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Rövidítések 

 

 

A szövegben: 
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BImSchG Bundesimmissionschutzgesetz, Német szövetségi imisszióvédelmi tv. 

EMAS Environmental Management and Audit Scheme, az EK 

környezetvédelmi menedzsment- és auditálási rendszere 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control, integrált 

szennyezés-megelőzési és -csökkentési rendszer 

Kfv  Környezetvédelmi felülvizsgálat 

Khr 152/1995.(XII.12.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálatköteles 

létesítményekről és a környezeti hatásvizsgálati eljárásról 

Kht Környezeti hatástanulmány 

Khv Környezeti hatásvizsgálat 

Kvt 1995:LIII.Tv. a környezet védelmének általános szabályairól 

UVPG Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Német szövetségi törvény a 

környezeti hatásvizsgálatról 

UVP-G Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Osztrák szövetségi törvény a 

környezeti hatásvizsgálatról 
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JZ — JuristenZeitung 
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I. Fejezet 

Elméleti alapok 

 

1. Célkitűzés 

 

A dolgozat tágabb értelemben vett vizsgálódási köre a környezetvédelem 

joga, újabb keletű kifejezéssel élve környezetjog. E jogterületen belül az integratív 

környezetjoghoz jelenleg négy részterület illetve jogintézmény tartozik: a környezeti 

hatásvizsgálat, az integrált szennyezés-megelőzési rendszer, a környezetvédelmi 

teljesítményértékelés és a környezetbarát termékminősítés.  

A dolgozat elsődleges célkitűzése e jogintézmények bemutató elemzése, 

különös tekintettel arra a kérdésre, hogy működésük milyen alapelvek 

érvényesülését szolgálja. 

Az Európai Közösségek környezetjoga mind a négy területtel behatóan 

foglalkozik, amiből adódik a feladat: kimutatni, van-e jogharmonizációs 

kötelezettsége Magyarországnak az integratív környezetjog terén, és ha igen, az 

milyen lépésekkel oldható meg. Az EK elvárása azonban nem egyszerűen a 

közösségi jog mechanikus átvétele, hanem hatékony környezetpolitika 

megvalósítása, ami szükségessé teszi a tételes jog határait túllépő szemléletet: 

tekintettel kell lenni a jogi, társadalmi, gazdasági környezetre is, amelybe az érintett 

jogintézményeket be kell illeszteni. Mindezek tükrében a dolgozat feladata nem 

egyszerűen jogharmonizációs feladatok vizsgálata, hanem a hatékony megvalósítás 

útjainak keresése, (amennyiben az lehetséges) számbavéve az EK tagállamainak 

mintául szolgáló megoldásait, gyakorlatát is. 

A kutatás módszere ennek tükrében elemző-jogösszehasonlító jellegű, a 

közösségi szintű, a tagállami és a magyar megoldások elemző összehasonlítására 

épül. 

A kutatás menetének vázlata: 

– A vizsgálódás kereteinek meghatározása, 
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– A jogharmonizáció, a jogalkotás és a gyakorlat sajátosságainak feltárása a 

környezetjog területén, 

– A részterületek számbavétele, azon belül is a közösségi jog, egyes tagállami 

megoldások és a magyar joghelyzet bemutatása, a magyar joggal szemben 

megfogalmazható elvárások feltárása (részkövetkeztetések), 

– Az eredmények áttekintése, következtetések és javaslatok megfogalmazása. 

 

 

2. Integratív környezetjog - a kutatás tárgya 

 

a) Az integratív környezetjog helye a környezetjogon belül 

Dolgozatom tárgyát nem az egész környezetjog, hanem csupán annak egy 

elméleti alapokon elkülönített része, az úgynevezett integratív környezetjog képezi. 

Az integratív környezetvédelem voltaképpen a szektorális szabályozással való 

szembehelyezkedésként jelenik meg, lényege, hogy a környezethasználatokat és 

azok hatásait nem az egyes környezeti elemekre elkülönülten, hanem a környezetre, 

mint rendszerre, mint egészre tekintettel kell értékelni 1 . Az integratív 

környezetvédelem szabályainak elhatárolása előfeltételezi egy korábbi 

megkülönböztetés vagy rendszerezés elvégzését, amelynek lényege, hogy a 

környezetvédelem joganyaga voltaképpen két nagy halmazra bontható. A magyar 

tételes szabályozásból kiindulva ez a megközelítés inkább hipotetikus, de a külföldi 

szakirodalomból ismert és nehézségek nélkül adaptálható.  

Eszerint  a környezetjog szabályainak első halmazába a környezetvédelem 

általános szabályai (más kifejezéssel élve a horizontális előírások 2 ) tartoznak, 

amelyek persze jóval szélesebb tárgykört jelentenek a környezetvédelem általános 

szabályairól szóló 1995:LIII. tv. által lefedetteknél. Ide sorolhatjuk a szabályozás 

                                           
 
1 DI FABIO,  Integratives Umweltrecht, 329-337.o. 
2 A horizontális kifejezés elsősorban az EK  normáira vonatkozik,  mégpedig azokra, amelyek minden 
további szabályozási tárgyat érintenek. Az EK-n belül e szabályok inkább csak halmazt,  mint rendszert 
képeznek. BÁNDI-BALOGH-ÍJJAS, 5.o. “A horizontális jogalkotás jelenti az EU környezetvédelmi jogi 
szabályozásának általános részét…”, BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 276.o. 
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alapelveit, a felelősség szabályait, a gazdasági eszközöket, a környezetvédelmi 

hatásvizsgálatot, az auditálást, a környezetbarát minősítést és az információkhoz 

való hozzáférés valamint a részvétel szabályait, illetve a közjogi szerződéseket. 

Ehhez képest a “különös rész” körébe a mediális (víz-, levegő- és földvédelem), a 

kauzális (zaj- és rezgésvédelem, sugárzások, veszélyes anyagok és technológiák, 

hulladékok elleni védekezés) és a vitális (vagyis az élővilág védelmét jelentő) 

környezetvédelem szabályai tartoznak3. 

E felosztáson belül az integratív környezetvédelem szabályai az általános 

részhez tartoznak. A szakirodalom által kidolgozott ismérvei az integrativitásnak:  

1) A holisztikus szemlélet, vagyis az arra való törekvés, hogy a környezeti 

hatások értékelésekor valamennyi környezeti elemre (föld, víz, levegő) illetve az 

emberre és az élővilágra is egyszerre legyenek tekintettel, számolva az ezen 

tényezők közötti kölcsönhatásokkal is, 

2) A szűkebb értelemben vett integrativitás, aminek már nem csak tartalmi de 

eljárásjogi konzekvenciái is vannak, jelentve a számos környezeti érdek egy 

nézőpontba integrálását és az eljáró (engedélyező) hatóságok szoros 

együttműködését vagy adott esetben összevonását, vagyis az eljárás(jog)i 

integrációt, 

3) és végül ide sorolja a szakirodalom a nyilvánosság bevonását is.4 

 Mindezek alapján az integratív környezetjog részei: 

1) a környezeti hatásvizsgálat (Khv), 

2) az integrált engedélyezés (IPPC), 

3) a környezetvédelmi auditálás,  

4) a környezetvédelmi védjegy5 és 

5) az információs jogok.6  

                                           
 
3 E felosztást követik pl. az alábbi tankönyvek: BENDER, SCHMIDT, KLOEPFER, stb. és ezt az irányt 
követi: FODOR- PRUGBERGER,  valamint BÁNDI-BENCZE -ELEK,  a 12., 23. és köv. oldalakon. 
4 FODOR, Integrativitás, 398.o. 
5 Ismert olyan csoportosítás is, amelyben a menedzsment- illetve auditálási rendszer és az öko-címke az ipari 
környezetvédelem tárgykörében a környezetjog különös részéhez tartozik. Erre utal: 
BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 276.o. 
6 mások helyett is vö. DI  FABIO, Integratives Umweltrecht, 329.o., ZÖTTL, 160.o., SCHULZ,  23-36.o. 
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(Ezek egy más alapokon történt tipizálás szerint a környezetjog ún. közvetlen 

eszközei közül azok, amelyek kifejezetten megelőzési célzatúak. 7) 

Hatályos jogunkat szemlélve azt láthatjuk, hogy abban számos integratív elem 

érvényesül. Az európai tapasztalatokból kiindulva azonban, tudva azt, hogy az 

integrativitás növeli a környezetjog gyakorlati hatékonyságát, korántsem lehetünk 

elégedettek. Az európai csatlakozástól független érdekünk is lenne, de persze annak 

része is az, hogy az integratív elemeket hatékonyabbá, szabályozásukat teljesebbé 

tegyük. Különösen igaz ez a nyilvánosság bevonására, az információs jogok 

biztosítására. A környezetbarát védjegy és az auditálás szabályozásával 

kapcsolatban pedig még azt is hozzá kell tennünk, hogy önmagában az eurokonform 

szabályozás nem is (lenne) elég, mert a közösségi jog ebben a tekintetben tagállami 

együttműködést, vagyis közös rendszer működtetését követeli meg.  

A magyar tételes joganyagban az integratív elemek egyes jogszabályok 

részeként, egyes jogintézmények formájában vagy azokhoz kapcsolódva jelennek 

meg. Közös megjelenésük (de nem azonos mélységű szabályozásuk) színtere a már 

említett 1995:LIII.tv. (a továbbiakban Kvt). Ezzel szemben ezek az elemek az 

európai jogban a másodlagos joganyag egy-egy önálló forrásában nyertek különálló 

szabályozást. Ezek közül a környezeti információkhoz való hozzáférés nem csak 

szubjektív alanyi jog, de egyúttal a szabályozás alapelve is, így konkretizálásával 

számos egyéb jogforrásban is találkozhatunk. A hatásvizsgálatról, az auditálásról, az 

öko-címkéről és a környezeti információkról szóló irányelvek illetve rendeletek 

mellett pedig létezik egy külön irányelv az integratív környezetvédelemről, amely 

1999-ben lép hatályba. Ennek az irányelvnek a szabályait (melyek lényegében a 

környezetvédelmi engedélyezésre irányulnak, de azon túl is mutatnak) ugyancsak át 

kell majd vennünk a csatlakozási folyamat részeként.  

Azt a szituációt, amelyben az integrativitás iránti igény felmerül, alapvetően a 

jogszabályok végrehajtásának elégtelenségével jellemezhetjük. A jogalkotás és a 

jogalkalmazás közti szakadék a környezetjog területén általános jelenség, okait a 

                                           
 
7 BÁNDI, Környezetjog, 41.o. 
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szakirodalom széles körben elemzi. Ezekkel részletesen foglalkozni nem kívánok, 

csupán kiemelem közülük a következőket: 

– a környezetvédelmi jogszabályok száma meglehetősen magas, 

– az egyes normákat egymásra tekintet nélkül, 

– többnyire szektorális szemlélettel alkották meg, ezek következménye, hogy 

valamennyi (környezeti) érdek egyszerre  történő figyelembe vétele nem történik 

meg, a normarendszer átláthatatlan és ellentmondásokkal terhes, vagyis  

függetlenül az igazgatási kultúrától és a gazdasági nehézségektől, eleve magában 

rejti a végrehajtás csapdáit. 8  

Részben az integratív eszközök kialakítása révén igyekszik a modern 

környezetjog elkerülni e csapdákat, építve a környezethasználók és a társadalom 

felelősségére. 

 

b) Az integrativitás megvalósulásának szintjei 

Az integrativitásnak elméletileg két vonatkozása ragadható meg: egyrészt az 

átfogó, holisztikus szemlélet, mely szerint minden körülményre ki kell, hogy 

terjedjen  a döntéshozó figyelme (vagyis a környezeti szempontok nem 

mellőzhetőek), másrészt pedig hogy e körülményeket egyszerre, lehetőleg egy 

döntéshozatali jogkörrel felruházott szervnek kell vizsgálnia. Közvetlen előzménye 

e gondolatnak az alkalmazott (vagy környezet-) gazdaságtannak az externáliák 

internalizálására, vagyis az addig gazdasági szempontból irrelevánsnak tartott 

szempontok gazdasági értékelésére irányuló törekvése9.   

Az integrativitás iránti igény több síkon jelentkezik, melyek közül az első a 

politika szintje. Az Európai Közösség Alapító Szerződése korábban a 130R cikely 

(2) bekezdésében tartalmazott előírást 10 , mely szerint “A környezetvédelmi 

                                                                                                                                
 
 
8  néhány példa csupán a témával behatóan foglaklozó munkák közül: CZYBULKA, 596-602.o., 
HANSMANN, LAHL, 249-256.o. 
9 KEREKES-SZLÁVIK, 211-248.o., BAKÁCS, Nemzetközi 162. és köv. oldalak 
10 E kérdéskör kapcsán Himmelmann azt a lehetőséget (vagy kötelezettséget) taglalja, mely szerint a politika, 
a jogalkotás szintje mellett a (tagállami) végrehajtás szintjén is megjelenik a különböző politikák, érdekek 
integrálásának igénye. Ennek korlátját a tételes jog jelenti. HIMMELMANN, 51-52.o. 
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követelmények a Közösség egyéb politikáinak részét kell, hogy alkossák”, 

mégpedig azok szerves részeként 11 . Az Amszterdami Szerződés a “Környezet” 

címet módosítva (a 130R-T cikkelyt 174-176. cikkelyekké átszerkesztve) e 

követelményt a fenntartható fejlődés szolgálatába állítja és az Alapító Szerződés 

alaprendelkezései közé iktatja (6. cikkely)12. A magyar környezetjog is tartalmaz 

olyan előírásokat, melyek szerint a környezetvédelmi szempontokat integrálni kell a 

más irányú döntések alapjai közé, mint pl. a Kvt szerinti vizsgálati elemzés 

(43-44.§§) vagy (fordított előjellel) a környezethasználatok feltételeinek együttes 

miniszteri rendeletben való meghatározása (89.§). Ennek az integrációnak a törvényi 

garanciái azonban nincsenek meg, így nem csoda, ha ezen a szinten az nem is 

érvényesül megfelelően13. 

A jogintézmények szintjére lépve az integrativitás elsősorban a 

környezethasználatok állami engedélyezéséhez 14  kapcsolódik: a döntésben a 

gazdasági, szociális stb. szempontok mellett játsszon szerepet a környezetvédelem is, 

illetve ha kifejezetten környezetvédelmi engedélyezésről van szó, akkor vegyenek 

figyelembe minden környezeti érdeket és következményt. A döntés tárgya lehet 

létesítmény, tevékenység. Ehhez a döntési szituációhoz kapcsolódik a Khv illetve az 

intergált szenyezés-megelőzés követelményrendszere. Az, hogy a tagállamok milyen 

                                           
 
11 BÁNDI, Az Európai Közösségek, 183-184.o. 
12 CALLIES, Die neue Querschnittsklausel, 565. és 568.o. 
13 BÁNDI, Kézikönyv, 77-80.o. és ERDEY-KARCZA, 46.o. 
14Az integrativitás megjelenését érdemes az államigazgatás történetén keresztül is megközelíteni. Az európai 
államok legtöbbjében az egyes tevékenységek engedélyezésének előírása a múlt századra vezethető vissza, 
amikor többnyire iparigazgatási szempontból kívánta az emberi aktivitást felügyelete alá vonni az állam. Az 
életviszonyok egyre bonyolultabbá váltak, a hagyományos döntéshozatali mechanizmusok 
működőképességük határára kerültek, amire a jog úgy reagált, hogy részekre bontotta a döntési szituációt, 
vagyis egyre több és több engedélyt vezettek be. Ez a jogi normák egyre részletesebbé, áttekinthetetlenebbé 
válásához vezetett. A probléma megoldására  kínálkozó út kövei: dereguláció, a hatóságok és a 
környezethasználók közti informális kapcsolatfelvétel, a környezethasználók önkéntes kötelezettségvállalásai,  
a nyilvánosság kontrolja, sőt egyes országokban már az eljárás privatizálása, vagyis az állam szerepének, 
felelősségének csökkentése van napirenden. E folyamatokba illeszkedik a döntés integratív alapokra 
helyezése, arra téve kísérletet, hogy a normatömeg konszolidálása, a természettudományok és az előbbi 
eszközök segítségül hívása mellett a környezetvédelem  magas színvonalát biztosítsa. A cél, hogy újra 
egyetlen engedély legyen, amely azonban már minőségileg különbözik a múlt század engedélyétől, hiszen 
egyre inkább egy környezetvédelmi engedély alakját veszi fel. E  megközelítés részleteihez ld. HILL, 
106-114.o., HOFFMAN-RIEM, 603-620.o., HAGER, Umweltverträglichkeitsprüfung, 39-41.o., 
STEINBERG, Zulassung, 209.o.,  BECHMANN-JÖRISSEN, 140-141.o., stb. 



 13

konkrét eszközökkel, eljárási környezetben valósítják meg ezeket, belátásukra van 

bízva: a rájuk vonatkozó európai közösségi normák irányelvek. 

A másik két jogintézmény, vagyis az auditálás és a környezetvédelmi védjegy 

esetében nem kifejezetten állami döntésről van szó, hanem valamilyen 

minősítési-tanúsítási rendszerben való önkéntes részvételről. A rendszer 

működéséért az állam azonban (legalábbis a közösségi rendszerek esetében) 

közvetve felelősséggel tartozik. Az irányadó közösségi normák a versenyhelyzetek 

harmonizálása érdekében rendeletek, vagyis valamennyi tagállamban közvetlenül 

érvényesülnek.  

 A környezeti hatásvizsgálat követelményei szerint a tervezett 

környezethasználatok lehetséges környezeti következményeit valamennyi környezeti 

elemre kiterjedően, előzetesen modellezni kell és a vizsgálat eredményeit (a 

szakhatósági és lakossági állásfoglalásokkal együtt) a döntés során figyelembe kell 

venni15. A hatásvizsgálat a vonatkozó (85/337 sz.)  EU-direktíva követelményei 

alapján magán hordozza az integrativitásnak az imént meghatározott valamennyi 

jellemvonását. A közösségi irányelv 1999-ben hatályba lépő módosítása (97/11 sz. 

ie.) pedig még jobban kiemeli a hatásvizsgálat integratív jellegét16. 

Mivel a hatásvizsgálati kötelezettség tevékenységekre vagy létesítményekre 

vonatkozik, elképzelhető, hogy egy létesítmény megépítéséhez szükséges elvégezni, 

míg a benne folyó tevékenység megkezdéséhez nem, és fordítva. Így elvileg 

elképzelhető lenne, hogy fehér foltok maradnak a döntéshozatal megalapozásában, 

de a minden (környezetvédelmi szempontból releváns) körülmény figyelembe 

vételére irányuló kötelezettség ezt kizárja. A magyar viszonyok között e kérdésnek 

nincs túlzott jelentősége, mégpedig a sajátos környezetvédelmi engedély 17 

bevezetése miatt, amihez a hatásvizsgálat kapcsolódik. Az EU tagállamaban 

azonban többnyire nincs ilyen külön engedély és ráadásul az sem minden esetben 

egyértelmű, hogy a számos különböző engedélyező hatóság közül melyik az, 

                                           
 
15 FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 727.o. 
16 BECKER, Überblick, 1167-1171.o. 
17 A környezetvédelmi engedélyezés egységes, integrált rendszer, amely kitrejed valamennyi környezeti elem 
vizsgálatára. BÁNDI, Variációk, 581.o., BÁNDI,  Környezetjog, 25.o. 
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amelyik a hatásvizsgálat eredményeinek figyelembe vételére kötelezett. Tovább 

színezi a képet az, hogy egyes országokban teljesen szétválik a létesítés és az 

üzemeltetés engedélyezése (pl. Nagy-Britannia)18. 

A hatásvizsgálati kötelezettségnek a magyar jog (Kvt. 66.§) szerint abból a 

szempontból is jelentősége van, hogy ki adja meg az engedélyt, a környezetvédelmi 

felügyelőség, avagy az önkormányzat. A hatásvizsgálati kötelezettség előírása 

minden esetben értékelő jellegű politikai döntés eredménye, melynek során a 

jogalkotó állást foglal atekintetben, hogy mely környezethasználatokat tekinti a 

környezetre nagyobb kockázatot jelentőnek. Ezzel egyúttal az integrativitás határait 

is megszabja. (A Khv elemzésével e dolgozat II. fejezete foglalkozik részletesen.) 

A környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó szabályozás szerves kiegészítését 

jelenti az integrált szennyezés-megelőzési rendszer bevezetése. Míg az EK 

környezetvédelmi jogalkotása kezdetben konkrét környezethasználati feltételeket 

fogalmazott meg, melyeket csak figyelembe kellett venniük a tagállamoknak akkor, 

amikor egy-egy létesítményt, technológiát vagy tevékenységet engedélyeztek, addig 

a hatásvizsgálatra és az integrált szennyezésmegelőzésre vonatkozó szabályok 

magára az engedélyezési eljárásra is tartalmaznak előírásokat, mintegy garanciát 

teremtve az anyagi jogi normák megfelelő, szigorú érvényesítésére. 19 

A Khv-hoz képest az IPPC szerinti engedélyezés a következő főbb eltéréseket 

mutatja: az IPPC csak ipari létesítményekre vonatkozik, a környezeti szempontokat 

nem csak figyelembe kell venni, de azok a döntéshozó kezét meg is kötik, az 

IPPC-ben kötelező a rendszeres felülvizsgálat, az IPPC-irányelv valódi környezeti 

sztenderdeket is megállapít, nem csak az engedélyezési eljárások harmonizálására 

irányul.  

Az IPPC tagállami szabályozásának még nincs gyakorlata az EK-ban, csupán a 

mintául szolgáló brit szabályozási rendszer mutatható be. (A dolgozat III. fejezete 

foglalkozik az ide tartozó kérdésekkel.) 

