet 
károsítás 

2013 3 - 33% 33% - 33%

2014 4 75% - 25% - -

2015 3 33% 33% - - 33%

2016 2 50% - - 50% -

2017 1 - 100% - - -

2018 2 50% - - - 50%



Jogesetek az állatkínzás, az orvvadászat és az 
orvhalászat köréből 





A terhelt körbekerített ingatlanán tartott 
szárnyas állatokhoz egy róka a kerítés alatti 
földet kikaparva rendszeresen bemászott és 
közel 100 ezer forintos kárt okozott.

A terhelt a kerítés belső oldalára 
hurokcsapdákat helyezett ki, abba egy róka 
foglyul esett, erősen megsérült, ezért az ezt 
észlelő vadásznak el kellet pusztítania az 
állatot.  

A vádlott az állatkínzás bűntettén túlmenően 
az orvvadászat bűntettét is megvalósította.

Vádemelés elhalasztása a terhelt idős korára 
és arra is tekintettel, hogy cselekményével az 
állatállományát kívánta védeni



 A                                 -on tette közzé a bűncselekmény elkövetését



73. § A 72. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott 
esetekben az elkobzás kivételesen mellőzhető, ha az az 
elkövetőre vagy a tulajdonosra a bűncselekmény súlyával 
arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene, 
kivéve...

c) ...természetkárosítás, állatkínzás, orvhalászat, 
orvvadászat, tiltott állatviadal szervezése, ózonréteget 
lebontó anyaggal visszaélés, radioaktív anyaggal 
visszaélés, nukleáris létesítmény üzemeltetésével 
visszaélés,...



Statisztika adatok az állatkínzás, 
orvvadászat és orvhalászat köréből



év db feljelentés 
elutasítás

nyomozás 
megszüntetés

vád vádemelés 
elhalasztás

egyéb

állatkínzás 2013 49 29% 20% 18% 6% 27%

2014 52 21% 21% 17% 2% 38%

2015 39 28% 13% 8% - 23%

2016 55 33% 17% 15% - 35%

2017 39 28% 28% 15% - 28%

2018 42 19% 29% 7% - 45%

orvvadászat 2013 4 25% 25% - - 50%

2014 5 20% 40% 40% - -

2015 4 25% 25% - - 25%

2016 4 25% 50% 25% - -

2017 5 - 40% 20% - 40%

2018 6 17% 33% - - 50%

orvhalászat 2013 5 - - 100% - -

2014 14 - 7% 50% 21% 14%

2015 7 - - 86% - 14%

2016 18 - 11% 67% 17% 5%

2017 16 - 19% 56% 1% 24%

2018 8 - 25% 38% - 37%



Jogesetek a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
és az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés és a radioaktív 

anyaggal visszaélés köréből



Statisztika adatok a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése, az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés 

és a radioaktív anyaggal visszaélés köréből 

év db feljelenté
s 

elutasítás

nyomozás 
megszünteté

s

vád vádemelés 
elhalasztá

s

egyéb

hulladék-
gazdálkodás 
rendjének 
megsértése

2013 7 29% 29% - - 42%
2014 14 7% 50% 21% - 21%

2015 12 17% 33% 17% - 33%

2016 24 - 46% 42% 0,5% 11,5%

2017 32 - 19% 38% - 43%

2018 26 - 23% 12% - 65%

ózonréteget 
lebontó 

anyaggal 
visszaélés

2013 1 - 100% - - -

radioaktív 
anyaggal 

visszaélés 

2016 1 - 100% - - -



A Btk. 248. § szerinti hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése nem valósul meg ha a hulladék nem 

alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a 
víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet 

egyedének veszélyeztetésére

 

De az Szabs. tv. 196. § szerint köztisztasági szabálysértés 
megvalósulhat, kivéve ha a hulladékot nem közterületen  

helyezik el.
 

polgári jogi eszközök



A környezet és természet védelmét érintő 
szabálysértések

● 178. § Jogosulatlan vadászat
● 187. § Természetvédelmi szabálysértés
● 195. § Csendháborítás
● 196. § Köztisztasági szabálysértés
● 203. § Számszeríj, szigonypuska jogellenes használata
● 215. § Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése
● 230. § Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező 

forrásokkal való megsértése
● 241. § Mezei szabálysértés
● 242. § Erdőrendészeti szabálysértés
● 244. § Erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása
● 245. § Vízszennyezés
● 246. § Ár- és belvízvédelmi szabálysértés



- Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási   
Hivatal 

- Nyíregyházi Rendőrkapitányság

- Nemzeti Adó-és Vámhivatal vámszerve

- Járásbíróság

Eljáró hatóságok



A rendőrség által kiszabott helyszíni bírságok  

Szabs.tv. 2013. 
év

2014. 
év

2015. 
év

2016. 
év

2017. 
év

2018. 
év

187. § Természetvédelmi szabálysértés - 2 - 1 - -

195. § Csendháborítás 135 94 107 29 39 42

196. § Köztisztasági szabálysértés 1980 2063 1564 1469 1207 1209

215. § Vadászati, halászati, legeltetési 
tilalom megszegése

1 4 2 - - -

241 § Mezei szabálysértés 1 5 2 4 - -

243 § Erdei haszonvételek 
jogosulatlan gyakorlása

11 6 1 - - -

246 § Ár- és belvízvédelmi 
szabálysértés

1 - - - 1 2



Közigazgatási jogi eszközrendszer

Közvetlen eszközök:

- megelőzési célú eszközök: engedélyezés, környezeti 
hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedély, 
környezetvédelmi felülvizsgálat, környezeti nyilatkozat vagy 
állapotvizsgálat, határértékek megállapítása
-kötelezést tartalmazó eszközök:kötelezés, tiltás, korlátozás 
-együttműködési jellegű eszközök
-ellenőrzés

Közvetett eszközök:

-szankciók, felelősségi eszközök (bírságok)
-gazdasági szabályozó eszközök (adók, díjak) 



Környezetvédelmi bírságok közös jellemzői
Jogellenes magatartásra reagálnak

Objektív felelősségen alapulnak

Nem mentesít a büntetőjogi, továbbá a kártérítési felelősség 
valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetve a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy 
korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
teljesítése alól

Progresszivitás

Gyakran kapcsolódik határértékhez, vagy más számszerűsíthető 
követelményhez

Mérlegelési jog a kiszabás és mérséklés tekintetében



-Hulladékgazdálkodási bírság, Veszélyes hulladékbírság
-Csatornabírság
-Vízszennyezési bírság
-Vízvédelmi bírság
-Felszín alatti vízvédelmi bírság
-Levegőtisztaság-védelmi bírság
-Zaj-és rezgés védelmi bírság
-Természetvédelmi bírság
-Vad és Halvédelmi bírság
-Növényvédelmi, Földvédelmi, Talajvédelmi,   
-Nitrátszennyezési, Kémiai terhelési bírság

Környezetvédelmi bírságok típusai



Eljáró hatóságok
Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály

Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály

Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály

Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 
Hivatal



Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály



Kiszabott bírságok

bírságok 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

hulladékgazdálkodási 21 14 16 22 34

veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos

- 6 - - -

természetvédelmi 5 9 22 13 8

levegőtisztaság-védelmi 3 7 6 16 20

egységes 
környezethasználati

3 3 7 13 10

csatornabírság 6 - - - -

vízszennyezési 22 - - - -

eljárási
2017.évi CLXXIX. tv.

55 78 59



Hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-
védelmi bírságok 



Természetvédelmi bírságok 

molnárfecske                          szivárványos ökle







Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság



Kiszabott bírságok

bírságok 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

vízgazdálkodási 19 14 - 8 4

közszolgáltatási - 1 - - -

csatornabírság - 4 2 4 4

vízszennyezési 2 14 16 20 29

eljárási 48 26 21 33 13



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály



Jogesetek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály 

Igazgatási Osztály gyakorlatából

Környezetvédelmi hatáskörben:
- Zaj-és rezgésvédelmi határértéket megállapító határozat 
nélkül zajforrás üzemeltetése
- Zaj-és rezgésvédelmi határértéket megállapító határozat 
birtokában a határérték túllépése

Állatvédelmi hatáskörben:
- Leggyakrabban állatkínzás esetén



A polgári jog eszközei

- Szomszédjogi szabályok

- Birtokvédelem

- Kártérítés: környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott   
kár esetén fokozott veszéllyel járó tevékenységre 
vonatkozó szabályok

 
- Személyek jogi védelme

- Iparjogvédelem



A környezetvédelmi feladatokat ellátó 
ügyész tevékenysége



● Jogszabályi alapok:

I. Magyarország Alaptörvénye 
II. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 
III.A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
IV.Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény
V. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
VI.Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. 

(I.6.) LÜ utasítás
VII.A legfőbb ügyész 1/2014. (III.31.) LÜ körlevele az 
ügyészség környezetvédelmi tevékenységéről
VIII. Módszertani útmutató az ügyészség környezetvédelmi 
tevékenységéről szóló 1/2014. (III.31.) LÜ körlevélhez
IX. A SZ-SZ-B Megyei Főügyész 4/2013. (VI.19.) főü. 
körlevele a környezetvédelmi szakági együttműködésről



Tevékenységi körök

Keresetindítási jog: -  tevékenységtől eltiltás
- okozott kár megtérítése iránt

Fellépés:- Hatósági eljárások kezdeményezése
- Hatósági ellenőrzés
- Bírság kiszabása
- Kötelezések, korlátozások és tiltások elrendelése 

  
- Jogorvoslati jog

Vizsgálatok folytatása
Jelzés
Kérelmek elbírálása 

 



Szakági együttműködés

I. Büntetőjogi szakágtól érkezett tájékoztatás

- feljelentés elutasítás

- nyomozás megszüntetés

- szakértői vélemény

- vádemelés

- bírósági döntés

II. Büntetőeljárás kezdeményezése











Büntetőeljárás kezdeményezése









2013- 2018. években végzett környezetvédelmi tevékenység

2013. 
év

2014. 
év

2015. 
év

2016. 
év

2017. 
év

2018.
év

kérelmek elbírálása 8 7 3 4 2 1

vizsgálatok 2 2 - - - -

büntető szakági 
megkeresések

201 145 145 186 161 152

hatósági eljárás 
kezdeményezése

21 22 29 6 6 9

szabálysértési eljárás 
kezdeményezése

- 1 1 - - 1

büntetőeljárás 
kezdeményezése

- - 1 3 1 5

felügyelőségi határozatok 641 491 402 352 404 223

felhívások 3 - - - 1 -

keresetek - 1 2 - - -

fegyelmi kezdeményezése - 3 - - - -



Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! 

Dr. Bancsiné dr. Magyar Viktória 

Dr. Bancsi Zsolt József 
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