                                           
 
18 WAGNER, 289.o. 
19 STEINBERG, Zulassung, 215.o., STEINBERG, Probleme der Europäisierung, 551.o. 
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Az auditálásnak számos rendszere létezik, melyek némelyike megjelenik a jogi 

szabályozás szintjén is. Ezek sajátossága, hogy a vállalkozások saját kockázataik 

felmérése, csökkentése és a piaci partnerek előtti imázsnövekedés érdekében végzik 

el őket. Részben az adott vállalkozás tényleges környezeti helyzetének, a 

teljesítendő előírásoknak, a kockázati tényezőknek, a termelési folyamatnak és 

részben a környezeti menedzsmentnek és programnak, illetve utóbbi teljesülésének 

vizsgálatára irányulnak. Kiemelkedik közülük az EK auditálási rendszere, az 

EMAS, amely a teljes körű tényfeltárás és értékelés mellett a nyilvánosság 

követelményét is érvényesíti20. E téren a magyarországi jogharmonizáció jelentős 

lemaradással küzd. (A környezetvédelmi teljesítményértékeléssel a IV. fejezet 

foglalkozik behatóan.) 

A létesítmény- és tevékenység-engedélyezéssel szemben egyre gyakrabban 

felmerülő igény az, hogy (az integrativitás jegyében) az előállított termék környezeti 

sajátosságait is vegyék figyelembe. Ez az elvárás ma még nem csak a kötelezően 

lefolytatandó eljárásokban, de az önkéntes alapon elvégzett auditálás, vagyis egy 

üzem, vállalat környezetvédelmi teljesítményének értékelése során sem érvényesül. 

A termékek integratív értékelése a minősítésben jelentkezik. A magyar jog 

ismeri a termékek és technológiák környezeti veszélyességi minősítését, melynek 

elvégzése bizonyos körben kötelező (Kvt 84.§). Abban az esetben pedig, ha az adott 

termék vagy technológia relatíve kevesebb kockázattal jár, mint az ugyanazon 

funkciót betöltő, ugyanazon a piacon hozzáférhető alternatívái, környezetbarát 

minősítést nyerhet (Kvt 86.§) 21 . Ez a védjegy az Európai Unióban is ismert 

öko-címkének felel meg. A termékek minősítése akkor lehet integratív, ha az 

elemzés kiterjed az adott termék valamennyi életciklusára, vagyis végigkíséri a 

termék sorsát a nyersanyagok kitermelésétől a hulladékkénti felhasználásig.22 (A 

környezetvédelmi termékminősítés az V. fejezet tárgyát képezi.) 

                                           
 
20 FODOR, Öko-audit, 81-101.o. 
21 FODOR -PRUGBERGER, 182-184.o. 
22 EPINEY, 1997, 189.o. 
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Az integratív környezetjog egyes elemei között különbséget kell tenni abból a 

szempontból, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz a döntéshez, értékeléshez, amelyben 

az integratív szemlélet megvalósul. A Khv, az integratív engedélyezési rendszer, az 

auditálás és a termékminősítés egy-egy döntési szituációt teremt, míg a 

nyilvánosság, az információs jogok érvényesülése valamennyi döntési helyzetet, sőt 

az azok utáni életviszonyokat is egyaránt jellemzi. Az első két esetben a 

nyilvánosság társadalmi kontrolt jelent, a döntést legitimálja, míg az auditnál és a 

termékértékelésnél a fogyasztók környezettudatos választása révén befolyásolja a 

vállalkozói magatartást. Az EK azért él a nyilvánosság eszközével, hogy a 

társadalmi kontrollal pótolja saját végrehajtó mechanizmusait, javítsa (a tagállami 

döntésekre vonatkozó) irányelveinek érvényesülését.23 A környezeti információkkal 

kapcsolatos rendelkezések nem állnak össze egyetlen jogintézménnyé (hacsak nem a 

környezeti információhoz való állampolgári joggá), a velük kapcsolatos általános 

elvárások az egyes jogintézmények kapcsán konkretizálódnak. (Az integratív 

környezetjog többi elemével ellentétben ezért a nyilvánosság kérdéseit nem elemzem 

önállóan, de valamennyi fejezetben kitérek azokra.) 

Az integrativitás egy másik lehetséges megközelítésben három szinten 

jelentkező igény. Eszerint a legiszlatív integráció jelenti a törvényi előírásoknak egy 

törvénykönyvben, mint környezetvédelmi alaptörvényben való összefogását. A 

magyar Kvt nem tekinthető ilyen kódexnek 24 , de ugyanez áll a világ szinte 

valamennyi környezetvédelmi törvényére. A legiszlatív integráció viszonylag magas 

fokán áll Dánia (1973), Svédország (1969), Svájc (1985), Kolumbia (1974) és 

Új-Zéland (1991), míg valódi törvénykönyvvel mindössze Hollandia rendelkezik 

(1993)25. A jónéhány éve zajló kodifikációs előkészületek napjainkban látszanak 

beérni Németországban26.  

                                           
 
23 BREUER, Zunehmende Vielgestaltigkeit, 836.o. 
24 BÁNDI, Kézikönyv, 19. és 43.o., környezetvédelmi kódex megalkotását sürgeti: PRUGBERGER, 473.o. 
25 KLOEPFER, Das Umweltrecht des Auslandes, 323-324.o. 
26 KLOEPFER -DURNER, 1082-1107.o., SENDLER, 1145-1151.o. 
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A formális vagy eljárásjogi integráció 27  jelenti a különböző engedélyek 

összevonását (teljes integráció), vagy a már említett egységes (környezetvédelmi) 

engedély bevezetését (részleges integráció), a környezetvédelmi hatóság létesítését 

és annak a többi hatósággal való, szabályozott együttműködését. A harmadik, a 

materiális integráció pedig a jogszabályok és hatósági előírások tartalmára 

vonatkozik, megkövetelve, hogy azok valamennyi (környezetvédelmi) szempontot 

érvényesítsenek28. 

Végül, egy a hazai szakirodalomban ismertebb megközelítésben: a környezeti 

elemek egységként kezelése a belső integráció, a környezetért felelős igazgatás 

elkülönülése a szervezeti vagy hatásköri integráció, míg a környezeti érdekek 

megjelenítése a gazdasági-társadalmi élet más területein a külső integráció.29 

Az előző pontban felsorolt szabályozóeszközök jelentős részben szogálják mind 

a belső, mind a külső integrációt, e dolgozat azonban a belső integráció kérdéseit 

állítja középpontjába, hatásköri és a külső integráció kérdéseivel csak másodlagosan 

foglalkozik.30 

 

 

c) Az integrativitás értékelése 

Az integrativitás előnyei az (általam elemzendő) jogintézmények szintjén 

mindezek alapján abban összegezhetőek, hogy a szektorális szemlélet helyett 

lehetővé teszik a környezet egységként, rendszerként való kezelését. Az ilyen 

szemlélettel meghozott döntések tartalmilag megalapozottabbak, és amennyiben az 

egyáltalán lehetséges, hosszabb távon érvényesek. Az integratitást igénylő 

döntési-értékelési helyzetekhez kapcsolódó eljárási szabályok elősegítik a materiális 

                                           
27 Az integráció fokozott érvényesítése nem csak a környezetvédelmi igazgatás terén jelentkező törekvés, vö.: 
TAMÁS, 451.o. 
 
28  ld. Di FABIO, Integratives Umweltrecht, 331.o. 
29 BÁNDI-BENCZE-ELEK, 6.o., BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 265.o. 
30 Eltérő esetben foglalkozni kellene még az állami, önkormányzati és vállalati politikák (környezeti 
menedzsment) részleteivel is. A dolgozat címe azonban ekkor inkább integrált környezetjog lehetett volna. Az 
integratív és az integrált környezetjog közti különbséget jól érzékelteti a német nyelv: Integratives – 
Integriertes Umweltrecht (bár igaz, hogy a precizitásukról híres németek maguk is bizonytalan és eltérő 
tartalommal, nem túl következetesen használják ezeket).  
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normák jobb érvényesülését és közvetve erősítik mind a környezethasználók, mind a 

társadalom környezeti tudatának fejlődését. Ezen kívül az integratív környezetjog 

eszközei összességükben lehetővé teszik a környezettel való folyamatos párbeszédet, 

hiszen egymást kiegészítve (a környezetvédelmi felelősség szabályaival együtt) 

végikísérik a környezethasználattal járó tevékenységek teljes életciklusát.31 

Az integrativitást megjelenítő eszközöknek vannak ugyanakkor olyan vonásai 

is, amelyek megítélése nem egyértelmű, ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Az integratív környezetjognak az Európai Jogon belüli térhódítása az 

angolszász jogterület egyes intézményeinek befolyását jelenti.32 Az angolszász és a 

kontinentális jogfelfogás közös nevezőre hozása valószínűleg nem csak a 

környezetvédelem területén okoz problémákat az EK belső jogharmonizációjában. 

A tagállamoknak nem csupán a közösségi jog, de a többi tagállam jogi kultúrájával 

szemben is nyitottnak kell lenniük. 33  Ez a nyitottság akár az alapelvek 

megtarthatóságát is kérdésessé teheti. 

Ha kritikai összehasonlításban (angolszász-kontinentális hagyományok) 

vizsgáljuk az integrativitást, az azt jelenti, hogy egy döntés meghozatala során 

minden (környezetvédelmi) szempontot, körülményt figyelembe kell venni, nem 

(csak) azokat, amelyek az irányadó norma alkalmazásakor relevánsak. A környezet 

teljességében való szemléletének azonban korlátai vannak, és az egyes 

szempontoknak nincs közös nevezője, mértékegysége, vagyis a környezet elemeire 

vonatkozó részállítások csak szubjektív, értékelő mozzanatot hordozó döntéssel 

összegezhetőek a környezet egészére vonatkozó állítássá.  

Az integrativitás nem fér össze a követelmények általánosításával, az ilyen 

sztenderdek, mint pl. a határértékek, az integratív környezetjogban csak mint 

egyéniesítésre szoruló keretek érvényesülhetnek. Az intergatív szemlélet ugyanis 

minden egyes környezethasználat teljes, egyéniesítés útján optimalizált 

szabályozását kívánja meg.34  

                                           
31 HAGER, Naturverständnis, 227.o. 
 
32 vö. többek közt: RENGELING-GELLERMANN, 14-15.o., MASING, 552.o. 
33 STEINBERG, Probleme der Europäisierung, 589.o. 
34 MASING, 551-552.o. 
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A teljességre törekvés egyúttal szabályozási decentralizációt is jelent, hiszen a 

környezetminőség központi szabályozása csak keretjelleggel, alapelvek 

meghatározásával lehetséges. Ezek jelentősége, konkretizálása a helyi viszonyok 

alapján döntő hatóság mérlegelésétől függ. Az ilyen jellegű döntések tartalmi 

felülvizsgálata szinte lehetetlen. Ezért is van az, hogy különös jelentőségre tesznek 

szert az eljárási szabályok. 35  (Ezzel szemben a kontinentális környezetjogot a 

materiális követelmények dominanciája jellemzi.) 

Kritikaként ezek alapján az integratív szemlélettel szemben az fogalmazható 

meg, hogy a normativitás, a jogbiztonság, az anyagi jogi követelmények ellenében 

nyitott, relatív, szituatív döntéseket igényel. 36  A legélesebb támadások szerint 

relativizálja, kiüresíti a környezetjogot és egyáltalán kérdés, hogy valóban a 

környezetjog hatékonyságát szolgálja-e.37 

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy az európai, illetve közvetve az 

angolszász jogi megoldások átvétele miatt teljesen fel kellene adni az elért 

vívmányokat. Különösen Németország esetében mutathatók ki olyan megoldások, 

melyek tompítják az integrativitás hátrányait, bár valószínűleg előnyeit is. Ilyen 

előírás pl. a Khv körében, hogy csak a beruházó által figyelembe vett alternatív 

megoldásokat kell bemutatni, vagy hogy a környezeti hatások felmérésekor csak a 

szakterületi normák alapján releváns tényezőket kell értékelni. Más államokban (pl. 

Franciaországban vagy Nagy-Britanniában) a hatóságok és a vállalkozások közti 

rugalmasabb viszony révén érik el, hogy az integrativitásból fakadó követelmények 

ne váljanak lehetetlenné. És van végül olyan ország is (Hollandia), melynek 

jogrendszere nyitott a különböző eredetű megoldások előtt, és azokat gyakran a 

“származási” országnál is hatékonyabb módon tudja jogrendszerének részévé 

adaptálni.38 

                                           
 
35  Az eljárási szabályok túlzott hangsúlyozását a jogegységesítési törekvések akadályakénet értékeli 
HANSMANN, 13-14.o. 
36  DI FABIO éppen mert az államigazgatási eljárásnak kiszámíthatónak, átláthatónak kell lennie, az 
integrativitás igazi terepének azokat az életviszonyokat tekinti, amelyekbe a jog csak a környezethasználók 
felelősségérzetének megfelelően hatol be (audit, termékminősítés). Többször hiv. műve, 335-336.o. 
37 MASING, 554.o. 
38 KLOEPFER, Das Umweltrecht des Auslandes, 101.o. 
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3. Környezetjogi háttér 

 

A környezetvédelem joga napjaink egyik legfontosabb jogterülete, amely ha 

jogelméleti alapon nem is, funkcionális értelemben elkülönül. Dinamikusan fejlődik, 

újabb és újabb eszközöket állítva a környezetvédelem szolgálatába. Olyan 

életviszonyokba is “beszivárog”, (mint pl. a vállalati menedzsment) ahol korábban 

elképzelhetetlen volt az állam jelenléte.  

A századvég államának törekvése világszerte a tehermentesítés, amivel 

ellentétes irányban hat a környezetvédelem kihívása.39 Olyan eszközöket kell ezért 

választani, amelyek nem csak az állam, de a környezethasználók illetve a társadalom 

felelős közreműködésére is építenek. 40  Ezen eszközök közt jelennek meg az 

integratív környezetjog elemei . 

A polgári állam működésére vonatkozó elképzeléseket is befolyásolja a 

környezetvédelem. A környezet védelme állami feladattá, kötelezetséggé vált, egyes 

szerzők már úgy beszélnek a környezetjogról, mint “szuperjogágról”, öko-államot, 

sőt ökológiai diktatúrát emlegetnek. 41  Az alapjogok szintjén megjelenik az 

egészséges környezethez való jog42, újra kell értelmezni azt, hogy meddig terjed a 

tulajdon, a vállalkozás szabadsága, és felmerülnek olyan törekvések is, amelyek 

magának a környezetnek biztosítanának jogokat.43 Eltekintve a szélsőségektől (mint 

                                           
 
39 SCHRÖDER, Aktuelle Entwicklungen, 5.o. 
40  Az EK eszközválasztását pl. a következőkkel lehet jellemezni: a bürokratikus, részletekbe menő 
szabályozás helyett keretek meghatározása, a hierarchikus helyett participációs döntéshozatali struktúrák, a 
közvetlen beavatkozás helyett ösztönző jellegű eszközök preferálása, stb. vö.: DEMMKE, 54-55.o. Az egyes 
országokban pedig egyértelműbb deregulációs-tehermentesítő törekvésekkel is találkozhatunk. Kiemelendőek 
ezek közül: a közjogi szerződések, az önkéntes kötelezettség-vállalások, az állami feladatok privatizálása, 
vagy az átruházható szennyezési jogok bevezetése. Ezek nem tartoznak vizsgálódásom körébe, elemzésükkel 
a külföldi szakirodalom (pl. DI FABIO, Selbstverpflichtungen, 969-974.o., ERBGUTH, Die Zulässigkeit,  
369-378.o., REINHARDT, 617-663.o., GREWLICH,, 54-62.o., STAEHELIN-WITT-SPILLMANN, 
207-223.o., stb.) bőségesen foglalkozik. Nálunk jelenleg a közjogi szerződések a Központi Környezetvédelmi 
Célelőirányzat által támogatott kutatások tárgyát képezik. 
41  A környezetvédelemről mint államcélról beszél többek közt WAECHTER, 321.o.  és SCHINK, 
Umweltschutz, 221.o. 1993-ban Németországban konferenciát tartottak “Umweltstaat” címmel, ahol az 
“Öko-diktatur” rémképe is felmerült. vö.: HENNIG, 1195.o., Az “öko-diktatúra” az állami  működés 
diszfunkciója, amelyet el  kell  kerülni: Umweltschutz, 4/96, 62.o. 
42 BAKÁCS, Környezetjog, 157.o. 
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az öko-diktatúra vagy a bioszféra jogai) bizonyos, hogy az ezredforduló egyik 

legnagyobb kihívása valamennyi társadalommal és azok jogrendszereivel szemben a 

környezet védelme.  

Magyarország számára ez a kihívás a rendszerváltás társadalmi-gazdasági 

problémáival (továbbra is tisztázatlan tulajdoni és felelősségi kérdések, rossz 

gazdasági helyzet és szerkezet, alacsony környezeti érzékenység) párosul, melyek 

nem jelentenek kedvező feltételeket. A valódi húzóerőt a környezetvédelmi 

mozgalmak jelentik és az a tény, hogy a gazdasági-társadalmi felemelkedés 

igényével összekapcsolt uniós csatlakozás egy olyan integráció részévé teszi az 

országot, ami alapvető célkitűzései közé vette fel a környezet védelmét. A “külső” 

elvárás megelőzi a szerves fejlődést, amelynek útját az a felismerés kellene, hogy 

meghatározza, hogy a környezet védelme nélkül nincs (gazdasági) fejlődés.44 

Tekintve, hogy a magyar környezetvédelem az európai elvárásoknak általában 

jóval alatta áll, a jogharmonizáció, mint a magyar környezetvédelmi szabályozás 

teljes átalakítása egyben alkalom a magyar környezetjog hatékonyabbá tételére.  

Magyarország környezetvédelmi helyzetével már számos közösségi 

dokumentum és szakmai elemzés 45  foglalkozott, melyekből kiviláglik, hogy a 

tagjelöltek közül a tényleges környezetállapot talán nálunk a legkedvezőbb. A 

környezetvédelmi jogharmonizáció terén törekvéseinket (a lengyel és cseh 

környezetpolitikához hasonlóan) elismerik. 46  Napvilágot láttak persze olyan 

                                                                                                                                
43  Utóbbi gondolatot persze a szakma meglehetősen szkeptikusan kezeli, ld. HENNIG, 1196.o., 
PERNTHALER, 12.o. 
 
44 A fenntartható fejlődés (Sustainable development, nachhaltige Entwicklung) eszméje még korántsem épült 
be a magyar társadalom tudatába, noha ez az EK  (környezetpolitikájának) egyik alapelve, amit a közösségi 
elsődleges jog, közelebbről a Római Szerződés amszterdami  módosítása (RSz 2. cikkely) is deklarál, ld. pl. 
FRENZ, 2.,  13. és 63.o. Míg FRENZ szerint az amszterdami változások a környezetpolitikának 
elsődlegességet biztosítanak (Vorrang des Umweltschutzes), addig Schröder a többi közös politika tényleges 
súlyára hívja fel a figyelmet és vitatja, hogy a módosítás valódi elsődlegességet jelentene. vö.: SCHRÖDER,  
Aktuelle Entwicklungen, 3.o. A valódi prioritás érdekében hozzá hasonlóan a közösségi intézkedések 
környezeti hatásvizsgálatának bevezetését sürgeti: EPINEY, 1997, 287.o. 
45 A Fehér Könyv (1995), az AGENDA 2000 (1997), az Országvélemény (1997, 1998 és 1999),  de az 
Európai Parlament is készíttet ilyen elemzéseket, pl. a “Környezetpolitika és bővítés” c. 17. Sz. közlemény 
1998 márciusából (www.europarl.eu.int/enlargement/briefings), OTT, 132-134.o., A “Zöld belépő” (MTA 
stratégiai kutatások, EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata) tanulmányai (hozzáférhetők a 
Magyar Elektronikus Könyvtárban, illetve részben rövidítve megjelentek az MTA kiadásában 1998-ban),  
LÁNG, Az EU előszobájában, 200-204.o., stb. 
46 OTT, 134.o. 
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elemzések is, melyek szerint kétséges, hogy a közép-kelet-európai országok 

bármelyike is képes lenne belátható időn belül megvalósítani a teljes  

jogharmonizációt. 47  Ha belegondolunk abba, hogy az EK-n belül a 

környezetvédelem súlya  és a követelmények szintje egyre nő48, valóban távolinak, 

ha nem távolodónak tűnik a cél. 

A magyar környezetjog immár sokéves átalakulási korszakát éli, amelyben a 

legtöbbet hangoztatott elvárás a közösségi normaanyag (az aquis communautaire) 

átvétele. Számos előrelépés történt már ebben, a legnagyobb “jogalkotási láz” 

1995-ben jellemezte e jogterületet, de a környezetvédelmi törvény- és 

rendeletalkotás  azóta is folyamatos. A jogalkotás terén elért eredményektől  

messze elmarad a jogalkalmazás idomulása, ami persze lerontja az ország 

előrehaladásáról alkotott összképet49 . A jogharmonizácó folyamatát formalizmus 

jellemzi 50 , ami különösen igaz a környezetvédelemre. Világjelenség, hogy a 

környezetvédelmi normák érvényesülése alacsony fokú, de méginkább igaz ez ott, 

ahol a környezetvédelem társadalmi presztízse kicsi, a gazdaság szereplőinek 

teherbírása csekély illetve kiszámíthatatlan, és ahol a környezetvédelemért felelős 

hatóságok feladatai a növekvő normatömeg következtében egyre nőnek, miközben 

az azok ellátásához szükséges eszközök változatlanok. 51  Az állami 

környezetpolitika súlytalanságára és cinizmusára vall, hogy a jogharmonizáció, a 

                                           
 
47 SCHRÖDER, Aktuelle Entwicklungen, 4.o. Egy 1996-ban napvilágot látott elemzés aszerint rangsorolta a 
tagjelölteket, hogy hány százalékban érvényesítik az EK környezeti sztenderdjeit. A rangsorban akkor 
Szlovákia állt az élen 70%-kal, Lettország pedig a sor végén, 30%-kal. Magyarország (Lengyelország és 
Csehország után) csupán a negyedik volt, mintegy 50%-kal. Umweltschutz, 9/96, 51.o. A magyar megfelelés 
arányát 1998-ban 60% körül változó értékre becsülték, vö.: KEREKES, 28.o. A Bizottság 1998-ban kelt 
Állásfoglalásában Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot említette első helyen azzal, hogy a 
tagjelöltek középtávon, csak nagy ráfordításokkal képesek teljesíteni a csatlakozás környezetvédelmi 
feltételeit. 
48  Legutóbb az 1999 májusában hatályba lépett Amszterdami Szerződés módosított a Római Szerződés 
szövegén többek közt azzal, hogy a környezetvédelmet kiemelve a közös politikák közül a szerződés alapvető 
célkitűzései közé iktatta. Távlatilag egy környezetvédelmi unióba igyekszünk. SCHRÖDER, Aktuelle 
Entwicklungen, 2.o.  Az “ökologische Gemeinschaft” persze ma még az EK-ban sem realitás, minden esetre 
a tendenciák ebbe az irányba mutatnak. EPINEY, 1997, 285.o.  
49  BAKÁCS, Környezetjog, 150.o., FODOR, A környezetvédelmi jogalkotás, 497-498.o., 
BULLA-KISS-KEREKES-LÁNG, 9-12.o. 
50 KECSKÉS-SZÉCSÉNYI, Szemléletváltás, 60.o. 
51 BULLA-KISS-KEREKES-LÁNG, 11.o., KEREKES-KISS,  Uniós elvárások, 21.o. valamint CSANÁDI, 
7-8.o., aki szerint “ahová a külföldi befektetők is jórészt azért jönnek, hogy saját hazájuk környezetvédelmi 
követelményeit megkerüljék”   
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rendszerváltás jegyében kibocsátott normák érvényesülését meg sem próbálja 

figyelemmel kísérni. 

Az ország előrehaladását elemző értékelések szerint a környezetvédelem az 

egyik olyan terület, ahol nagy a lemaradásunk és ahol számos átmeneti felmentés, 

derogáció52  szükséges, mert a csatlakozás pillanatára nem fogjuk tudni elérni a 

kívánt színvonalat. Ebből a szempontból három részterületet lehet kiemelni: a 

levegő- és vízvédelmet valamint a hulladékgazdálkodást. 53  Nyilvánvaló, hogy a 

közösségi vívmányok átvétele nem egyenlő a normák átvételével54, de a szélesebb 

értelemben vett jogharmonizáció, vagyis a megfelelő jogalkalmazási gyakorlat is 

elengedhetetlen. A jogharmonizációs kérdéseken, a csatlakozási feltételeken 

túlmenően az EK vizsgálja azt is, hogy a tényleges környezeti állapot, tehát az 

említett esetekben a víz, a levegő minősége és a hulladékokról való gondoskodás, 

megfelel-e az előírásoknak. 

A környezetvédelmi jogharmonizációt meghatározó körülményként kell 

értékelni a vonatkozó normák igen nagy tömegét. A közösségi aquis (a normativitást 

nélkülöző határozatokat, ajánlásokat is figyelembe véve) mintegy négyszáz 

dokumentumot jelent. A rendeletek és irányelvek száma ebből meghaladja a 

kettőszázat. A 2212/1998.(IX.30.) sz. kormányhatározat huszonöt oldalon keresztül 

sorolja fel csak a következő három év jogharmonizációs feladatait. A közösség 

elvárásai e téren szinte minden részletre kiterjednek, a közösségi jog 

                                           
 
52  A derogációk elérése létkérdés: ha egyszerre zudítanák a magyar környezethasználókra az EK 
követelményrendszerét, megállna az élet. Ugyanakkor az EK számára a nagyszámú és hosszútávú moratórium 
elfogadhatatlan, mert az megkérdőjelezné az érintett sztenderdek létjogosultságát, visszahatna a jelenlegi 
tagállamok magatartására. SCHRÖDER, Aktuelle Entwicklungen, 4.o. A keleti bővítés az EK számára is 
nagy kihívás. A jelenlegi tagállamok félnek az alacsonyabb környezetvédelmi szinten álló jelöltektől azért is, 
mert ha azok taggá válnak, az EK környezetvédelmi befektetéseinek jelentős részét a kedvező költség-haszon 
viszony miatt elviszik majd. Ezért is érdemes a csatlakozási tárgyalások során értékeinket hangsúlyozni. 
Utóbbiakra ld. pl. LÁNG, Az EU előszobájában, 201.o. 
53  BULLA-KISS-KEREKES-LÁNG, 10.o.,  LÁNG, EU-csatlakozásunk, 11. és16.o., Környezetvédelmi 
jogharmonizáció, 5.o. 
54 A környezetvédelmi szempontból egyébként eminensnek számító Ausztria csatlakozása kapcsán írja KIND 
(Anlagenrecht, 183.o.): “Das Recht allein schafft noch keinen Umweltschutz.” (A környezet védelmére a jog 
önmagában nem elégséges eszköz.)  “Az EU környezetvédelmi harmonizáció formailag mindenképpen, 
tartalmilag azonban csak részben jogi feladat...”: BÁNDI-BENCZE-ELEK, 2.o. 
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elsődlegességéből kifolyólag szinte kiszorítja a tagállamok nemzeti előírásait.55 Ez 

mégsem jelenti azt, hogy a tagállamoknak ne lenne lehetőségük arra, hogy 

különutakat járjanak, e lehetőségek jogszerű gyakorlása fölött azonban a Bizottság 

és a többi tagállam szigorúan őrködik. 

A környezetvédelmi jogharmonizáció feltételei sajátosak abból a szempontból, 

hogy a közösségi szintű szabályozás más területektől eltérően nem feltétlen 

harmonizációt jelent, hanem “csupán” minimálkövetelmények meghatározását.56 A 

közösségi szabályoknál a tagállamok szigorúbb környezetvédelmi szabályokat 

alkalmazhatnak, feltéve, hogy azok valóban a környezetvédelem magas szintjére57 

és nem a verseny diszkriminációs jellegű korlátozására irányulnak. Ebből kifolyólag 

a tagállamok környezetvédelmi joga különböző feljettségi fokot, követelményszintet 

képvisel. Kiemelkednek pl. a Skandináv országok, Hollandia és Ausztria, a haladó 

középmezőnybe sorolják Németországot, Franciaországot és a leginkább lemaradott, 

esetenként a közösségi minimum szintjét sem elérő tagállamok a Közösség déli 

országai.58 Ennek alapján a csatlakozási politika elvileg különböző szintek elérését 

célozhatja meg.59 

Az integratív környezetjogi eszközök szerepe a jogharmonizáció folyamatában 

sajátos. Ezek alkalmazása nem hat közvetlenül a környezetállapotra, nem köthető 

valamely környezeti elemhez vagy környezetkárosító tényezőhöz. Megfelelő 

szabályozásuk és gyakorlatuk – az integrált szennyezés-megelőzési rendszer 

kivételével, ami teljességében még a jelenlegi tagállamokban is csak néhány év 

múlva fog megvalósulni – nem igényel derogációt, erősebb (állami) finanszírozási 

                                           
55 PEINE, 110.o. Mindez nem jelenti persze azt, hogy az EK környezetjoga valódi, önálló jogrendszerként 
működne: hiszen saját végrehajtási eszközrendszere (még) nincsen és elsősorban azokra a szabályozási 
területekre terjed ki, amelyek az integráció szempontjából fontosak. vö.: BÁNDI-BENCZE-ELEK, 3.o. 
 
56  Az EK-szabta követelmények nem jelentenek mást, mint a tagállamok által érvényesített illetve 
érvényesítendő környezetvédelmi  elvárások “legkisebb közös nevezőjét”, SCHERER, Grenzen und  
Shwächen, 202.o., a tagállami különutak lehetőségeivel foglalkozik: HIMMELMANN, 145-181.o.,  ld. még: 
FODOR, Himmelmann, 388-389.o. 
57 A védelem magas fokának elvét (amit a Római Szerződés 100/A cikkely rögzített eddig) az Amszterdami 
Szerződés (a fenntartható fejlődéshez hasonlóan) felértékelte a 2. cikkelybe emeléssel, FRENZ, 5.o. 
58 KEREKES, 30.o. 
59 Elvileg (elszakadva tehát a realitásoktól) a “maximális megfelelés a minimális követelményeknek”  és a 
“teljesítés a legfelső szinten” pólusai közötti a mozgástér. vö.: KEREKES, 30.o. 
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hátteret.60 Az európai gyakorlat szerint a környezethasználók számára gazdasági 

szempontból is előnyösek e jogintézmények, úgy szolgálják a környezet védelmét. 

Ez a környezetvédelmi követelmények érvényesülése szempontjából 

felbecsülhetetlen jelentőséggel bír. 

Az integratív eszközök szabályozása azon kevés számú terület közé tartozik (pl. a 

természetvédelem mellett), ahol realitása lehet annak a lehetőségnek, hogy 

Magyarország a védelem magas szintje érdekében a közösségi szabályozásnál 

szigorúbb követelményeket határozzon meg61. E követelmények között nem csak a 

közvetlen környezethasználati feltételeket 62  kell ugyanis érteni, hanem pl. az 

engedélyezési eljárás menetét, az engedély- illetve hatásvizsgálat-köteles 

létesítmények meghatározását, a társadalmi kontrol lehetőségeit is. 

Az integratív környezetvédelem olyan terület, amelyben különlegesen nagy 

szerepe van a lakosság környezeti érzékenységének. Az egyes jogintézmények helyes 

működése és a lakosság nagyfokú érzékenysége nemcsak feltételezi, de kölcsönösen 

erősíti is egymást. Az integratív környezetjog nemcsak javítja a szabályozás 

hatékonyságát, de növeli a környezetvédelem társadalmi presztízsét is. 

Az érintett jogintézmények vizsgálata egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy 

a környezetvédelmi jogalkotás során különösen nagy figyelmet kell, pontosabban 

kellene fordítani az alapelvekre. A magyar környezetvédelmi törvény az EK-ban 

deklarált alapelveknek csupán mintegy harmadát vette át, ami önmagában is 

jelzésértékű, és sajnos nem pozitív irányban.63  Az integratív eszközök működése 

olyan alapelvekkel kapcsolódik egybe, mint a megelőzés, elővigyázatosság, 

                                           
60 Általában a környezetvédelmi jogharmonizációra épp ezek ellentéte igaz.  Az EK éppen ezért maga is 
támogatja e téren az intézményi igazodást és a beruházásokat a tagjelölt országokban. Az ötödik 
környezetvédelmi akcióprogram módosítása (Az Európai Parlament és Tanács 2179/98.sz. közös határozata) 
szerint az EK e téren elsődleges célnak tekinti a jelöltek támogatását. 
 
61 A közösségi normák szövegétől való eltérések nem feltétlenül tekinthetők szigorításnak. Ezek elsősorban a 
közösségi szabályozás tagállami konkretizálását, alkalmazhatóvá tételét, a nemzeti jog sajátosságainak  
megjelenítését szolgálják. Amennyiban azonban egy irányelv előírásai közvetlen hatállyal bírnak, minden 
további elvárás szigorításként értelmezhető. Ha a tagállami szabályozás megvalósítja a közösségi norma 
minimális elvárásait, akkor persze ennek inkább csak a tagállami megoldások egymással való összevetésekor 
van jelentősége. 
62 A közvetlen környezethasználati feltételek (pl. határértékek) tekintetében okunk inkább pesszimizmusra 
lehet, kérdés, hogy egyáltalán meg tudjuk-e valósítani a minimálkövetelményeket. A szigorúbb szabályozás 
lehetőségét ezen az alapon tartja irrelevánsnak: BÁNDI, Az Európai Közösségek, 188.o. 
63 BAKÁCS, Környezetjog, 157-158.o. 



 26

társadalmi részvétel és nyilvánosság, a legjobb elérhető megoldás alkalmazása, a 

védelem magas szintje, a felelősség kiterjesztése a társadalom valamennyi tagjára. 

Az integratív környezetjog hangsúlyozása Magyarország uniós 

csatlakozási szándékaitól függetlenül is szükséges. A csatlakozási feltételek 

kényszere ezt az igényt csupán megerősíti. 
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II. Fejezet 

A környezeti hatásvizsgálat 

 

 

1. A hatásvizsgálatról általában, az Európai Közösség 

szabályozása 

 

a) A környezeti hatásvizsgálat általában 

A környezeti hatásvizsgálat a megelőző környezetvédelem eszköze. Célja 

leegyszerűsítve az, hogy a környezetre nézve potenciálisan jelentős veszéllyel járó 

beruházások 64  környezeti sajátosságait előzetesen megvizsgálva az engedélyező 

hatóság megalapozott döntést tudjon hozni, illetve hogy maga a beruházó terveit a 

környezeti követelményekhez tudja igazítani. 

A Khv története az USA 1969-es Nemzeti Környezetpolitikai Törvényével 

kezdődik65, melynek nyomán előbb egyes európai államokban (pl. viszonylag korán 

Hollandiában és Franciaországban) majd az EK szintjén is megjelent szabályozása. 

Az egyesült államokbeli és az európai Khv-koncepció között alapvető különbségek 

állnak fenn: míg az Egyesült Államokban a Khv csupán a szövetségi szintű (állami) 

beruházásokra terjed ki, addig az európai megközelítés a beruházó kilétét illetően 

nem tesz különbséget.66 Másrészt míg a tengerentúlon a Khv az állami döntések, 

jogszabályok vizsgálatára is kiterjed, addig Európában (kevés kivétellel, mint 

Hollandia vagy Spanyolország67) a Khv tárgya mindig konkrét tevékenység illetve  

                                           
 
64 A Khv tárgyául alapvetően létesítmények szolgálnak, melyeket többnyire nem műszaki paramétereikkel, 
hanem funkciójukkal, a bennük folyó tevékenységgel jellemeznek. A Khv tárgyának megjelölésére a 
továbbiakban szinonímaként használom a tevékenység, a létesítmény és esetenként a beruházás valamint a 
projekt kifejezéseket.  
65 BÁNDI, Kézikönyv, 142.o. 
66 Ezalól  kivétel csak szűk körben van: a honvédelmi, illetve a törvényben elrendelt beruházások nem 
Khv-kötelesek. FRENZ,  Europäisches Umweltrecht, 137.o. 
67 Hollandiában az erre vonatkozó előírást a Khv-ra vonatkozó törvény tartalmazza (ld. erről e fejezet 2. 
pontjában a Hollandiáról szóló részt), míg Spanyolországban csak egyes szakterületi törvények írják elő a 
“stratégiai” Khv-t, vagyis az csak meghatározott tárgyú jogszabályokra, koncepciókra vonatkozik, melyeknek 
körét azonban az egyes autonómiák kiterjeszthetik, ld. LAGUNA DE PAZ, 60.o. 
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létesítmény.  

A Khv nem azonosítható a környezeti hatások természettudományos 

vizsgálatával (amely legfeljeb szűk értelemben vett Khv-nak tekinthető)68, illetve 

annak eredményével, a hatástanulmánnyal (Kht), azoknál jóval többet jelent: 

formalizált eljárást, amely a közigazgatási (engedélyezési) eljárásba (legalábbis a 

döntéshozatal során érvényesülő figyelembe vételi kötelezettségen keresztül) 

integrálódik.69 Az eljárás során kiemelt jelentősége van az együttműködés elvének, 

melynek jegyében az eljárás résztvevőinek köre az általános szabályoknál bővebb, 

de az együttműködési kötelezettség adott esetben akár nemzetközi vonatkozású is 

lehet. A határokon átterjedő hatások vizsgálatáról 1991-ban, Espoo-ban született 

ugyanis egy nemzetközi egyezmény, melynek jegyében a részes államok nemzeti 

hatóságuk előtt folyó eljárásban részvételi lehetőséget biztosítanak az érintett 

szomszédos ország hatóságainak és lakosságának. 70  Az egyezményt az EK 

tagállamai mellett többek közt Magyarország is aláírta. (Hasonló együttműködési 

rendszert dolgozott ki Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia és Izland az 

Észak-Európai Környezetvédelmi Szerződés keretében.71)  

A hatásvizsgálat jogintézményének elnevezése magában rejti egy alapvető 

félreértés lehetőségét: a hatásvizsgálat mindig a beruházás vagy tevékenység 

megkezdése előtt történik, vagyis nem lehet tárgya a ténylegesen bekövetkező 

környezeti hatás. A környezeti következményeket illetően a Khv eredménye pusztán 

prognózis, ami a természettudományok jelenlegi korlátainak és a fejlődés rohamos 

ütemének ismeretében soha nem válik be teljes mértékben. A prognózis minél 

nagyobb helytállóságára ennek tükrében is törekedni kell, hogy a Khv 

megvalósíthassa környezetpolitikai célkitűzéseit. Szükség van azonban arra is, hogy 

                                           
 
68 pl. LÁNG, Környezetvédelmi lexikon, I. kötet 502.o. 
69 Más megközelítésben a Khv-nak van egy materiális és egy formális definíciója. Materiális értelemben a 
Khv az adott létesítmény engedélyezése szempontjából releváns környezeti hatások átfogó-integratív 
felmérése és értékelése, formális értelemben pedig a  megfelelő engedélyezési eljárás (önállósággal nem 
bíró) része. PETERS, Die Bewertung 2., 301.o. Megint más megközelítésben a khv részben egy sajátos 
eljárás, részben az eljárás során készült dokumentumok, tanulmányok sorozata, vö. 
BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 279.o. 
70 BAKÁCS, Európa, 82-84.o., BÁNDI, Kézikönyv, 142.o. 
71 vö.: BAKÁCS, Nemzetközi 95-97.o. és HOLLO, 75-76.o. 
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a tényleges hatások jelentkezésekor a Khv megállapításait felülvizsgálják. 72  A 

felülvizsgálati kötelezettséget csupán kevés állam jogrendszere ismeri (pl. Ausztra, 

Hollandia), a legtöbb országban csupán az utólagos ellenőrzésre vonatkoznak 

szabályok.73  

A Khv feladata, hogy a megelőzés jegyében a tervezés mielőbbi szakaszához 

kapcsolódjon. Ez egy nehezen feloldható dilemmához vezet, mivel ugyanakkor a 

Khv csak konkrét elképzelések esetében szolgálhat konkrét válaszokkal arra a 

kérdésre, hogy az elképzelések megvalósítása milyen környezeti hatásokkal járhat74. 

Az az időpont ideális a Khv elvégzésére, amikor a terv már elég határozott ahhoz, 

hogy a hatások prognosztizálhatók legyenek, de még elég cseppfolyós ahhoz, hogy a 

környezeti kritériumoknak megfelelően alakítható legyen. Másik oldalról közelítve: 

a hatások felmérését, leírását és értékelését mindig a tervezés adott fázisának 

megfelelően kell előírni.75 A Khv eljárási jellegének itt jelentős szerepe van: a Khv 

nem csupán egyetlen időpillanatban kerül kapcsolatba a tervezés folyamatával, 

hanem a terv konkréttá válásától, de ideális esetben már a szándék 

megfogalmazásától, a tervezés lezárásáig kíséri azt. Ez a folyamat nagyfokú 

együttműködési készséget követel meg, nem csak a beruházó és az engedélyező 

hatóság között: az érintett települések, szakhatóságok és részvételi jogukat gyakorló 

társadalmi szervezetek, állampolgárok egyaránt felvethetnek vizsgálati 

szempontokat, cselekvési alternatívákat, kifogásokat. 

A Khv, mint vizsgálati módszer és mint döntéshozatali mechanizmus 

szükségszerűen alternatívákkal dolgozik. 76  Az alternatívák megvizsgálására 

irányuló kötelezettség országonként különbözőképen alakul. Véleményem szerint 

valamennyi ésszerű helyszíni, technológiai, megvalósítási alternatíva megvizsgálása 

elvárható a beruházóktól, akik üzemgazdaságtani szempontból (infrastruktúra, 

                                           
 
72 HAGER, Naturverständnis, 229.o., Kind, Amlagenrecht, 141.o., KOLTER, 97., 113.o., stb. 
73 A kettő közti különbséget szemléletesen érzékelteti a két jogintézmény német elnevezése: Überprüfung - 
Nachkontrolle. 
74  Ezért ezt az időpontot magának a beruházónak kell  megválasztania, majd a hatósághoz fordulnia a 
vizsgálatok kereteinek kijelölésére. vö.: NISIPEANU, 322.o. 
75 STEINBERG, Die gestufte Umweltverträglichkeitsprüfung, 166.o. 
76 BÁNDI, Környezetjog, 44.o., MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ, 24.o. 



 30

nyersanyag, piac közelsége, stb.) végeznek alternatíva-elemzést. Azt előírni 

azonban, hogy valamennyi alternatíva tekintetében folytassák le a teljes 

Khv-eljárást, aránytalan terheket jelentene, vagy a Khv színvonalának, 

részletességének a csökkenésével járna. A szakirodalom kétféle válasszal szolgál: az 

egyik szerint a megelőzés elve csak akkor érvényesülhet, ha valamennyi alternatívát 

bevonják a vizsgálatokba. Ha nem kell elemezni az alternatívákat, akkor nem az a 

kérdés, hogy megvalósítható-e a terv egyáltalán, hanem az, hogy a létesítmény 

egyes paraméterei hogyan feleltethetők meg az adott helyszín illetve a 

környezetvédelmi szabályok feltételeinek. 77  A másik, gyakorlatiasabb álláspont 

viszont épp azon az alapon, hogy a Khv csak megfelelően konkrét projektekre 

vonatkozik, elveti ezt.78 Mint látni fogjuk, az európai szabályozási gyakorlat is 

túlnyomóan arra a kompromisszumos álláspontra helyezkedett, hogy a Khv során 

csupán azokat az alternatívákat kell bemutatni, melyeket a beruházó maga 

megvizsgált.  

Minden esetre az alternatívák vizsgálata mellett szól egy erősen 

praxis-orientált érv is: sokkal könnyebb meghozni egy összehasonlításon alapuló, 

relatív döntést, mint abszolút érvényű (-nek hitt) kijelentéseket tenni egy-egy 

létesítmény környezeti hatásairól.79 

Mivel a Khv alapelve a megelőzés mellett az integratív szemlélet, a Khv, 

illetve az engedélyezési eljárás során számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy a 

létesítmény vagy tevékenység önmagában elfogadható környezeti kockázata az adott 

környezeti állapotok között elfogadhatatlannak bizonyul. Ilyenkor az engedély 

megtagadható a beruházótól. Azokban az országokban (pl. Ausztria, Finnország), 

ahol az alternatívákat vizsgálni kell, azok közt számon kell tartani az ún. 

null-variánst is.80 

                                           
 
77  többek közt: SCHINK, Die Umweltferträglichkeitsprüfung, 177.o.,  “az alternatívák bevonása a Khv 
sarkköve”: STEINBERG, Die gestufte Umweltverträglichkeitsprüfung, 167-169.o., HAGER, 
Umweltverträglichkeitsprüfung, 43.o., HAGER, Naturverständnis, 228.o. 
78 SCHINK, Gemeinschaftrechtliche Fortentwicklung, 80.o. (51. sz. jegyzetében) 
79 Eszerint egy létesítmény környezeti szempontból nem abszolút jó vagy rossz, hanem jobb vagy rosszabb, 
mint egy másik. vö.: BECHMANN-JÖRISSEN, 152.o. 
80 KIND, Anlagenrecht, 138.o. illetve HOLLO, 73.o.  
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A Khv-t rövidlátó gazdasági érdekkörökben a beruházások akadályozó 

tényezőjeként szokták jellemezni. 81  Mint az egyes szabályozási modellek 

bemutatásakor látni fogjuk, ez téves megközelítés. Ideális körülmények közt 

(jellemzően pl. Hollandiában) a Khv hatása az eljárás kimenetelére nem is 

nyomonkövethető, a beruházók ugyanis projektjüket folyamatosan igazítják a 

felmerülő környezeti követelményekhez, így az eljárás végére olyan elképzelés 

körvonalazódhat, amely feltételek nélkül engedélyezhető. 82  Ha a Khv alapján 

elutasítanak egy kérelmet, akkor az vagy azt jelenti, hogy annak megvalósítása az 

adott körülmények közt vagy eleve lehetetlen (jogszabállyal, nemzetközi 

kötelezettségekkel stb. ellentétes), vagy a beruházó tanusított rugalmatlan 

magatartást, nem törekedett az együttműködésre.  

A Khv összességében az eljárások időtartamát nem növeli jelentős mértékben 

(sőt, ideális esetben csökkenti)83, költségei mindössze a beruházási költségek egy 

százaléka körül mozognak. 84  Előnyei ugyanakkor rendkívülek nem csak a 

környezet, de a beruházók számára is: a Khv ugyanis biztonságot nyújt. Csökkenti a 

környezeti, baleseti kockázatokat, és megfelelő, átlátható, demokratikus eljárási 

rend mellett csökkenti a későbbi (kártérítési, közigazgatási) perek számát. 

A Khv szabályozásánál és végrehajtásánál törekedni kell arra, hogy a 

vizsgálatok ne váljanak parttalanná: egy konkrét létesítmény konkrét Khv-jának 

feladata nem lehet tudományos problémák megoldása 85 . Igaz, hogy a Khv az 

integrativitás jegyében megköveteli, hogy az egyes oksági láncolatok mellett az 

összefüggések rendszerét is feltárják, de ez, még ha nem is tagadhajuk, hogy a 

környezet rendszerében minden mindennel összefügg, nem fenyegetheti az 

államigazgatási eljárás működőképességét. 86  A Khv-nak megvannak a maga 

korlátai, amelyeket a döntéshozónak figyelembe is kell vennie: a Khv-nak az is 

                                           
 
81 KOLTER, 14-15.o. 
82 a Khv a gyakorlatban a tervek minőségének javulását eredményezi, mint azt több EK-tagország esetében is 
bemutatom a következő (2.) pontban, de pl. a svájci tapasztalatok is ezt igazolják, vö.: RAUSCH, 111.o. 
83 hiszen általa a hatóság és az eljárásban részvevők is tisztábban látják a problémákat, vö. pl. KOLTER, 
114.o. (Hollandia) 
84 KEREKES-SZLÁVIK, 251-252.o. 
85 HIEN, 427.o. 
86 SCHWAB, 432.o. 
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feladata, hogy meghatározza a fehér foltokat.87 Ha a döntéshozó, az engedélyező 

hatóság nincs tisztában ezekkel (mert pl. a vizsgálatokat készítő szakember a 

beruházói érdekekre figyelemmel vagy szakmai önérzetből nem világít rájuk), akkor 

helytelen lesz az az információs bázis, amelynek alapján döntést kell hoznia. 

 A Khv gyakran arra az eredményre vezet, hogy kétséges, szabad-e 

engedélyezni az adott tevékenységet. Az elővigyázatosság elvének 

következetes érvényesülése azt követeli ilyen esetben, hogy ne adják ki az 

engedélyt: “in dubio contra projectum”.88 

A Khv-nak különböző szabályozási modelljei alakultak ki Európában, melyek 

különböző követelményekkel és Khv-definíciókkal dolgoznak. Általánosítva úgy 

határozható meg e jogintézmény fogalma, hogy a környezeti hatásvizsgálat a 

jogszabályban meghatározott létesítmények és tevékenységek valószínűsíthető 

környezeti következményeinek előzetes modellezése a (környezetvédelmi) 

engedélyezési eljárásban, a feladatkörük révén érintett (szak-) hatóságok, a 

területileg érintett települések és a nyilvánosság bevonása mellett.89 

A hatásvizsgálat eszközét az EK tagállamai mellett az Európai Gazdasági 

Térség országai (az EK-irányelv átvételével)90 , valamint számos volt szocialista 

ország is (Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna és 

Bulgária) szabályozza.91 

 

b) Az EK 85/337. sz. tanácsi irányelv előírásai 

A környezeti hatásvizsgálat intézményét a 85/337. sz tanácsi irányelv vezette 

be annak érdekében, hogy a tagállamok eltérő szabályozási helyzetét az eltérő 

versenyhelyzetekre tekintettel harmonizálja.92  A tagállamok némelyike ebben az 

időpontban rendelkezett már olyan értékelési rendszerrel, ami az irányelv 

                                           
 
87 LADEUR, Umweltverträglichkeitsprüfung, 16.o. 
88 CALLIES, Perspektiven, 295.o. 
89 FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 727.o. 
90 HOLLO, 69.o. és KIND, Die Umweltverträglichkeitsprüfung, 91.o. 
91 WASILEWSKI, 45.o., MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ, 25.o. 
92 Az irányelv kibocsátására még az Egységes Európai Okmány megszületése előtt került sor, így annak 
jogalapját még a RSz 100. és 235. cikkelyei képezik. EPINEY, 1997, 171.o. 
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követelményeihez közelített, de az EK által bevezetett Khv valamennyi tagállam 

környezetvédelmi szabályozását alapjaiban érintette. A tagállamok számára 

hároméves végrehajtási időszakot engedett az irányelv, de ez nem minden ország 

számára volt elegendő. 1993-ban, a közösségi környezetvédelmi joganyag tagállami 

érvényesülésének felülvizsgálata során a Bizottság számos hiányosságot tapasztalt, 

aminek nyomán megindult az irányelv átfogó módosításának előkészítése. A 

változtatási törekvések a 97/11. sz. irányelvben csapódtak le, amely többek között 

bővítette a Khv-köteles létesítmények körét 93  illetve kapcsolatot teremtett az 

integrált szennyezés-megelőzésről és -csökkentésről szóló 96/61. sz. irányelv 

rendelkezéseivel.94 

A Khv fogalmát az irányelv 3. cikkelye rögzíti: a létesítmény valamennyi, az 

emberekre, a növény- és állatvilágra, a talajra, a levegőre, a vízre, az anyagi javakra 

és a kulturális örökségre95, valamint ezek kölcsönhatásaira gyakorolt közvetlen és 

közvetett hatásainak meghatározása, leírása és értékelése a megfelelő eljárás 

keretében. 

A valamennyi környezeti elemre és valamennyi hatásra való kiterjesztéssel, 

vagyis az átfogó szemlélettel, és a kölcsönhatások figyelembe vételével, vagyis a 

környezet rendszerjellegének érzékeltetésével, e fogalom szerint a Khv az integratív 

környezetvédelem eszköze. Ezzel valósul meg a Khv-szabályozás materiális 

programja. Ez a koncepció egy eljárási rendbe illeszkedve érvényesül, melyre 

vonatkozóan az irányelv rögzíti a (minimális) követelményeket. E követelményeket 

közelebbről is meg kell vizsgálni, tekintettel arra, hogy az EK-irányelv célja az, 

hogy eljárási garanciákkal biztosítsa a környezeti hatások megfelelő értékelését, azt, 

hogy a döntéshozó számára adott legyen a lehetőség, hogy a megfelelően 

rendszerezett környezetvédelmi információkat határozatának meghozatalakor 

figyelembe vehesse.96  

                                           
 
93 ld. többek közt BECKER, Überblick, 168-1169.o., és SCHRÖDER,  Berücksichtigung, 121.o. 
94 A Khv és az IPPC kapcsolatára ld. e dolgozat következő fejezetének 7. pontját 
95  Az anyagi javak és a kulturális örökség bevonása a környezeti folyamatokba (vagyis hogy ezek 
tekintetében is vizsgálni kell a kölcsönhatásokat) a ‘97-es módosítás eredménye. FRENZ, Europäisches 
Umweltrecht, 140.o. 
96 SCHMIDT-PREUß, 493.o.: “...az irányelv eljárásjogi karakterű...”, BECHMANN-JÖRISEN, 158.o. 
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Az irányelv 1. cikkelyének 2. pontja szerint a Khv beépíthető a tagállamok 

meglévő engedélyezési eljárásaiba, ilyenek hiányában más eljárásokba, vagy a jelen 

irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében bevezetendő eljárásokba. Ez azt 

jelenti, hogy a Khv bármilyen (nem csak környezetédelmi, de akár építésügyi, 

iparigazgatási, vízjogi stb.) engedélyezési eljárásba integrálható, a lényeg, hogy a 

megfelelő létesítményeket az eljárás során Khv-nak vessék alá. A legtöbb tagállam 

(Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Dánia, Írország stb.) a korábbi 

engedélyezési eljárásba (illetve eljárásokba) integrálás mellett foglalt állást. 

Előfordul azonban olyan megoldás (Portugália, Olaszország) is, ahol a Khv 

lefolytatására külön eljárást vezettek be, melyet a voltaképpeni engedélyezési eljárás 

előtt kell lefolytatni.97 Végül ismeretes olyan (a magyarhoz hasonló) megoldás is 

(Görögország), ahol a Khv az újonnan bevezetett környezetvédelmi engedélyezési 

eljárás leglényegesebb alkotóeleme.98 A Khv eljárásbeli helyének nagy jelentősége 

van abból a szempontból, hogy a Khv eredménye a döntés meghozatalában milyen 

szerepet játszhat.  

A tagállami engedélyezési rendszerek különbözőek, általában elmondható 

azonban, hogy egy-egy létesítmény megvalósításához több engedély beszerzésére 

van szükség. Ilyenkor a tagállamnak rendelkeznie kell arról, hogy mi legyen a Khv 

és az egyes engedélyek viszonya. Valamennyi eljárásban teljes Khv-t lefolytatni nem 

volna racionális semmilyen szempontból. Ugyanakkor a materiális integrativitás 

megfelelő érvényesülése megkövetel bizonyos eljárási koncentrációt is, ezért azok az 

államok járnak el helyesen, melyek az eljáró hatóságok együttműködéséről 

rendelkeznek. Az osztrák megoldás szerint pl. Khv-köteles létesítmények esetén 

egyetlen engedélyezési eljárás szükséges, amelyben minden engedélyezési feltétel és 

érdek figyelembe vehető és veendő. 99  Németországban adott esetben több 

eljárásban is figyelembe kell venni a Khv eredményét, de a Khv első lépéseit 

(meghatározás, leírás, értékelés) csupán egy hatóság előtt kell lefolytatni, az érintett 

hatóságok közreműködése mellett (ezzel biztosítva, hogy az információk feltárása és 

                                           
97 LANDEL, 55.o. 
98 uo. 
99 KIND, Anlagenrecht, 139.o. 
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rendszerezése ne szektorális módon történjen) és csupán a befejező fázis, a 

figyelembe vétel révén kapcsolódik a Khv valamennyi eljárásba.100 Az értékelés 

eredménye nem változtatható meg, e tekintetben a Khv-hoz valamennyi hatóság 

kötve van.101 

Elvileg nincs szükség eljárási koncentrációra ott, ahol integratív szemléletet 

lehetővé tevő, környezetvédelmi engedélyezési eljárásba épül a Khv102. Ilyenkor 

ugyanis a Khv eredményét csak ebben az egyetlen eljárásban kell figyelembe venni, 

a többi eljárás összességében érintetlenül marad. Ez jogalkotási, 

közigazgatás-szervezési szempontból olcsó megoldás, de számos problémát is 

felvet. Tisztázni kell a Khv-engedély vagy környezetvédelmi engedély és a többi 

engedély viszonyát, ugyanis az EK-irányelv értelmében az érintett létesítmények 

Khv nélkül nem engedélyezhetők. A környezetvédelmi engedély hiánya tehát ki kell, 

hogy zárja a létesítmény megvalósítását (és ésszerűségi okokból a többi engedély 

kiadását). Egy másik fontos kérdés a figyelembe vételé. Az EK-irányelv ugyanis 

csak annyit ír elő, hogy a Khv eredményét figyelembe kell venni (8. cikkely), ami 

nem jelenti azt, hogy a Khv eredményéhez a hatóság kötve lenne. A döntéshozatal 

azon érdekek mérlegelését jelenti, melyekre tekintettel az adott engedélyezési 

eljárást szabályozták. Ha az engedélyezési eljárásban csak a környezetvédelmi 

érdekek vehetők figyelembe, nem mondható, hogy a Khv a hatóság kezét nem kötné 

meg, mert azzal gyakorlatilag azt mondanánk ki, hogy a környezetvédelmi 

eljárásban nem kell alkalmazni a környezetvédelmi szabályokat. Az engedélyezés 

ilyen irányú szabályozása tehát túlmutat a közösségi szabályozás 

követelményrendszerén, persze kérdés, hogy a lefolytatott Khv színvonalára is 

vonatkoztatható-e ez a kijelentés. 

                                           
 
100 FODOR, Khv Németországban, 41.o. 
101 A már károsnak nyilvánított hatásról, megfelelőnek mondott elhárító intézkedésről nem állíthatják az 
ellenkezőjét. vö.: LANDEL, 49.o. 
102 Legalábbis a Khv követelményrendszere alapján, de nem érintve a dolgozat következő fejezetének tárgyát 
képező integrált szennyezésmegelőzési és -csökkentési rendszert, amely a teljes eljárási koncentráció irányába 
mutat. 
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Az irányelv a Khv eljárási szabályait nem rögzíti minden részletre 

kiterjedően. Az eljárás vázlatát maga a Khv-definíció adja: a hatások 

meghatározása, rögzítése és értékelése. A figyelembe vétel már nem a Khv része, 

gyakorlatilag ez az a pont, amelyen keresztül a Khv az engedélyezési eljárásba 

integrálódik. Ez nem jelenti azt, hogy maga a Khv (azon belül is az értékelés) ne 

jelentene döntést, e döntés azonban nem helyettesíti de nem is prejudikálja az 

engedélyezés tárgyában hozott határozatot.103 Az eljárás során biztosítani kell még 

az érintett hatóságok és a lakosság részvételét illetve tájékoztatását. Ahhoz, hogy 

ezen lépések megtehetők legyenek, egy aprólékosan, de ugyanakkor áttekinthetően 

szabályozott eljárási folyamatra van szükség. Részben az irányelv, részben a 

tagállamok szabályai alapján a következőképpen rögzíthető a Khv menete. 

Először is szükséges annak meghatározása, hogy a tervezett létesítmény 

Khv-köteles-e (screening). 104  A beruházókat általában bejelentési kötelezettség 

terheli, melynek nyomán a hatóság eldönti, hogy szükséges-e eljárást lefolytatni.  

A Khv-köteles létesítmények körét az irányelv mellékletei határozzák meg. 

Eleve kivonja ezek hatálya a lól az irányelv azon létesítményeket, melyek 

megvalósítását törvényi úton rendelik el, illetve amelyek katonai célokat szolgálnak. 

Az I. sz. mellékletben meghatározott 105  tevékenységek (pl. kőolajfinomítás, 

integrált vegyipari létesítmények, veszélyes hulladékok kezelése, autópályaépítés, 

stb.) feltétlen Khv-kötelesek, míg a II. sz. mellékletben körülírtak (pl. vízrendezés, 

roncstelep, cementgyártás, stb.) csupán akkor, ha az adott tagállam úgy ítéli meg, 

hogy erre szükség van. 106  Az irányelv eredeti szövege szerint ennek 

feltételrendszerét a tagállamok dolgozzák ki107, amihez a ‘97-es módosítás adott 

                                           
 
103 LANDEL, 59.o. 
104 BÁNDI-BENCZE-ELEK, 13.o. 
105 A meghatározás nem csupán a tevékenység megnevezését jelenti, adott esetben a Khv-kötelezettség csak 
valamely küszöbérték átlépése esetében áll fenn. A II. melléklet létesítményei esetében a küszöbértékeket a 
tagállamok rögzítik, de arra is lehetőségük van, hogy az ügy körülményeit mérlegelő egyedi határozattal 
rendelkezzenek a Khv-kötelezettségről. Az ilyen döntést nyilvánosságra kell hozni (4. cikkely).  
106 FRENZ, Europäisches Umweltrecht, 135.o. 
107 Ennek következtében gyakorlatilag tagállamonként eltér a Khv-köteles létesítmények, tevékenységek köre. 
Pl. a sertéstelepek akkor Khv-kötelesek, ha az ott tartható állatok száma meghalad egy bizonyos 
küszöbértéket, ami eddig Nagy-Britanniában 5000, Írországban 1000, Görögországban 20 volt, stb. Ebben a 
konkrét esetben változást jelent a 97/11 sz. ie.,  mivel e létesítményeket átvette az I. sz. mellékletbe, 



 37

szempontokat. Ilyenek többek között: a projekt sajátosságai (méret, erőforrás-igény, 

környezetterhelés), a létesítmény helyszíne (pl. környezetileg érzékeny terület), a 

lehetséges következmények sajátosságai (földrajzi határok, érintett lakosság száma, 

a hatások tartama, súlyossága).108  

E szempontok rögzítése minden bizonnyal pozitív hatású lesz109, de kérdéses, 

hogy egységes szabályozási gyakorlat kialakulásához vezethet-e. A Khv-köteles 

tevékenységek tagállami konkretizálásának ugyanis messzeható következményei 

vannak. Ha nagy az eltérés a tagállamok közt, akkor nem valósul meg az irányelv 

által kitűzött belső jogharmonizációs igény. Ha valamely országban túl sok Khv-ra 

kerül sor, az nyilvánvalóan csak az egyes Khv-k minőségének rovására 

lehetséges.110 

A Khv-kötelezettség alól a tagállamok egyes létesítményeket kivételesen 

mentesíthetnek. Ilyen esetben meg kell vizsgálni, hogy van-e más, megfelelő mód a 

környezeti hatások felmérésére. E lehetőség azonban a nagy környezeti veszélyek 

elhallgatására nem szolgálhat: mind a lakosságot, mind a Bizottságot tájékoztatni 

kell a mentesítés körülményeiről és adott esetben ilyenkor is le kell folytatni a 7. 

cikkely illetve az espoo-i egyezmény szerinti egyeztetési eljárást az érintett 

szomszédos országgal (2. cikkely (3) bekezdés).  

Ha van Khv-kötelezettség, akkor kezdődhet az ún. előzetes eljárás, a 

scoping.111 A scopingról az irányelv eredetileg nem rendelkezett, az eltérő tagállami 

gyakorlatra tekintettel a ‘97-es módosítás iktatott be erre vonatkozó szabályokat (5. 

cikk (2) bek.). Eszerint a tagállamok kötelesek megteremteni a feltételeit annak, 

hogy ha a beruházó kéri, a hatóság folytasson le ilyen eljárást, de ezt maguk a 

tagállamok eleve kötelezővé is tehetik. Ennek a (még ugyancsak a formális 

engedélyezési eljárás megindulása előtti) eljárásnak döntő jelentősége van az egész 

                                                                                                                                
küszöbértékként a 3000-et határozva meg. Az említett országok közül ez csak Nagy-Britanniát érinti. vö.: 
ARNOLD, 17.o. 
 
108 BECKER, Überblick, 1169.o. 
109  Az irányelv módosítása tekintetében gyakorlati tapasztalatokról még nem lehet beszélni,  mivel a 
tagállamoknak csupán 1999. márciusára kellett azt saját jogrendszerük részévé tenniük.  
110 ARNOLD, 17.o. és ld. e fejezet következő pontjában a francia példát 
111  Míg a Khv a döntés előkészítése, addig a scoping a Khv előkészítése, vö.: EPINEY, 1997, 171.o., 
MAYEN, 320.o. 
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Khv szempontjából: itt kell ugyanis meghatározni azt, hogy a vizsgálatokat milyen 

terjedelemben kell majd lefolytatni. A vizsgálatok tekintetében jogszabályban 

ugyanis csak azt lehet meghatározni, hogy minimálisan milyen körülményekre kell a 

Khv-nak adatokkal szolgálnia (pl. a kétesítmény fizikai jellemzői, területigénye, a 

technológia leírása, stb., ld. 5. cikkely (3) bek.), amit azonban az adott létesítmény 

vonatkozásában konkretizálni kell. Ki kell jelölni a vizsgálandó és a létesítmény 

esetében nem releváns környezeti hatásokat és tényezőket is. 112  Ha a scoping 

megfelelően határozza meg a vizsgálati kereteket, akkor gyorsítja a tényleges 

vizsgálati eljárást és csökkenti a későbbi (szakhatósági, lakossági) kifogások esélyét. 

Ehhez persze az is szükséges, hogy a scopingba (akárcsak Hollandiában, 

Ausztriában, Portugáliában és Görögországban) bevonják a feladatkörüknél fogva 

érintett hatóságokat és a hatásterületen működő illetve ott élő önkormányzatokat, 

környezetvédelmi szervezeteket és állampolgárokat.113  

A scoping során már az eljárás többi lépését predesztináló, értékelő 

mozzanatot tartalmazó döntést kell hozni: állást kell foglalni arról, hogy milyen 

hatások, mely környezeti elemek érintettsége valószínűsíthető, azok vizsgálatára 

milyen módszerek alkalmasak, az élővilág esetében mely (indikátor-) fajokat kell 

bevonni, stb.114 

A scoping által meghatározott keretekben kerülhet sor a tényleges (illetve 

szűk értelemben vett) Khv-ra, a természettudományos vizsgálatok elvégzésére. E 

vizsgálatok elvégzése a beruházók feladata és felelőssége. Az irányelv nem írja elő 

ezek tanulmányszerű összefoglalását, csupán azt, hogy a hatásokat meg kell 

határozni, le kell írni, majd értékelni kell, illetve hogy melyek azok a minimális 

információk (pl. a beruházás célja, műszaki leírása, hatásai, stb.), melyeket a 

hatóság elé kell tárni.  

Az irányelv bizottsági tervezete eredetileg kötelezettséget írt volna elő az 

alternatívák feltárására, végül azonban csupán annyi került be a normaszövegbe, 

                                           
 
112 NISIPEANU, 324.o. 
113 BECHMANN-JÖRISSEN, 151.o., LANDEL, 58.o. 
114 SCHWAB, 434.o.  
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hogy a beruházónak adott esetben (áttekintés jelleggel) ismertetnie kell az általa 

tanulmányozott főbb alternatívákat és meg kell indokolnia a kiválasztott megoldást, 

különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra (5. cikkely (3) bekezdés 4. 

pont).115 

Annak érdekében, hogy a vizsgálati eredmények megbízhatóságát növeljék, 

az egyes országok különböző megoldásokat alkalmaznak. Vannak országok (pl. 

Hollandia, Belgium, Dánia vagy Svájc)116 , ahol külső (környezetvédelmi) szervet 

vonnak be a vizsgálatok eredményeinek értékelésébe, van példa arra is, hogy a 

hatásvizsgálati tevékenységet hatósági engedélyhez (akkreditációhoz) kötik (pl. 

Spanyolországban)117, és van, ahol a vizsgálatot végző szakembert vagy szervezetet 

a hatóság bízza meg (Ausztria) 118 . A Khv által felvetett másik bizalommal 

kapcsolatos kérdés az, hogy a legtöbb országban előfordulhat olyan eset, amelyben a 

hatóság egyben állami beruházó is, ily módon kettős szerepkörben vesz részt az 

eljárásban. A lakosságban felmerülő esetleges kételyek ellen ilyenkor a legjobb 

biztosíték, ha az eljárás korrekt és átlátható. 

A scoping által kijelölt keretek közt elvégzett vizsgálatokkal, a hatások 

feltárásával és leírásával lezárul a Khv első fázisa, az információszerzés és 

megkezdődik az információk feldolgozása.119  

Az értékelés nem jelent mást, mint pozitív vagy negatív állásfoglalást a feltárt 

környezeti hatásokról, alternatívákról, kiegyenlítő intézkedésekről.120 Kérdés, hogy 

az értékelést kinek kell elvégeznie, és ezzel összefüggésben az, hogy melyek az 

értékelés szempontjai. Ezeket ugyanis az irányelv nem határozza meg, így 

                                           
 
115 A szakirodalom az alternatívák feltárása kötelezettségének hiányát kritikával szemléli. Környezetvédelmi 
szempontból sokkal kedvezőbben alakulhatna alternatívákkal a döntéshozatal. A tagállamok többsége az 
irányelv minimál-követelményeit vette át e téren. Enyhítheti e hiányosságot a scoping, amelynek során adott 
esetben meghatározható, hogy a beruházó milyen alternatívákat vizsgáljon meg. vö. többek közt: MAYEN, 
322.o., STEINBERG, Die gestufte Umweltverträglichkeitsprüfung, 169.o., STEINBERG, Zulassung, 217.o. 
116  LANDEL, 56.o., RAUSCH, 111.o. Svájcban (az EK-irányelv követelményszintjén túlmenően) a 
kantonális környezetvédelmi hatóság értékelése az engedélyező hatóság határozatát köti. 
117  Ahol emellett az eljárásba a Khv értékelése céljából a  környezetvédelmi hatóságot is bevonja az 
engedélyező szerv (anélkül, hogy annak állásfoglalása kötné), LAGUNA DE PAZ, 62-63.o. 
118 vö. e fejezet 2. pontjával 
119 SCHMIDT-PREUß, 487.o. 
120 vö.: KNOPP, 404.o., BECHMANN-JÖRISSEN, 163.o., SCHMIDT-PREUß, 486.o. 
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tagállamonként eltérő megoldások születtek. 121  Elvileg lehetséges a 

természettudományos és a jogalkalmazói értékelés is. Ha azonban csak 

természettudományos alapokon történik az értékelés, annak meglehet az a veszélye, 

hogy eredményét a jogalkalmazó döntésének meghozatalakor nem fogja tudni 

figyelembe venni, mert követelményszintje jelentősen meghaladhatja azt a szintet, 

amelyet a normák érvényesítenek. A Khv feladata nem az anyagi jogi elvárások 

szintjének az emelése, hanem e normák lehető legjobb érvényesülésének 

elősegítése.122 Az értékelésnek ezért jogalkalmazóinak kell lennie, jogszabályokon 

kell alapulnia. 123  Természetesen a Khv-ban csak a környezetvédelmi normák 

jöhetnek számításba. Mégis azt gondolni, hogy az értékelés lehetséges csak 

környezetvédelmi alapon, illúzió volna. A környezetvédelmi normák ugyanis 

kompromisszumok eredményei, vagyis nem kizárólag környezetvédelmi 

szempontokat érvényesítenek.  

Kérdés, hogy ha elismerjük, hogy az értékelés jogalkalmazás, nem jelenti-e 

egyben a döntéshozatalt? A válasz nemleges, amire az értékelés és a figyelembe 

vétel viszonya ad magyarázatot. 124  Míg ugyanis az értékelés során csak a 

környezetvédelem szempontjai irányadóak, addig a figyelembe vétel azt jelenti, 

hogy a hatóság az engedély hatókörétől függően vizsgált feltételek (szociális, 

gazdasági érdekek, építésigazgatási, iparigazgatási, vízjogi normáknak való 

megfelelés, stb.) között figyelembe veszi a környezeti hatásvizsgálat eredményét, az 

értékelést. Persze ha Khv-eljárásról, illetve tisztán környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásról van szó, akkor e két fázis egymástól nehezen választható el, és mint arra a 

korábbiakban már utaltam, ilyenkor nehezen képzelhető el, hogy az értékelés, mint a 

Khv eredménye, a határozathozatalt ne determinálná.125   

                                           
121 Vö. a vizsgálatok megbízhatóságával kapcsolatban fent elmondottakat (van, ahol az értékelést a beruházó 
végzi, van, ahol ebbe külső, környezetvédelmi szervet vonnak be és van, ahol az engedélyező hatóság 
értékel). Mint e fejezet következő pontjában látni fogjuk, tagállamonként eltérően alakul az engedélyező 
hatóság környezetvédelmi kompetenciája. 
 
122 SCHMIDT-PREUß, 486.o., illetve ld. a következő pontban a német Khv-nál ezzel kapcsolatban írtakat. 
123 Ezt elismerve is a természettudományok bevonásáért száll síkra: GASSNER, 434.o. 
124 PETERS, Die Bewertung 1., 67-68.o. 
125  E problémakörrel a német Khv-szabályozás bemutatásánál hivatkozott szinte valamennyi szerző 
foglalkozik. 
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Az értékelés módszere tekintetében nyilvánvaló, hogy annak integratívnak 

kell lennie, vagyis ki kell fejeznie, hogy a környezet rendszer. De mit is jelent itt az 

integrativitás? Ha elfogadjuk az értékelés mércéinek a hatályos környezetvédelmi 

jogszabályokat, akkor szembetaláljuk magunkat azzal a problémával, hogy azokat 

bizony szektorális módon alkották meg. 126  A víz védelmével kapcsolatos 

kérdésekben a vízügyi, a talaj védelme kapcsán a talajvédelmi, az élővilág 

vonatkozásában a természetvédelmi szabályok az irányadók és így tovább. Ez azt 

jelenti, hogy valójában több, szektorális momentumból áll az értékelés. A 

szektorális értékelést azért sem lehet elhagyni, mert nincsenek olyan 

természettudományos mutatók, mértékegységek 127 , melyek segítségével közös 

nevezőre hozható lenne pl. a vízszennyezés a levegőszennyezéssel vagy a 

tájrombolással. Nem lehet kijelenteni pl., hogy azbeszthulladék földbetemetése és az 

azzal járó esetleges súlyos talajszennyezés kedvezőbb környezeti szempontból, mint 

egy többéves időtartamú, azbesztporral való levegőszennyezés. Más kérdés, hogy a 

határozat meghozatalakor a hatóságnak ezeket (adott esetben alternatívaként) 

figyelembe kell vennie, döntve arról, hogy elfogadható árat jelentenek-e vagy sem. 

A szektorális értékelésnek hozadéka is van: így tárható fel az egyes elemek 

pufferkapacitása, természetes öntisztulási képessége. 

Az integrativitásnak tehát az az ideája, hogy a környezetet, mint egészet, mint 

rendszert szükséges szemlélni, maradéktalanul nem valósulhat meg, az integrativitás 

a gyakorlatban szükségszerűen szenved csorbát. Ez abból is következik, hogy 

valamennyi környezeti tényező és következmény teljes feltárására egy 

államigazgatási eljárásban nem kerülhet sor.  

Az integrativitás érvényesülése azt jelenti csupán, hogy az értékelésbe az 

elvégzett vizsgálatok alapján a lehető legtöbb körülményt be kell vonni, ideértve a 

kölcsönhatásokat (a környezetszennyezésnek az egyik környezeti elemről adott 

esetben környezetvédelmi intézkedés következtében történő áthárulását egy másik 

elemre, a hatások összeadódását, a hatásmechanizmusok összekapcsolódását) is. A 

                                           
 
126 PETERS, Die Bewertung 1., 69.o. 
127 PETERS, Zum gesamthaften Ansatz, 237.o. 
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Khv módszere így valójában nem integratív, hanem additív128, de eredménye ideális 

esetben (ha a normatív kritériumokat egymásra  tekintettel határozzák meg, az 

értékelésben valamennyi ágazati környezetvédelmi hatóság részt vesz) 

megközelítheti az integrativitás szintjét. 

Az értékeléssel a Khv lezárul, eredménye a hatástanulmányba, a külön 

Khv-határozatba vagy a hatósági összefoglalóba, de legalábbis a határozat 

indokolásába bekerül. Az irányelv 8. cikkelye szerint ez a határozathozatalt oly 

módon befolyásolja, hogy a hatóságnak a vizsgálatok és a társadalmi részvétel 

eredményeit figyelembe kell vennie. A figyelembe vétel kapcsán már utaltam arra, 

hogy a környezetvédelem itt többnyire csupán egy szempont a sok közül. Olyan 

szempont azonban, melyet nem lehet mellőzni, vagyis amelyet nem elég egyszerűen 

tudomásul venni, hanem fenn kell állnia a lehetőségnek, hogy az engedélyt pusztán a 

Khv eredményeként meg lehessen tagadni.129 

Az irányelv nem rendelkezik az engedély kiadását követő utólagos ellenőrzés 

vagy felülvizsgálat kérdéseiről, de a legtöbb tagállamban találkozunk idevágó 

előírásokkal. 

Az irányelv szerinti eljárásjogi szabályok közül különös jelentősége van 

azoknak, amelyek a társadalmi részvételre vonatkoznak. A társadalom bevonásának 

időpontját a 97/11-es irányelv pontosította: korábban a létesítmény megvalósítása, 

ma már viszont az engedély kiadása előtt kell biztosítani, hogy az érintett lakosság 

hozzáférjen a kérelemhez és a vizsgálatok eredményeihez annak érdekében, hogy 

azokról állást tudjon foglalni (6. cikkely).130  A lakosságot a döntéshozatal után 

tájékoztatni kell arról, hogy kiadták-e vagy elutasították az engedélyt, ha igen, 

milyen feltételekkel, mik voltak a döntés főbb indokai, és hogy milyen 

intézkedéseket írtak elő a környezeti következmények elhárítására (9. cikkely). 

A társadalmi részvételnek a Khv-eljárásban számos funkciója 

(információszerzés, tájékoztatás, érdekegyeztetés, jogérvényesítés, legitimáció, 

                                           
128 SCHWAB, 432.o. 
 
129 SCHMIDT-PREUß, 488.o.  
130 Eddig tehát elképzelhető volt az is, hogy csak az engedély kiadása után vonták be a nyilvánosságot, ma 
már viszont, mint említettem, a lakosság meghallgatásának eredményét is figyelembe kell venni a döntésben. 
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stb.)131 van, ami az egyes országokban eltérően jut érvényre. A tagállamok ugyanis 

szabadon határozzák meg a részvételi jogosítványokkal felruházott személyek körét 

(bárki, csak helyi lakosok, csak érintettek), a részvételi eljárás rendjét (hirdetmény, 

írásos kifogások, tárgyalás), időtartamát, helyét, stb. 132  E tagállami mozgástér 

ellenére a szakirodalom messzemenően egyetért abban, hogy az irányelv 

szellemének az felel meg, ha tárgyalás útján, és minél szélesebb (vagyis személyes 

érintettségtől független) kör számára biztosítják a részvételi lehetőségeket.133 

 

c) Az irányelv tagállami végrehajtásának egyes kérdései 

Az irányelv tagállami végrehajtását az Európai Bizottság 1993-ban átfogóan 

vizsgálta, melynek során megállapította, hogy az irányelv által kitűzött céllal 

(egyenlő versenyfeltételek teremtése) ellentétben a Khv-nak nem alakult ki egységes 

szabályozása, gyakorlata. Ez egyrészt arra vezethető vissza, hogy az irányelv maga 

túl széles mozgásteret engedett az eljárás kialakításában vagy épp a Khv-köteles 

létesítmények meghatározásában (II. sz. melléklet).134 Ide tartozik annak megítélése 

is, hogy mit tekintenek egy létesítmény lényeges átalakításának. 135  Ráadásul az 

irányelv záradéka teljes szabadságot biztosított szigorúbb szabályok megállapítására 

is. 136 Az irányelvben nem szereplő előírások közül különösen nagy eltérésekhez 

vezetett a beruházók eljárási terheiben a scoping és a felülvizsgálat 137  terén 

mutatkozó divergencia.  

Másrészt eltéréseket eredményezett, hogy a tagállamok nem megfelelő 

módon tették belső joguk részévé az irányelv rendelkezéseit. Típushibaként 

határozta meg a Bizottság a Khv-köteles létesítmények körének nem megfelelő 

                                           
131 BECHMANN-JÖRISSEN, 159-160.o. 
 
132 FRENZ, Europäisches Umweltrecht, 143.o. 
133 vö. BECHMANN-Jörissen, 160.o., FRENZ, Europäisches Umweltrecht, 143.o., illetve az egyes tagállami 
megoldásokkal kapcsolatban elmondottakkal. 
134 SCHINK, Gemeinschaftrechtliche Fortentwicklung, 75.o. 
135 A létesítmények környezetvédelmi szempontból jelentős átalakítása a II. sz. melléklet hatálya alá tartozik. 
Annak meghatározása, hogy mi is a jelentős változtatás, valamenyi szabályozás gyenge pontja. 
MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ, 75.o. 
136 13. cikkely. Ez a jog a tagállamokat a RSz 130/T (Amszterdam után 176.) cikkelye alapján is megilleti, 
vö.: FODOR, Himmelmann, 388.o. 
137 Van olyan ország, ahol az utólagos ellenőrzésre nincs szabály, van ahol kötelező a hatóság számára, van 
ahol csak lehetőség, míg valódi felülvizsgálat csak Ausztriában és Hollandiában van. KOLTER, 150.o. 
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rögzítését, a Khv késedelmes (a megelőzés elvével ellenkező) elvégzését, a lakosság 

elé tárt információk indokolatlan korlátozását, a Khv eredményének nem megfelelő 

súlyát, a döntés nyilvánosságra hozatalának elmaradását, az érintett tagállamokkal 

való nemzetközi együttműködés elmaradását. 138  Ezekre vonatkozóan a 97/11-es 

irányelv kiegészítő-konkretizáló rendelkezéseket tartalmaz. 

Az irányelv végrehajtásának legsúlyosabb hiányossága az, ha az irányelvet a 

tagállam egyáltalán nem, vagy késedelmesen teszi nemzeti jogának részévé. Erről 

volt szó pl. Németország esetében, ahol csupán 1990-ben lépett hatályba a 

Khv-törvény139, tehát volt egy kétéves időszak, amelyben a belső jog a közösségi 

joggal ellentétes volt. Ráadásul a törvény egy további átmeneti időszakot határozott 

meg rendelkezéseinek hatályba lépésére, aminek következtében a német jog szerint 

nem kellett hatásvizsgálatot lefolytatni azon létesítmények esetében, melyek 

engedélyezési eljárása a tv. hatálybalépése előtt, de esetleg már az irányelv 

végrehajtására előírt határidő (1998. VII. 3.) után megindult. A mulasztás 

következtében veszélybe került az irányelv által kitűzött környezetvédelmi cél és a 

közösségi szinten egyenlő versenyhelyzet.140 A problémával az Európai Bíróság (a 

RSz 169. cikkelye alapján a Bizottság által indított C-431/92 sz. ügyben) 141 

behatóan foglalkozott, olyan következtetésekre is jutva, melyek a környezetvédelem 

ügyén túlmutatnak. 

Az irányelv közvetlen hatályával kapcsolatos fejtegetések emelendők ki ezek 

közül. Az irányelv eredendően a tagállamok számára jelent kötelezettséget, a 

tagállam a címzettje. Ha az irányelvet a tagállam nem, vagy nem megfelelően hajtja 

végre, és az irányelv rendelkezései az állampolgárok számára jogokat állapítanak 

meg, a polgárok az irányelvre (tagállami hatóságaik előtt) a tagállami jog ellenében 

                                           
 
138 ARNOLD, 20.o., SCHINK, Gemeinschaftrechtliche Fortentwicklung, 75, 80, 81.o. 
139 Németország számos más (pl. a környezeti információkról, az ivóvíz védelméről szóló) irányelvet is 
késedelemmel hajtott végre, RENGELING-GELLERMANN, 6-7.o. 
140 SCHINK, Folgen, 954.o. 
141  Az ún. Großkotzenburg-ügy, melynek tárgya konkrétan a Khv elmaradása volt egy hőerőmú új 
fűtőelemmel való bővítésekor. A beruházó kérelmét az irányelv végrehajtására előírt határidő letelte és a 
Khv-tv (UVPG) hatályba lépése közti  időben nyújtotta be. EPINEY, Unmittelbare Anwendbarkeit, 410.o. 
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is hivatkozhatnak. 142  Ennek további feltétele, hogy az irányelvet oly módon 

fogalmazzák meg, hogy az világos és egyértelmű, valamint további jogalkotási aktus 

nélkül is végrehajtható legyen. 143  A közvetlen hatály feladata eredendően az 

állampolgár védelme az állammal szemben, vagyis a polgár az állammal szemben 

hivatkozhat az irányelvre.144 

A Khv-irányelv végrehajtásával kapcsolatos ítéletében az Európai Bíróság 

úgy foglalt állást, hogy az irányelv rendelkezései (különösen az eljárási szabályok) 

kellően konkrétak ahhoz, hogy az irányelv közvetlenül érvényesüljön.145 A korábbi 

gyakorlaton túllépve azt is kimondta, hogy az irányelv közvetlen hatálya objektív146: 

elegendő az, hogy az irányelv a polgárok számára jogokat állapítson meg, vagy 

legalábbis kedvezőbb jogi pozíció létrejöttét célozza, de nem szükséges, hogy arra a 

polgárok ténylegesen hivatkozzanak is. 147  Az irányelv nem csak a tagállami 

törvényhozó, de a tagállami hatóságok számára is kötelezettséget jelent. A polgárok 

jogaival az államigazgatás kötelezettségei állnak szemben, e jogok és 

kötelezettségek kölcsönösen feltételezik egymást.148  

A következő kérdés, hogy az irányelv állapít-e meg jogokat, és kinek a 

javára, kivel szemben. A Khv-irányelv célja az emberi egészség védelme, a 

kedvezőbb környezeti állapot és életminőség kialakítása. A védett jogalanyok köre 

ebből a szempontból gyakorlatilag mindenkit magában foglal, az eljárási jogok 

érintettjeinek köre azonban már konkrétabb.149 A számukra biztosított lehetőségek 

az informálódás, a részvétel, a kifogástétel tekintetében nem csak a hatóság 

                                           
142 ld. többek közt: KECSKÉS- MACZONKAI- SZÉCSÉNYI, 44.o., KECSKÉS-SZÉCSÉNYI, A közösségi 
jog, 203-204.o.,  stb. 
 
143 PEINE, 110.o. 
144  A kilencvenes évek elejétől megfigyelhetők periférikus törekvések a közvetlen hatálynak az 
állampolgár-állampolgár viszonyra való kiterjesztését illetően is, ld. KECSKÉS, 1998, 153-154.o. 
145 EPINEY, Dezentrale Durchsetzungsmechanismen, 232.o. 
146 EPINEY, Unmittelbare Anwendbarkeit, 410.o. 
147  Az ítélet elemzését e vonatkozásban ld. még: SCHMIDT, Rechtsprechung, 1043-1044.o. Abszurd 
következtetés lenne, ha a közösségi joggal ellentétes tagállami hatósági aktust nem tekintenénk ipso jure 
jogellenesnek és ahhoz az állampolgár “hivatkozását” követelnénk meg. Ebben az esetben pl. maga a hatóság 
hivatalból nem vonhatná vissza határozatát. “Egy közigazgatási aktus csak akkor sértheti az állampolgár 
szubjektív jogait, ha objektíve jogellenes.” vö.: PAPIER, 813.o. 
148 EPINEY, Unmittelbare Anwendbarkeit, 412.o. 
149 Az érintettek körének bizonytalanságára vonatkozó érvekkel szembe az állítható, hogy az érintettek köre 
az adott esetben objektíve meghatározható, az irányelv azért nem konkrétabb, mert a személyi kör esetről 
esetre változik. vö.: SCHINK, Folgen, 958.o. 
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határozatának megalapozását, legitimálását szolgálják, de alkalmasak arra is, hogy 

saját érdekeiket érvényesítsék.150 E jogokkal szemben az állam kötelezettsége áll: 

folytassa le a Khv-t és abban biztosítsa a polgárok részvételi lehetőségeit.  

Csakhogy az irányelv nem csak jogokat, de kötelezettségeket is, a beruházók 

(vagyis magánszemélyek, polgárok) számára hátrányosabb helyzetet teremt, aminek 

alapján elvileg kizárható az, hogy az irányelv közvetlenül hatályosuljon. 151  A 

Bíróság azonban rámutatott arra, hogy a beruházó kötelezettsége nem a polgárokkal 

szemben áll fenn (tehát pl. a részvételi jogok esetében nem polgár-polgár 

viszonylatról van szó) és a beruházó számára hátrányos pozíció a Khv-nak csupán 

közvetett hatása, amely az állam kötelezettségének teljesítése következtében áll 

be.152 

A fenti ítéletnek a környezetvédelem szempontjából rendkívül nagy 

jelentősége van, hiszen épp ezen a területen nagyon gyakoriak az olyan irányelvek, 

melyek nem az  (egyes) állampolgárok egyéni érdekeit szolgálják és amelyek 

végrehajtása ugyanakkor csak egyes állampolgárok közvetett hátrányára 

lehetséges.153 

A Khv-irányelv tagállami végrehajtásának kérdéseivel foglalkozó európai 

bírósági gyakorlatból érdemes megemlíteni még néhány ítéletet, amely  rávilágít a 

közösségi szabályozás céljára, illetve értelmezi az irányelv egyes rendelkezéseit.154 

A Bíróság a C-150/97sz. (Bizottság v. Portugália) ügyben ugyancsak 

megállapította az olyan átmeneti rendelkezések jogszerűtlenségét, melyek 1988. 

július 3. után indult ügyekben mentesítik a beruházót a Khv alól. A Bíróság 

elutasította az érintett tagország kifogását, melyben a jogbiztonságra (visszaható 

hatály tilalma) illetve saját jogrendjének sajátosságaira hivatkozott (Portugáliának 

                                           
 
150 EPINEY, Dezentrale Durchsetzungsmechanismen, 234.o. 
151 Ezen az alapon, illetve mert “ az irányelv nem teremt alanyi jogokat”, csak eljárási garanciákat, tagadja a 
közvetlen hatály lehetőségét: SCHMIDT-PREUß, 494.o. 
152 Ez az irányelv “kettős hatálya”, vö.: SCHINK, Folgen, 957.o., “A beruházókat érintő közvetett hátrány 
nem relativizálhatja az állam kötelezettségét”: EPINEY, Dezentrale Durchsetzungsmechanismen, 232.o. 
153 EPINEY, Unmittelbare Anwendbarkeit, 414.o., PAPIER, 810.o.: “A környezetvédelmi irányelvek nem  
rendezhetők egyértelműen az állampolgárok számára kedvező vagy hátrányos (helyzetet teremtő) ellentétpár 
szerint.”  
154 Az Európai Bíróság újabb ítéletei az EU hivatalos nyelvein hozzáférhetőek az interneten is: 
www.europa.eu.int/jurisp 



 47

némileg kevesebb ideje volt a felkészülésre, hiszen közösségi tagsága az irányelv 

megszületése utánra datálódik). 

A C-81/96 sz. (Burgemeester en Wethouders van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude és társai v. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) ügyben azt 

mondta ki a bíróság, hogy nem mentesíthető a Khv alól az a létesítmény, melyet 

korábban már engedélyeztek ugyan, de Khv nélkül, és amelyet a nemzeti jog 

szabályai alapján (1988. VII. 3. után) újbóli engedélyezésnek kell alávetni. 

A bírói gyakorlat az irányelv tárgyi hatályával kapcsolatban, elsősorban a 

tagállamok kivételezési lehetősége illetve a II. sz. melléklet elemei tekintetében több 

értelmezési elvet is kidolgozott. Az érintett ügyek: C-301-/95 (Bizottság v. 

Németország), C-72/95 (“Kraaijeveld-ügy”), C-133/94 (Bizottság v. Belgium)155, 

C-209/88 (Bizottság v. Olaszország), C-435/97 (Világ Természetvédelmi Alap v. 

Bozen Autonóm Tartomány, Olaszország), C-392/96 (Bizottság v. Írország). 

Ezekben a Bíróság azt rögzítette, hogy  

– A II. mellékletben nevesített projektek Khv-ra kötelezésére adott felhatalmazás 

nem értelmezhető úgy, hogy a tagállamok eleve úgy rendelkezhetnének, hogy 

azok engedélyezése nem igényel Khv-t. (C-435/97, C-301/95, C-392/96, 

C-133/94 és C-72/95). 

– A tagállamok kötelesek meghatározni azokat a feltételeket, amelyek mellett a 

Khv-kötelezettség fennáll. Ennek csak egyik lehetséges módja valamilyen 

küszöbérték (pl. a létesítmény tervezett mérete) meghatározása, önmagában 

azonban (tekintettel abszolut voltára) nem elégséges, figyelemmel kell lenni a 

telephely adottságaira, a kumulatív hatások lehetőségére , stb. is. (C-392/96, 

C-72/85). Csak az biztosítja az irányelv céljának megvalósulását, ha minden 

jelentős környezeti hatással járó létesítményt megvizsgálnak, a hatás jelentős 

voltának megítélése azonban több körülményen kell, hogy alapuljon. 

– A tagállami végrehajtásra irányuló kötelezettség megszegésének 

megállapításához nem szükséges bizonyítani azt, hogy jelentős környezeti 

                                           
 
155 utóbbi magyar nyelvű feldolgozását ld. BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 290-293.o. 
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hatások állnak fenn a Khv-nak alá nem vetett (II. melléklet szerinti) tevékenység 

következtében. A szerződésszgést önmagában megvalósítja az olyan 

szabályozás, amely nem követeli meg a Khv-kötelezettség elbírálásához a 

létesítménnyel kapcsolatos valamennyi körülmény figyelembe vételét (C-392/96, 

C-209/88). 

– Ha a tagállam úgy dönt, hogy kivon valamely létesítményt az irányelv szerinti 

Khv-kötelezettség alól, ahelyett meg kell határoznia azt az eljárást, amely az 

irányelv vizsgálati-információs követelményeit megvalósítja. A társadalmi 

részvétel ilyenkor is biztosítandó (C-435/97). 

– Ha az “engedélyezés” jogalkotás útján történik, az adott jogalkotási aktusnak 

tartalmaznia kell minden, a projekt környezeti hatásaira vonatkozó lényeges 

adatot (C-435/97). 

– Ha egy létesítményt katonai célra is hasznosítanak, nem vonható ki a 

Khv-kötelezettség alól akkor, ha a domináns hasznosítás polgári jellegű 

(C-435/97). 

 

 

 

2. A környezeti hatásvizsgálat szabályozási modelljei Európában 

 

A hatásvizsgálat közösségi szintű szabályainak áttekintése után érdemes 

megvizsgálni, hogy hogyan is alakul a nemzeti szabályozás néhány európai uniós 

tagállamban. Ezekből fontos tapasztalatok szerezhetők arra vonatkozóan, hogy az 

egyes országokban hogyan illesztették a hatásvizsgálatot az engedélyezési eljárások 

folyamatába, hogy milyen szerepet juttatnak a nyilvánosságnak, és hogy egyáltalán 

maga a környezetvédelem mennyire elismert szempont az állam, a társadalom 

döntéseiben, életében. Az általam kiválasztott országok, melyek nemzeti 

hatásvizsgálati rendszerét röviden bemutatom: Ausztria, Franciaország, Hollandia,  
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Nagy-Britannia és Németország.156 

 

 

a) Ausztria 

Ausztriában 1993-ban született meg a környezeti hatásvizsgálatról és a 

lakossági részvételről szóló törvény (Bundesgesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung und die Bürgerbeteiligung, UVP-G), amely részben 

1994-ben, részben 1995-ben lépett hatályba. Egy az Európai Gazdasági Térség 

keretében kötött és 1994-ben hatályba lépett egyezmény Ausztriát már 1995-ös 

csatlakozása előtt az Európai Közösség 85/337 sz. irányelvének megfelelő 

szabályozás bevezetésére kötelezte. 157  Mivel az osztrák szabályozás az irányelv 

minimálkövetelményeit messzemenően teljesítette, az uniós tagság nem hozott 

módosítási igényt magával. 

Az UVP-G szerint a Khv olyan eszköz, melynek segítségével lehetséges egy 

projekt valamennyi környezeti következményének a polgárok bevonása melletti 

felmérése és értékelése, illetve a károknak a megelőzés elvének megfelelő 

elkerülése. Legfontosabb, központi eleme az integratív szemlélet. A Khv 

bevezetéséig az egyes környezeti hatásokat szektorálisan, számos, speciális 

hatóságok előtt folyó, engedélyezési eljárás keretében vizsgálták. Az egyes (pl. 

iparigazgatási, vízjogi, bányahatósági, természetvédelmi, építésügyi stb.) eljárások 

tárgyául mindig csak egy adott környezeti tényező állt, ami a környezeti szempontok 

széttagolt és hiányos értékelésével járt. Az, hogy a beruházónak számos különböző 

engedélyt kellett beszereznie, lelassította a tervezés folyamatát. A Khv-köteles 

tevékenységek engedélyezésére azonban egyetlen (minden korábbi engedélyt 

                                           
 
156 Az egyes modellek tipizálása a lehetséges csoportosítási szempontok nagy száma miatt nem lehetséges, 
ehelyett e pont végén egy táblázatban foglalom össze a vizsgálódás eredményeit. A kiválasztás önkéntesnek 
tűnhet (miért nem szerepel pl. a  bemutatott országok közt valamely skandináv vagy dél-európai ország?), de 
úgy gondolom, hogy a szabályozási tendenciák érzékeltetésére és a magyar szabályozással való konstruktív 
egybevetésre az e pontban foglaltak elegendőek. 
157 KIND, Umweltverträglichkeitsprüfung, 91.o. 
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magába olvasztó), egységes engedélyt vezettek be, ami mindezzel  ellentétes 

irányban hatott.158  

Az eljárási integráció következtében 1993-ban újraszabályozták az 

államigazgatási hatásköröket, Khv-hatóságként a tartományi kormányokat jelölve 

meg. 159  Ezek fellebbviteli fóruma a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium 

(Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie) mellett felállított, független 

Környezetvédelmi Tanács (Umweltsenat), amelynek tagjai a bírói kar illetve a 

tartományok és a szövetségi kormány képviselői közül kerülnek ki, és amely 

tanácsokban jár el. 

A szabályozás a demokratikus, átlátható döntéshozatal igényét is 

érvényesíti.160 A részvételi szabályokat jóllehet ugyanaz a törvény tartalmazza, mint 

amelyik a Khv-t is szabályozza, alkalmazásukra akkor is sor kerül, ha egyébként az 

eljárásban hatásvizsgálat lefolytatására nincs szükség. 

Az osztrák rendszer alapelvei a következőkben határozhatók meg: megelőzés, 

integrativitás, konszenzusra törekvés a lakossági csoportokkal valamint az 

engedélyezési eljárások koncentrálása161 (eljárási integráció). 

Az UVP-G 1.§ (1) bekezdése sorolja fel a Khv során figyelembe veendő 

szempontokat, amelyek alapján az adott létesítmény környezeti hatásait ki kell 

mutatni, le kell írni, illetve értékelni kell, és amelyek segítségével meg kell találni 

azokat a módszereket, melyekkel megelőzhetőek a káros hatások, és amelyek 

alapján az elemzett alternatívák – ide értve a nullvariánst is – előnyei és hátrányai 

bemutathatók. 

Az UVP-G a környezet fogalmát tágan értelmezi, beleértve az embert, az 

állatvilágot, a növényzetet, a földet, a levegőt, a klímát, az életközösségeket és 

élőhelyeket, a dologi illetve kultúrjavakat is, figyelembe véve az ezeket érő hatások 

                                           
 
158 RITTER, 137.o. 
159 KIND, Anlagenrecht, 139.o. 
160 KIND, Anlagenrecht, 137.o. 
161 KIND, Umweltverträglichkeitsprüfung, 94.o. 
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összeadódásának és  más környezeti elemre való átháramlásának veszélyét (vagyis 

a kölcsönhatásokat) is.162 

Ausztriában az a létesítmény Khv-köteles, amely méreteinél vagy helyzeténél 

fogva jelentős környezeti hatással járhat és az UVP-G 1. sz. mellékletében szerepel. 

Ez az EK-irányelv mellékleteinél jóval több létesítménytípust ölel fel.163 Ha a Khv- 

kötelezettség a létesítmény kapacitásától vagy méretétől (küszöbérték elérésétől) 

függ, akkor az olyan létesítmény-átalakítás vagy -bővítés is Khv-köteles, melynek 

eredményeképp a létesítmény a küszöbértéket meghaladja. Ha a létesítmény 

megszüntetésére jogszabály vagy hatósági határozat alapján kerül sor, nincs 

Khv-kötelezettség. 

Abban az esetben, ha vitatott az adott létesítmény Khv-kötelezettsége, a 

hatóság az érintett hatóságok és a környezetvédelmi ügyész (Umweltanwalt) 164 

bevonásával ún. megállapítási eljárást folytat le. Ha a hatóság három hónapon belül 

nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az adott létesítmény vagy tevékenység nem 

khv-köteles. 

A szövetségi utak és vasúti fővonalak esetében nincs engedélyezés, a 

létesítésről (az Alkotmánybíróság előtt megtámadható) miniszteri rendelet határoz. 

Ilyenkor a Khv lefolytatásáról a miniszter gondoskodik. Jogszabályok, magasabb 

szintű állami döntések hatásvizsgálatáról ezen túlmenően Ausztriában nem 

beszélhetünk.  

A Khv-hoz kapcsolódó eljárás alapvetően három szakaszra bontható: 

1. előzetes eljárás (scoping) 

2. koncentrált engedélyezési eljárás 

3. utólagos kontrol. 

A kérelmezőnek először is már a kérelem benyújtása előtt hat hónappal 

bejelentést kell tennie a tartományi kormányhoz, bemutatva a tervezett létesítmény 

illetve tevékenység főbb elemeit, csatolva a hatástanulmányra vonatkozó 

                                           
 
162 KIND, Umweltverträglichkeitsprüfung, 95.o. (Ezzel egyező tartalommal  módosította a 11/97-es irányekv 
a Khv definícióját 1997-ben.) 
163 KIND, Anlagenrecht, 182.o. 
164 a környezetvédelmi ügyésznek a Khv-hoz kapcsolódó feladatairól ld. BARBIAN, 200-201.o. 
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koncepcióját (UVP-G 4.§). Az eljárásban közreműködő hatóságokkal együtt, a 

környezetvédelmi ügyész és az érintett önkormányzatok meghallgatását követően, a 

hatóság meghatározza az elvégzendő vizsgálatok kereteit. A kérelmező, a hatóságok 

és a nyilvánosság részvételével egy előzetes tárgyalásra is sor kerül, amelynek 

semmiféle hatása nincs a későbbi Khv által megalapozott követelmények 

alakulására. 

Az engedélyezési eljárás a kérelem benyújtásával indul. Az eljárás maximális 

időtartama tizennyolc hónap (!), amely határidő adott esetben (pl. ha a kérelmező 

előzetes bejelentési kötelezettségét nem teljesítette) akár huszonnégy hónapra is 

meghosszabítható. Az eljárás menetére vonatkozóan a hatóságnak tervet kell 

készítenie165 és indokolatlanul nem szabad elhúznia annak lépéseit.  

A kérelemhez csatolni kell egy Kht-tervezetet, melynek tartalmaznia kell a 

létesítmény leírása mellett a várhatő környezeti hatások leírását, ideértve a 

kölcsönhatásokat (kumuláció, átháramlás) és a megelőzés lehetséges módjait is, az 

érintett terület megjelölését és az alternatívák áttekintését is, az azok közül történt 

választás környezetvédelmi indokaival együtt. E tervezetről négy héten belül állást 

foglal a hatóság, a környezetvédelmi ügyész, az érintett önkormányzat és a 

Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium. A dokumentumok áttekintése után a 

hatóság felállítja az ún. előzetes szakértőlistát és meghatározza, hogy konkrétan 

milyen körülményeket kell a hatástanulmányban vizsgálni. Erről a hatóság 

hirdetményt tesz közzé, illetve ezeket hat hétre kifüggeszti az érintett 

önkormányzatoknál annak érdekében, hogy bárki hozzáférhessen, javaslatát 

megtehesse (UVP-G 9.§). A vonatkozó (lakossági és szakhatósági) javaslatok 

beérkezése után a hatóság megbízza a kijelölt szakértőket a szakterületüknek 

megfelelő résztanulmányok elvégzésével, illetve az átfogó tanulmány elkészítésében 

való közreműködéssel.166 Szakértőként nem csak állami intézetek, de magánirodák 

is megbízhatók.167 

                                           
 
165 KIND, Umweltverträglichkeitsprüfung, 97.o. 
166 KIND, Anlagenrecht, 140.o. 
167 RITTER, 96., 104-105.o. Az UVP-G az általános eljárási szabályokkal ellentétben az állami szervezetek 
előnyben részesítésére vonatkozó kötelezettséget nem ismeri el. 
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Ha a tanulmány elkészült, a hatóság haladéktalanul megküldi azt a 

kérelmezőnek, a közreműködő hatóságoknak és a környezetvédelmi ügyésznek. A 

Kht-t legalább négy hétre kifüggesztik, elkészülése utáni hat héten belül ezen kívül 

nyilvános tárgyalásra is kitűzik, ahol bárki kérdést tehet fel illetve elmondhatja 

véleményét. A tárgyalás eredményeit jegyzőkönyvben rögzítik, amely nyilvános, és 

amit elhelyeznek az érintett önkormányzatnál. 

Az eljárásban ügyféli jogok illetik meg a kérelmezőn kívül a releváns anyagi 

normákban megjelölt személyeket, ha írásban vagy a tárgyaláson kifogást emeltek; 

az érintett (belföldi vagy akár külföldi) szomszédokat, akiknek valamely jogát a 

projekt érinti; a környezetvédelmi ügyészt; az érintett önkormányzatokat és az 

állampolgárok környezetvédelmi szervezeteit, feltéve, hogy az érintett települések 

választópolgárai közül legalább kétszáz fő aláírásával támogatja fellépésüket 

(UVP-G 19.§). 

A hatóság az egységes engedélyt valamennyi engedélyezési feltétel (a 

kibocsátások értékeinek a műszaki fejlődés elért szintjének megfelelő 

minimalizálása, a környezetállapot romlásának a lehető legszigorúbb korlátozása és 

a hulladékok csökkentése, kezelése ugyancsak a műszaki fejlődés eredményeinek 

megfelelően)168 illetve közigazgatási előírás alapján adja ki, és a Khv eredményeit 

figyelembe véve feltételeket, intézkedések megtételét vagy akár a tervek módosítását 

írja elő. Ha a környezet súlyos károsodása ily módon sem kerülhető el, akkor a 

kérelmet el kell utasítani. A határozat lényegi tartalmát és indokait nyilvánosságra 

kell hozni, illetve magát a határozatot teljes terjedelmében ki kell függeszteni az 

érintett önkormányzatoknál. 

A létesítmény elkészültét a hatóságnak be kell jelenteni. A hatóság 

megvizsgálja, hogy az megfelel-e az engedély előírásainak, és ha igen, kiadja a 

működési engedélyt (UVP-G 20.§). Ebben meg kell határozni a felülvizsgálat 

időpontját és azt az időpontot, amellyel a létesítmény feletti felügyelet a tartományi 

kormányról átszáll a szakterületi normákban megnevezett hatóságokra. A 

                                           
 
168  RITTER, 209.o., részletesen: 217-259.o. A műszaki fejlődés elért szintje (Stand der Technik) alatt 
lényegében a BAT, vagyis a legjobb elérhető megoldás értendő. 
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létesítmény megvalósításától számított három-öt éven belül felül kell vizsgálni, hogy 

a létesítmény az engedélynek megfelelően működik-e, illetve hogy a Khv 

megállapításai és előrejelzései a létesítmény tényleges környezeti hatásaival 

megegyeznek-e.169 

Az Espoo-i Egyezmény előírásainak megfelelően a külföldet érintő hatások 

esetében nemzetközi együttműködésre kerül sor (UVP-G 10.§). A Kht-tervezetről az 

érintett szomszédos állam is állást foglalhat, annak is meg kell küldeni a Kht-t, a 

határozatot, szükség esetén pedig tárgyalásokat is kell folytatni vele. 

Mint említettem, Ausztriában az UVP-G alapján olyankor is sor kerül a 

lakosságnak az eljárásba történő bevonására, ha Khv-ra nincs szükség. Az e körbe 

tartozó létesítményeket a jogszabály 2. sz. melléklete határozza meg, gyakorlatilag 

felsorolva az 1. sz. melléklet létesítményeit, de alacsonyabb küszöbértékek 

megjelölésével. Ekkor a részvételi jogok gyakorlására az engedélyezési eljárás 

bevezető szakaszában kerül sor. Khv hiányában nincs kizárólagos hatásköri 

szabályozás170, vagyis a részvételi jogok szempontjából több eljárás is szóbajöhet, 

melyek közül ki kell jelölni egy főeljárást (Leitverfahren). Az is különbség a 

Khv-eljárással szemben, hogy az eljárási határidő megegyezik az általánossal (hat 

hónap). Ennek a részvételi eljárásnak a célja a kölcsönös információáramlás 

elősegítése, az eljárás menetének átláthatóvá tétele.171 

 

b) Franciaország 

A francia jogrendszert (akárcsak a németet) az egyes társadalmi viszonyok 

viszonylag nagyszámú, speciális normával történő szabályozása jellemzi. A 

környezetvédelmi szabályozás gyökerei egy napóleoni rendeletre (1810) vezethetők 

vissza, amely az ipari üzemeket három kategóriába sorolta.172 Az első csoportba 

azok tartoztak, amelyek erős kibocsátással jártak, és amelyek ezért csak a lakott 

                                           
 
169 KIND, Umweltverträglichkeitsprüfung, 100.o. 
170 KIND, Umweltverträglichkeitsprüfung, 101.o. 
171 KIND, Anlagenrecht, 139-143.o. 
172  A minősített létesítmények kategóriája e szabályozásra vezethető vissza, ld. KLOEPFER, Das 
umweltrecht des Auslandes, 72.o. 
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területeken kívül, azoktól elkülönítve voltak telepíthetők. A második kategóriába 

tartozó üzemeket megtűrték a városokban is, de engedélyezésükhöz szükséges volt a 

lakosság meghallgatása. A harmadik csoport terheléssel nem feltétlenül járó 

létesítményeit csupán be kellett jelenteni.173  E megközelítést átvette a veszélyes 

létesítményekről szóló 1917-es törvény is, amely a környezetvédelmi szempontból 

engedélyköteles  létesítményekről szóló 1976-os tv. (La loi sur les installations 

classées pour la protetcion de l’ environnement) kiadásáig volt hatályban. E törvény 

valamenyi potenciálisan környezetszennyező, ún. minősített létesítmény sajátos 

engedélyezését írja elő, melynek során nem csupán a kibocsátásokat, de a környezet 

egyes elemeiben fellépő következményeket is vizsgálni kell. Az engedélyt a 

prefektus adja meg. Nincs szó koncentrált engedélyezésről, vagyis emellett a többi 

(vízjogi, építési stb.) engedélyt is be kell szerezni. A nem minősített létesítményeket 

csupán be kell jelenteni, de ez nem jelenti azt, hogy ezek megvalósítását a bejelentés 

nyomán a hatóság ne tilthatná meg.174 

Franciaországban már az 1976-os természetvédelmi törvény (La loi sur la 

protection de la nature) előírta, hogy a jelentős környezeti hatásokkal járó magán- 

és állami beruházásokról engedélyezésükhöz tanulmányt kell készíteni. A 

hatásvizsgálat francia modelljére ennek nyomán mind a mai napig az jellemző, hogy 

abban nem az eljárási elem dominál, hanem a hatástanulmány175, a dokumentáció 

összeállítása, melyre a hagyományos engedélyezési eljárásba integráltan kerül sor. 

176 A francia természetvédelmi törvény ismer a magyar részletes, illetve előzetes 

hatásvizsgálathoz hasonló megkülönböztetést, de ennek az előbb elmondottakból 

következőleg az eljárásra nézve semmilyen következménye nincs, csupán a 

hatástanulmány részletessége tekintetében van jelentősége.177 

                                           
 
173  Érdekes, hogy Belgium flamand régiójában történeti okokból azonos gyökerekkel rendelkezik a 
szabályozás. Ma is megfigyelhető azonosság a minősített és nem  minősített létesítmények 
megkülönböztetése, az engedélyeztetési és a bejelentési kötelezettség alakulása, nagy különbség viszont az, 
hogy Belgiumban az engedélyezési eljárásokat koncentrálták. vö.: ROEF, 726.o. 
174 WOEHRLING, 888.o. 
175 étude d’impact, BREUER, Atom- und Immissionschutzrecht, 183.o. 
176 CUPEI, 28.o. 
177 FROMONT, 84.o. 
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A közösségi irányelv végrehajtásával kapcsolatban az az álláspont alakult ki, 

hogy a fennálló szabályozási rendszer megfelelő, azt csupán ki kell egészíteni (pl. a 

határokat átlépő hatások esetén szükséges nemzetközi együttműködés szabályaival), 

de külön Khv-törvény kibocsátására (szemben pl. Ausztriával, Németországgal) 

nincs szükség.178 A Khv szabályait tehát a természetvédelmi törvény tartalmazza, 

illetve a minősített létesítmények esetében alkalmazni kell az engedélyköteles 

létesítményekről szóló törvény rendelkezéseit is. 

A Khv alkalmazására Franciaországban (akárcsak Ausztriában, 

Németországban és Nagy-Britanniában) konkrét létesítmények esetén kerül sor, 

tehát az állami, politikai jellegű koncepciók, tervek vizsgálata nem szabályozott. Az 

egyes Khv-köteles létesítmények körét a természetvédelmi tv. 1977-es végrehajtási 

rendelete határozza meg. Általában akkor kell Kht-t készíteni, ha a beruházás 

összértéke meghaladja a tizenkét millió frankot (ez a határ korábban hat millió frank 

volt, aminek következtében a lefolytatott Khv-k száma elérte az évi hatezret!)179, de 

a rendelet mellékletében felsorolt létesítmények körében a vizsgálatot 

költségszinttől függetlenül le kell folytatni. Bővíti a Khv-köteles létesítmények körét 

az engedélyköteles létesítményekről szóló tv. végrehajtási rendelete, amely jelenleg 

mintegy négyszáz létesítménytípust illetve tevékenységet határoz meg. Az 

EK-irányelv által (I-II. sz. melléklet) felsorolt valamennyi tevékenységre kiterjed a 

szabályozás.180 Jellemző, hogy az engedély-kötelezettség küszöbértékeit alacsonyan 

határozzák meg abból a célból, hogy az állami felügyelet ily módon minél több 

létesítményre kiterjedjen. A Khv-ra vonatkozóan azonban nincsenek külön 

küszöbértékek, vagyis a hatásvizsgálatot valamennyi engedélyezési eljárásban le 

kell folytatni.181  

A francia engedélyezési eljárási jog nem ismeri a scopingot182, az előzetes 

eljárást, de a gyakorlat előírja a beruházó számára az eljárás megindulását megelőző 

                                           
 
178 CUPEI, 27.o. 
179 Az eljárások száma ma is látványosan magasabb a többi európai országhoz képest, FROMONT, 83.o. 
180  nem ebbe a körbe, hanem speciális szabályozás alá esnek viszont az atomenergiával kapcsolatos 
létesítmények, vö.: BREUER, Atom- und Immissionschutzrecht, 190-191.o. 
181 A nem engedélyköteles létesítmények esetében bejelentési kötelezettség áll fenn, ld. ROEF, 725.o. 
182 FROMONT, 86.o. 
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informális kapcsolatfelvételt a vizsgálatok kereteinek meghatározására. Ennek 

keretében a beruházó a kérelemhez előírt valamennyi dokumentumot köteles a 

prefektúrára benyújtani, a dokumentáció teljességének elbírálására. Az előzetes 

eljárás menete teljes mértékben formalizálatlan. A gyakorlatban ezen eljárási lépcső 

akár az egész eljárás leghosszabb szakasza is lehet.  

A “scoping” hiányossága, hogy nem illeszkedik a tervezés folyamatába, 

vagyis a beruházók többnyire már kész tervekkel fordulnak a hatósághoz, és ezek 

alapján jelölik ki az elvégzendő vizsgálatok körét. További probléma, hogy a 

prefektúra eljáró tisztviselője, inspektora nem feltétlenül szakember, vagyis nincs 

meg a szakmai háttere a vizsgálatok kijejöléséhez. A legnagyobb hiányosság 

azonban az, hogy a vizsgálatok kijelölése a többi, speciális hatóság illetve a 

környezetvédelmi szervezetek bevonása nélkül történik. 

Az inspektor feladata tehát nem több, mint annak vizsgálata, hogy 

rendelkezésre állnak-e a megfelelő dokumentumok, vagyis a hatástanulmány, a 

műszaki terv leírása, valamint egy balesetmegelőzési és egy munkavédelmi elemzés.  

A hatástanulmánynak az 1977-es rendelet szerint legalább négy szempontra 

kell kiterjednie. A beruházónak először is elemeznie kell a kijelölt színhely eredeti 

állapotát, figyelemmel minden olyan környezeti tényezőre, melyet a tervezett 

tevékenység hátrányosan befolyásolhat. Ezután vizsgálni kell a létesítmény 

környezeti hatásait, a lakóterületek, a táj, a flóra, a fauna, a biológiai egyensúly, a 

közvetlen telephelyi környezet, a népegészségügy vonatkozásában183. A minősített 

létesítmények engedélyezése valamennyi környezeti paraméter átfogó, integratív 

vizsgálatát követeli meg. Be kell mutatni a levegő-, víz- és talajszennyezés jellegét 

és mértékét, a keletkező hulladékok anyagi minőségét és mennyiségét, a 

berendezések zajkibocsátását valamint a vízfelhasználás módját és mértékét. A 

kölcsönhatások vizsgálatára vonatkozó előírás azonban hiányzik a francia jogból.184 

Harmadik feladata a tanulmánynak megindokolni, hogy miért kívánják az adott 

beruházást megvalósítani, és hogy azt a lehetséges alternatívák közül hogyan 

                                           
 
183 WOEHRLING, 887.o. 
184 LADEUR, Die Umsetzung, 426.o. 
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választották ki. Az alternatíva-elemzésre vonatkozóan nincs egyértelmű szabály, 

mint ahogy konkrét törvényi rendelkezés hiányában a hatóságok azt sem követelik 

meg, hogy a beruházók több lehetséges színhelyet vegyenek számításba. A 

továbbiakban végül be kell mutatni azokat az intézkedéseket, amelyekkel a 

kérelmező a káros környezeti következményeket csökkenteni illetve semlegesíteni 

kívánja.  

A kifejezett törvényi előírás ellenére az elhárítást célzó intézkedések kérdése 

nem megoldott Franciaországban. Abban az esetben, ha az adott ipari létesítmény 

működése nem jelenti valamely védelemre érdemes környezeti tényező 

igénybevételét – ez a helyzet általában az ipari övezetekben – akkor ezek tervezése 

akár el is maradhat. Ez a természetvédők éles kritikáját váltja ki, hiszen ugyanakkor 

az ipari övezetek kijelölésére hatásvizsgálat nélkül kerül sor. 

A természetvédők kritikájának tárgya emellett általában a hatástanulmányok 

minősége, gyakran csúsztató jellege. A szakmai értékelések szerint a hatóságok az 

eljárások nagy száma miatt valóban hajlamosak arra, hogy felületesen kezeljék a 

hozzájuk benyújtott Kht-kat.185 

Az előzetes eljárás befejeztével a prefektus az egész eddig keletkezett 

dokumentációt megküldi az illetékes közigazgatási bíróság elnökének, aki kijelöl 

egy megbízottat a lakosági meghallgatási eljárás lefolytatására.186 E megbízottak 

(comissaires enqueteures) többnyire környezetvédelmi ismeretekkel rendelkező, 

nyugalmazott köztisztviselők, akiktől mindössze annyit várnak el, hogy a polgárokat 

meghallgassák. Az eljárásnak ez a fázisa azért is jelentős, mert a tanulmány 

hiányosságai utoljára ennek során fedhetők fel következmények nélkül. Ha ezután, 

az eljárás formális megindulását követően valamely szakhatóság fedez fel 

hiányosságokat, és erre hivatkozva a prefektus megtagadja a döntéshozatalt, akkor a 

kérelmező számára nem marad más lehetőség, mint hogy új eljárást indítson. 

                                           
 
185 E tekintetben különböző álláspontot képvisel a külföldi és a hazai szemlélő, vö.: KOLTER, 122.o. és 
FROMONT, 89.o., előbbi természetesen jóval kritikusabb. 
186  ROEF, 723.o. Korábban e megbízást közvetlenül a prefektus adta, az új szabályozás a megbízott 
függetlensége irányában hat. vö: MÜLLER- BRANDECK-BOCQUET, 84.o. 



 59

A meghallgatási eljárás Franciaországban törvényileg szabályozott, a 

társadalmi kezdeményezésekről szóló 1983. évi törvény vonatkozik rá187, illetve a 

minősített létesítmények vonatkozásában e téren is tartalmaz specialitásokat az 

1976-os törvény. 

A meghallgatást levezető megbízott kinevezését követően a prefektus határoz 

a meghallgatás kezdetéről és lefolyásáról, megjelölve azt a területet, amelyen az 

eljárás folyásáról közleményt kell kibocsátani. Az érintett terület a törvény szerint a 

létesítmény típusától függően alakul, de ezt a prefektus a létesítmény volumenének 

megfelelően kiterjesztheti. A meghallgatásról az érintett községekben (legalább 

tizenöt nappal annak kezdete előtt) hirdetményt kell kifüggeszteni és a kérelmező 

költségére két helyi vagy regionális lapban közleményt kell kibocsátani. 

A meghallgatás időszaka alatt (amely minimum egy hónap, amit a megbízott 

tizenöt nappal meghosszabbíthat) bárki előterjesztheti, akár szóbeli, akár írásbeli 

kifogásait. Ehhez személyes érintettség igazolása nem szükséges. A gyakorlatban 

ritkán kerül sor tárgyalásra, ez ugyanis a megbízott, illetve a prefektus döntésétől 

függ.188 

A megbízott összegyűjti a terv ellen benyújtott kifogásokat, melyekre a 

beruházó tizenkét napon belül reagálhat. A megbízott a prefektus számára jelentést 

készít, amelyben világosan meg kell állapítania, hogy a meghallgatási eljárás alapján 

az engedélyt ki lehet-e adni, vagy sem. A megbízott tehát gyakorlatilag a lakosság 

szócsöveként funkcionál.  

A természetvédelmi szervezetek részvételére Franciaországban nincsenek 

törvényi szabályok. Ezeknek is lehetőségük van arra, hogy a kifogásaikat megtegyék 

a meghallgatási eljárás során, de ez nem több, mint ami bármely állampolgár 

számára is lehetséges. Az eljárásban tehát (szemben pl. Németországgal vagy 

Hollandiával) korlátozottan érvényesül a részvétel és az együttműködés elve, a 

hangsúly a hatóság és a kérelmező közötti konszenzus megtalálásán van.189 

                                           
 
187 FROMONT, 86.o. 
188 KOLTER, 124.o. 
189 KOLTER, 125.o. 
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A meghallgatási eljárással párhuzamosan a prefektus a hatásterület 

községeinek és a szakhatóságoknak is megküldi a dokumentumokat. A 

szakhatóságoknak negyvenöt nap, míg a községeknek tizenöt nap áll 

rendelkezésükre, hogy állást foglaljanak. A szakhatósági részvétel a gyakorlatban 

korlátozott, a beérkező dokumentumok nagy száma miatt a szakhatóságoknak nincs 

megfelelő kapacitása valamennyi létesítmény adatainak megfelelő megvizsgálására.  

1993 óta (az EK Bizottságának elmarasztaló jelentése nyomán) ismeri a 

francia engedélyezési rendszer az érintett szomszédos ország bevonásának 

intézményét. A szomszédos ország hatóságainak értesítése a külügyminisztériumon 

keresztül történik. 

A döntéshozatal menetét alapvetően befolyásolja az, hogy a prefektúra 

minden speciális szakmai kompetenciát nélkülöző felügyeleti szerv. A határozat 

műszaki-tudományos megalapozását mindig egy speciális hatóságnak kell 

előkészítenie, ami a minősített létesítmények esetében a regionális ipari, kutatási és 

környezetvédelmi igazgatóság (DRIRE, Direction Régionale de l’ Industrie, de la 

Recherche et de l’ Environnement), egyéb esetekben pedig a regionális 

környezetvédelmi hatóság (DIREN, Direction Régionaux á l’ Environnement). E 

speciális szerv az ügyben keletkezett állásfoglalások beérkezését követően, a 

környezetvédelmi előírások alapján, jelentést készít a kérelemről és a meghallgatás 

eredményeiről, majd elkészíti a határozat tervezetét, beleértve az esetleges 

feltételeket is. Elvégzi tehát a hatásvizsgálat értékelését, mégpedig pusztán szakmai 

alapon, elsősorban a BATNEEC elvének figyelembe vételével.190 

Ezután kerül sor az egészségügyi tanács (Conseil départemental d’hygiene) 

állásfoglalására. Ennek tagjai a helyi hatóságok, az érintett települések, a helyi 

környezetvédelmi mozgalmak, az ipari és kereskedelmi kamara képviselői, valamint 

orvosok és gyógyszerészek, ülésén a prefektus elnököl, a kérelmező itt is kifejtheti 

álláspontját.191  
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Ezután hozza meg a prefektus az eljárást lezáró határozatot, melyet meg kell 

küldeni valamennyi érintett községnek, és amelynek kivonatát az érintett 

településeken legalább egy hónapra ki kell függeszteni. A helyi sajtóban a kérelmező 

költségére közleményt kell kiadni. 

 Az EK-irányelv előírja, hogy a Khv eredményeit figyelembe kell venni a 

döntéshozatalban. Az, hogy az eljárás során szerzett információk a végső döntést 

hogyan befolyásolják, Franciaországban a prefektuson múlik. A prefektus ugyanis 

széleskörű mérlegelési joggal bír. Arra is jogosult, hogy a normatív 

környezethasználati előírásokat az adott létesítmény vonatkozásában módosítsa, 

konkretizálja. A döntését meg kell indokolnia, de a Khv figyelembe vételére 

vonatkozóan nincs kötelezettsége.192 Döntése csak akkor kötött, ha az egészségügyi 

tanács állásfoglalása negatív, vagy ha a kérelem benyújtására már a létesítmény 

üzembe helyezése után került sor. Ilyenkor a kérelmet el kell utasítania. 

A prefektus döntésének politikai színezete is van. A nagyobb 

létesítményeknél tekintettel van foglalkoztatáspolitikai és infrastruktúrális érdekekre 

is. Franciaországban a hatóságok egyébként is az állami gazdaságpolitika 

megvalósítóiként illetve a műszaki fejlődés elősegítőiként lépnek fel, ami a 

vállalkozásokkal való szoros (adott esetben a követelmények meghatározására is 

kiterjedő) együttműködést tételez fel.193 Ezek is okai annak, hogy környezetvédelmi 

okokból történő elutasításra eddig csak kisebb létesítmények esetében került sor. 

A francia engedélyezési eljárás legfőbb mércéje a határozat célszerűsége.194 

A jogszabályi keretek között olyan döntést kell hozni, ami a kérelmező és a 

közösség érdekeit egyesíti. A meghallgatási eljárásban való általános részvételi 

lehetőség mellett azonban a polgárok egyéni érdekei figyelmen kívül maradnak, 

ezért az engedély kiadására mindig a harmadik személy érintettek jogainak 

fenntartásával kerül sor. 195  Az érintettek kártérítési igényeiket kedvező eljárási 

feltételek mellett érvényesíthetik a polgári bíróságok előtt, és a közigazgatási 

                                           
 
192 KOLTER, 127-128.o. 
193 STEINBERG, Zulassung, 213.o. 
194 LADEUR, Die Umsetzung, 424.o. 
195 szemben a német megoldással, vö.: KOLTER, 128.o. 
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bíróságok előtt is tág határidejű, széleskörű perlési joguk van. A határozatot minden 

érdekelt megtámadhatja, anélkül, hogy szubjektív, egyéni jogainak sérelmét kellene 

bizonyítania.196 

A minősített létesítményeket engedélyező határozatok négy évig támadhatóak 

meg (az egyéb határozatok két évig). Ez meglehetősen nagy bizonytalansági tényező 

az engedélyes számára, a keresetnek azonban általában nincs felfüggesztő hatálya. A 

nyilvánvaló eljárási szabálytalanságok (pl. a Khv elmaradása197) esetében azonban, 

illetve ha a megbízott a meghallgatási eljárás alapján negatív tartalmú jelentést 

készített 198 , a bíróság azonnali hatállyal felfüggeszti illetve a második esetben 

felfüggesztheti a határozatot. További sajátosság, hogy a közigazgatási perben 

érvényesíthető az államigazgatási jogkörben okozott kár is. Mivel a közigazgatási 

bíróságok előtti eljárás költségmentes, ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi perek 

gyakorlatilag ingyenesek. A társadalmi szervezetek a környezetvédelem területén 

korlátlan perlési jogosultsággal rendelkeznek 199 , a közigazgatási bíróságok 

gyakorlatában jelentős szerepet játszanak. Felelősségükkel tisztában vannak, a 

gyakorlat azt mutatja, hogy nem élnek vissza perlési lehetőségükkel. 

A bírói felülvizsgálatnak nem csak az eljárás szabályszerűsége, de maga a 

mérlegelés eredményeképp megszületett prefektusi döntés is tárgya. A környezeti 

érdekek mérlegelésének kontrolja tehát lehetséges, nem csak a jogszerűség, de a 

célszerűség is vizsgálható.200 A bírói kontrol határait inkább a politikai és a műszaki 

kérdések jelentik, melyek tekintetében csak a nyilvánvaló tévedések alapozzák meg 

a határozat megsemmisítését. A környezetvédelmi érdekek nem megfelelő 

figyelembe vétele alapján viszonylag kevés esetben dönt így a bíróság.  

A minősített létesítmények vonatkozásában a bíróság jogosult a hatóság által 

meghatározott feltételek kiegészítésére, előírások szigorítására, vagy épp 

                                           
 
196 LADEUR, Die Umsetzung, 423.o. A perlési jogosultság tehát nem csak jogokra, de jogos érdekekre is 
kiterjed, jóval túllépve pl. a német eljárásjog nyújtotta lehetőségeken. 
197 A jogszabályban megkövetelt Khv elmaradása relatív érvénytelenséggel jár, vagyis következményei csak a 
határozat megtámadása esetén vannak. ld. LADEUR, Die Umsetzung, 422.o. 
198 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, 85.o. 
199 WOEHRLING, 891.o. 
200 FROMONT, 88.o. 
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enyhítésére is. A közérdekből fontos létesítmények esetében a bíróságok a 

megsemmisítés helyett inkább ez utóbbi lehetőségeikkel élnek. 

A bírói felülvizsgálat hatékonyságát illetően kétségek fogalmazhatók meg. 

Egyrészt a határozatot pusztán formai alapon hatályon kívül lehet helyezni, ami után 

a hatóság új határozatot adhat ki. Ha viszont a felperes a határozat tartalmi 

felülvizsgálatát is szeretné elérni, ezután új pert kell indítania. Másrészt az 

engedélyezés koncentráltsága hiányában az egyes engedélyek megtámadása vagy 

felülvizsgálata nem érinti a többi engedélyt. A bíróságok ezen kívül nem elég 

érzékenyek a környezeti problémákra, a műszaki kérdésekre. A Kht minőségének 

felülvizsgálata gyakran kimerül annak vizsgálatában, hogy a tanulmány terjedelme 

megfelel-e a létesítmény volumenének, de a vizsgálatok elmélyítésére vagy további 

szakvélemény előírására alig kerül sor. 

A perindítás kedvező feltételei és a per kimenetele közt tehát nincs teljes 

harmónia. Egyes szakirodalmi álláspontok szerint 201  ez a franciák csekélyebb 

környezeti érzékenységére vezethető vissza. Némileg más a helyzet Elzászban, (a 

német közelség miatt), ahol az összes megtámadási kereset egytizede indul. 

A Khv általánosan megfogalmazott sajátosságai közül Franciaországban nem 

érvényesül az, hogy a Khv növeli a döntés társadalmi elfogadottságát, és ezzel 

csökkenti a megtámadási keresetek számát. Ez azzal a felfogással áll összhangban, 

hogy a Khv funkciója nem több, mint a döntés megalapozása és a lakosság 

tájékoztatása (de nem a döntésbe való bevonása).202 A perek viszonylag csekély 

száma nem a lakossági részvétel lehetőségével, hanem a környezeti tudat 

alacsonyabb szintjével magyarázható.203 

A minősített, illetve egyes, speciális szabályozás alá eső (pl. bányászati, 

vízépítési) tevékenységek, létesítmények utólagos ellenőrzése normatíve 

szabályozott. A hatóság köteles a létesítményt és környezeti hatásait az engedély 

tartalmának tükrében ellenőrizni. A prefektus széles szankcionálási lehetőségekkel 

                                           
 
201 KOLTER, 130-131.o. 
202 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, 85.o. 
203KOLTER, 132.o. 



 64

rendelkezik, visszavonhatja az engedélyt, magas összegű bírságot szabhat ki és 

büntető eljárást is indíthat. A gyakorlatban azonban (a hatóságoknak  az érintett 

létesítmények nagy számából adódó rendkívüli leterheltsége miatt) alig kerül sor 

ellenőrzésre. Vagyis, ami első látásra pozitívnak tűnik, hogy a francia 

Khv-szabályozás nagyszámú létesítménytípusra terjed ki, az a végrehajtást 

szemlélve negatívumként értékelendő.204 

 Ha a létesítményt átalakítják, bővítik, azt a prefektusnek be kell jelenteni, 

aki dönt arról, hogy van-e szükség új engedélyre.205 

 

 

 

c) Hollandia 

A Khv (Milieu-Effectrapportage) bevezetésének gondolatával a Holland 

kormányzat már 1977 óta foglalkozott. 1981-ben készült el egy törvény, amelynek 

értelmében a Khv-ra önkéntes alapon kerülhetett sor, és amelynek alapján a 

Khv-nak már a közösségi szintű szabályozás előtt gyakorlata volt Hollandiában. Az 

EK-irányelv végrehajtása 1987-ben történt meg, amikor a Khv kötelező 

lefolytatására vonatkozó legfontosabb, általános szabályokat a környezetvédelmi 

törvénybe foglalták, illetve kiadták a Khv-törvényt.206 

A Khv tárgyi hatályát meghatározó, a létesítménytípusokat számbavevő 

rendeletet207 fél évvel később bocsátották ki, legutóbb 1994-ben módosították. E 

jogszabály melléklete részletesen körülírja azon tevékenységeket és döntéseket, 

amelyek tekintetében mindig kötelező Khv lefolytatása, illetve amelyek 

Khv-kötelezettségét a körülmények mérlegelése alapján kell megállapítani. 

                                           
 
204 MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET, 80.o. 
205 ROEF, 725. és 726.o. 
206 CUPEI, 73.o. 1993-ban a környezetvédelmi törvényt törvénykönyv (Wet Milieubeheer) váltotta fel, ennek 
negyedik része foglalkozik a Khv-val.  
207 Besluit milieu-effectrapporttage (kelt 1997. V. 20.), Khv-rendelet, melynek egyes rendelkezéseit az 
Európai Bíróság a C-81/96 sz. ügyben vizsgálta 
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A környezetvédelmi engedélyeket a községek, Khv-köteles létesítmények 

esetében azonban a tartományi hatóságok 208  adják ki, tehát a Khv lefolytatása 

mindig a tartományi hatóságok feladata. Ezalól a Rajna-torkolat vidéke kivétel, ahol 

a környezet nagyfokú terhelése és érzékenysége miatt sajátos hatásköri és 

illetékességi szabályok érvényesülnek. Itt a Rajnai Környezeti Ügynökség209  jár el, 

nem pusztán jogalkalmazóként, hanem srtatégiai szerepkörben. Az engedély 

koncentrált, egyedül az építési engedélyt illetve a szennyvízbevezetési engedélyt nem 

helyettesíti, de a környezetvédelmi kódex tartalmaz előírásokat arra vonatkozóan, 

hogy az egyes engedélyező hatóságoknak eljárásuk során együtt kell működniük.210 

Ez az előírás megfelel a dolgozat következő fejezetében elemzendő IPPC-irányelv 

követelményeinek. 

A Khv tárgyi hatályának kérdését közelebbről vizsgálva azt láthatjuk, hogy 

Hollandiában az EK-irányelv I. sz. mellékletének valamennyi létesítménytípusa 

feltétlen Khv-köteles, sőt, a holland szabályozás e körbe vonja az EK-irányelv II. sz. 

mellékletének egyes pontjait is (a Khv-rendelet mellékletének C része). 

1993-ban (miután az Európai Bizottság elmarasztalta Hollandiát a II. sz. 

melléklet tételeinek hiányos átvétele miatt) a környezetvédelmi törvénykönyv egy 

külön megállapítási eljárást (screening) vezetett be, melynek keretében a hatóság 

hat héten belül köteles dönteni a kérelmező adatai alapján arról, hogy az érintett 

(tehát csak az EK-irányelv II. mellékletéhez tartozó) létesítmény vonatkozásában 

kell-e Khv-t lefolytatni. A holland Khv-rendelet mellékletének D része tartalmazza 

az ide tartozó tevékenységeket.  

Kivételt jelentenek ezen előzetes elbírálás alól azok a projektek, amelyek 

valamely tartományi környezetvédelmi rendelkezés alapján Khv-kötelesek (a 

tartományok 1990 óta jogosultak a központi normák ilyen értelmű szigorítására). 

Jellemző, hogy az EK-jog követelményszintjén túlmenően (amerikai mintára) 

a stratégiai döntések vonatkozásában is bevezették a Khv-t. Kötelező a Khv a 

                                           
 
208 Gedeputeerde Staten, ld. BREUER, Atom- und Immissionschutzrecht, 196.o. 
209 DCMR, Milieudienst Rijnmond, Rotterdam székhellyel,  RICHERT, 305.o. 
210 VAN BUUREN, 221. és 225.o. 
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területfejlesztéssel, az út- és vasútépítéssel kapcsolatos állami döntéseknél, de a 

gyakorlatban elvégzik a Khv-t a hulladék- illetve energia-gazdálkodással 

kapcsolatos tervek esetén is.211 E szabályozás hivatott biztosítani, hogy az állami 

döntések a gazdasági, szociális hatások mellett a környezeti következményekkel is 

számoljanak. 

Hollandiában (szemben pl. az angol és a francia eljárással, és hasonlóan az 

osztrákhoz) az eljárás bevezető szakasza, a scoping, formalizált. Nem a beruházón 

múlik az, hogy konzultál-e és milyen részletekbe menően a hatósággal, mivel egy 

1993-as rendelet alapján bejelentési kötelezettség terheli a kérelem benyújtását 

megelőzően arról, hogy milyen létesítményt, milyen célból, milyen várható 

környezeti hatásokkal tervez.  

Össze kell állítania egy ún. startdokumentációt 212 , amelynek alapján a 

hatóság meg tudja ítélni, hogy szükséges-e Khv elvégzése. Elméletileg ilyen döntésre 

csak a Khv-rendelet D részének létesítményei kapcsán kerül sor, gyakorlatilag 

azonban, mivel a melléklet C része  kiterjesztőleg határozza meg a Khv-köteles 

létesítményeket, és így a hatástanulmány-készítés kötelezettsége olyan esetekre is 

kiterjed, amelyekben arra (valamennyi érintett állásfoglalása alapján) nincs szükség, 

olyankor is meghozza a hatóság ezen előzetes határozatát, amikor a jogszabály azt 

nem írja elő. Ennek célja megállapítani, hogy a létesítmény várhatóan átlép-e majd 

bizonyos küszöbértékeket, melyek alatt a Khv-tól el lehet tekinteni.213  

Ha az ilyen módon, Khv nélkül engedélyezett létesítményt később bővítik, a 

Khv-t el kell végezni. A visszaélések elkerülése érdekében a beuházónak a 

startdokumentumban nyilatkoznia kell arról, hogy tervez-e a későbbiekben bővítést. 

Nem kifizetődő a Khv elkerülésére hamis adatokat szolgáltatni, mert azokra az erős 

társadalmi kontrol révén többnyire fény derül. 

                                           
 
211 KOLTER, 101.o. 
212 KOLTER, 102.o. 
213 Hollandiának a Khv-kötelezettség alóli kivételekre vonatkozó korábi szabályait az Európai Bizottság 
élesen kritizálta, a jelenlegi szabályozás ennek nyomán alakult ki, ld. CUPEI, 86.o. 
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Ha a Khv-kötelezettség ily módon nem kerülhető meg, az eljárásban 

résztvevők megegyezése esetén a Khv vizsgálati követelményei redukálhatók oly 

módon, hogy az EK-irányelv minimális elvárásai ne sérüljenek. 

Ha a hatóság megállapítja a Khv szükségességét, közleményt tesz közzé arról, 

hogy a startdokumentum hol tekinthető meg, illetve hogy ahhoz a vizsgálatok 

terjedelme vonatkozásában javaslatokat lehet tenni. A hatóság egyidejűleg 

megküldi a startdokumentum másolatát a Khv-bizottságnak és a közérdek 

hordozóinak (vagyis az érintett hatóságoknak). Ezek, illetve a lakosság számára 

négy hét áll rendelkezésre javaslataik megtételére. Ezt követően, a beérkezett 

javaslatok figyelembe vételével állítja össze a hatóság az elvégzendő vizsgálatok 

szempontjait. Az erre előírt eljárási határidő tizenhárom hét. 

A nyilvánosság részvételének Hollandiában már a vizsgálatok terjedelmének 

meghatározásában nagy súlya van. Ezáltal a hatóság jobban tájékozódhat a helyi 

viszonyokról, problémákról. A környezetvédelmi kódex szerint mindenkinek joga 

van arra, hogy a vizsgálatokra vonatkozó konstruktív indítványaival a hatósághoz 

forduljon. A részvételi jogokat, különösen a határmenti területeken, a külföldi 

környezetvédelmi szervezetek is gyakorolhatják. A társadalmi szervezetek általában 

nagyfokú szakmai hozzáértésről tesznek tanúbizonyságot. A jogszabály ugyan nem 

írja elő, a gyakorlatban a startdokumentáció szabályait a fontosabb társadalmi 

szervezeteknek is megküldik.214 

Ha költségeit tekintve nem jelent aránytalan terhet, a hatóság nem csak 

szakmai okokból, de pl. a társadalom jobb informálása érdekében, annak 

elősegítésére is határoz meg vizsgálati szempontokat. 

A holland Khv-ban ugyancsak fontos az ún. (nemzeti) Khv-bizottság 

részvétele215, amely a hatóság tanácsadó testületeként működik. Ennek több, mint 

kétszáz, különböző szakterületeket képviselő tagja egyetemeken, kutatóhelyeken, 

környezetvédelmi vállalkozásoknál vagy épp állami hivatalokban dolgozik, és 

egy-egy konkrét Khv kapcsán ad hoc munkacsoportok formájában tevékenykedik. 

                                           
 
214 KOLTER 103-104., illetve 105.o. 
215 LANDEL, 58.o., CUPEI, 77.o. 
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Munkájuk alapelve a szakértelem és a függetlenség. 216  A bizottság 

állásfoglalásainak kötelező ereje nincs, a határozat esetleges bírói megtámadása 

esetén azonban elsődleges bizonyítékul szolgálnak. A gyakorlatban a hatóságok 

negymértékben támaszkodnak a bizottság munkájára, mindig megőrizve azonban 

saját, gyakran a bizottságénál is kritikusabb arculatukat.217 A bizottság részvétele 

már az eljárás kezdetétől fogva csökkenti annak veszélyét, hogy a Khv terjedelméről 

vita alakuljon ki. 

A közérdek hordozóiként a scoping fázisától kezdve az eljárásba végig be 

kell vonni a környezetvédelmi illetve a mezőgazdasági minisztérium helyi szerveit, 

valamint a telephely és a szomszédos települések önkormányzatait.  

Hollandiában is előfordulhat, hogy az állami beruházások vonatkozásában a 

hatóságnak két, elvileg egymással konkurráló érdeket kell érvényesítenie. Egyszerre 

kell törekednie a tervek minél olcsóbb és gyorsabb megvalósítására és a környezet 

lehető legnagyobb kíméletére. A holland hatóságok az esetleges kritikákat átlátható, 

pontos működéssel igyekeznek elkerülni. Ilyen esetekben kiemelt jelentősége van az 

eljárás többi résztvevője által gyakorolt külső kontrolnak. 

Ha a hatóság megadta a Khv szempontjait, annak alapján a beruházó 

gondoskodik a Kht összeállításáról. Ennek eljárási határideje nincs (a projekt 

volumenétől függően ez pár hónap és egy év közötti időt igényel). 

Hollandiában a Khv-t az a törekvés jellemzi, hogy a belőle fakadó előnyöket 

minél jobban kihasználják. Míg a kezdeti időkben valamennyi, az EK-irányelvben 

megjelölt környezeti tényező részletes vizsgálatát megkövetelték, néhány év óta az a 

tendencia, hogy a tervezett létesítmény jeletőségének, méreteinek megfelelő, 

egyediesített, vagyis méretre szabott Khv-t folytatnak le. 218  Ezzel igyekeznek a 

ténylegesen fontos, valós problémákat előtérbe állítani. Egyúttal ily módon a Kht 

elkészítése illetve a Khv kevesebb időt vesz igénybe, olcsóbb, a hatóság és a 

                                           
 
216 MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ, 70.o. 
217 KOLTER, 104.o. 
218 KOLTER, 106.o. (“UVP nach Mass”) 
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nyilvánosság számára is könnyebben áttekinthető. Ha ezzel egyúttal a vizsgálatok 

hatékonysága is javul, akkor a vizsgálatok redukálása a környezet hasznára is van. 

A Kht-nak a környezetvédelmi kódex szerint ki kell térnie a lehetséges 

alternatívákra, amely kötelezettség gyakorlatilag a Khv szabályozásának egyik 

leglényegesebb eleme.219 Az alternatív helyszínek vizsgálata általában nem, csak a 

hatóság ilyen értelmű rendelkezése esetén kötelező. Az állami beruházások esetében 

azonban erre általában sor kerül, tekintettel arra, hogy a magánberuházókkal 

szemben az államnak (legalábbis a kisajátítás lehetősége révén) mindig választási 

lehetősége van. Az alternatívák keresésének és bemutatásának nagyobb jelentősége 

van a termelési módszerek, a nyersanyag-igény és az energia-felhasználás 

vonatkozásában. A cél, hogy a beruházó a leginkább környezetkímélő alternatívát 

válassza. 

A kölcsönhatások vizsgálatára vonatkozó külön előírás a holland jogban 

nincs 220 , az EK-irányelv vonatkozó rendelkezésének jegyében mindössze azt 

követelik meg a beruházóktól, hogy teljességükben mutassák be projekjük 

környezeti hatásait. 

A hatástanulmány megfelelőségét a hatóság annak benyújtásától számított hat 

héten belül köteles megvizsgálni. Adott esetben előírhatja a szükséges adatok 

pótlását. Ha azonban a hatóság úgy ítéli meg, hogy a tanulmány minden tekintetben 

megfelelő, következhet az eljárásnak a nyilvánosság bevonásával fémjelzett 

második szakasza. Ha a hatóság hat héten belül nem foglal állást, azt pozitív 

döntésnek kell tekinteni. 

A hatóság a Kht-t és a kérelmet négy hétre kifüggeszti, azokba bárki 

betekinthet és a Kht eredményeiről kifejtheti véleményét. A kifüggesztésről a 

sajtóban közleményt is ki kell adni.  

A scopinggal szemben az eljárásnak ebben a szakaszában a társadalmi 

részvétel befolyása már csekélyebb. Míg a scopingban a lakosság és a társadalmi 

szervezetek részt vesznek a vizsgálatok kereteinek kijelölésében, itt már pusztán 

                                           
 
219 KOLTER, 107.o. 
220 KOLTER, 107.o. 



 70

csak véleményezési lehetőségük van. A lakosság véleményét csupán meg kell 

hallgatni, tárgyalásra is csak a hatóság belátása alapján kerül sor. Ezen túlmenően 

a nyilvánosság ügyféli jogokkal Hollandiában sem rendelkezik, a részvétel célja az 

eljárás átláthatósága és a döntés elfogadottsága mellett elsődlegesen a hatóság 

információszerzése.221 

A közérdek hordozói a lakosság számára előírt feltételek mellett, azzal 

azonos módon  juttathatják el állásfoglalásukat a hatósághoz. 

A Kht értékelésében is jelentős szerepe van a már említett Khv-bizottságnak, 

amely a hatóságtól a kérelem és a Kht mellett megkapja a lakossági és hatósági 

állásfoglalásokat is. A bizottság munkacsoportja öt héten belül készíti el saját 

jelentését, amelyet nyilvánosságra kell hozni. 

A hatóságnak nem feladata a Khv során felszínre került adatok öszefoglalása 

(mint pl. Németországban), a kérelmezőnek azonban kell készítenie egy közérthető 

összefoglalót, megkönnyítendő a laikusuk részvételét az eljárásban.  

Azután, hogy beérkeztek a lakossági állásfoglalások és a bizottság jelentése 

is, a hatóság kialakítja saját álláspontját a Khv eredményeiről. Ez többnyire 

nagymértékben egyezik a bizottság véleményével. Ha a hatóság a Khv hiányosságát 

állapítja meg, visszaküldi azt a kérelmezőnek kiegészítésre, anélkül persze, hogy az 

eljárást meg kellene ismételni. 

A német vagy a brit eljárással ellentétben a holland hatóságok nem 

elsődlegesen a normatív környezetvédelmi előírásokra figyelemmel értékelik a 

vizsgálat eredményeit. A törvényi sztenderdek is fontosak, megadják a Khv kereteit, 

de az értékelés középpontjában az a törekvés áll, hogy a Khv céljának és a 

vizsgálatok során tapasztaltaknak megfelelően a projekt környezeti következményeit 

– a normatív követelmények szintjén túlmenően is – a lehető legkisebbre 

korlátozzák. Ez az ún. ALARA-elv (as low as reasonably achievable - So niedrig wie 

vernünftigerweise durchfürbar).222 
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Mivel a környezetvédelmi előírások mindig kompromisszumos jellegűek, 

ezért mindig csak minimumszintet jelentenek, melyet minden esetben el kell érni. A 

Khv  ezen a szinten túlmenő, környezetvédelmi szempontú optimalizálást jelent. 

Egyértelműen megállapítható tehát, hogy Hollandiában a Khv integrativitásának 

nem csak az eljárási oldala, de a tartalmi integráció is érvényesül223, melynek a 

törvényi előírások csupán külső kereteit jelentik. 

A Khv tükre a hatóság döntése. Legkésőbb itt mutatkozik meg az, hogy a 

Khv tényleges szerepe mi is az engedélyezés folyamatában. A határozat 

indokolásában a Khv valamennyi elemét szerepeltetni kell. 

Hollandiában a Khv hatása gyakran nem mutatható ki egyértelműen a 

határozatban, ami azonban éppenhogy a Khv céljából következik: a környezeti 

hatások feltárása még a tervezés szakaszában történjen, amikor még lehetőség van 

az elképzeléseknek a környezeti követelményekhez igazítására.224 Mivel a beruházó 

célja az, hogy engedélyhez jusson, igyekszik megfeleni ennek az igénynek. Csak ha 

ez nem sikerül, akkor szab feltételeket a hatóság, és csak ha a normatív keretekkel is 

ellentétes a terv, fogja a hatóság a kérelmet elutasítani. 

A Khv eredményének figyelembe vétele körében a hatóságnak arra is 

lehetősége van, hogy a kérelmet valamennyi törvényi követelmény teljesülése esetén 

is elutasítsa. Erre azonban ritkán kerül sor, és nem csak az indokolási kötelezettség 

miatt, hanem azért, mert a Khv célja nem a beruházások megakadályozása, hanem  

a tervezés során történő optimalizálása.225 

A holland jog is előírja, hogy a beruházók a Kht-ban mutassák be a 

környezeti hatások kiegyenlítésére illetve minimalizálására vonatkozó 

elképzeléseiket. Ezekre vonatkozóan magának a határozatnak is rendelkezéseket 

kell tartalmaznia. Nincs törvényi mérce ezekre vonatkozóan, általánosságban az 

várható el, hogy az adott szennyezés- vagy terheléscsökkentő intézkedés és a 
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környezetet érintő hatás között adekvát kacsolat legyen. Ha nem lehetséges az adott 

hatás közömbösítése, a hatóság környezetterhelési díj fizetését írhatja elő. 

A hatóság határozatát indokolással együtt a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé kell tenni. 

A közigazgatás egységének elve hollandiában is érvényesül, vagyis a Khv 

során hozott döntések önálló megtámadására nincs lehetőség. A közigazgatási per 

tárgya csak az eljárást lezáró határozat lehet. Perindításra jogosult mindenki, aki azt 

állítja, hogy valamilyen érdeke fűződik a bírói döntéshez 226 . A társadalmi 

szervezetek élhetnek e joggal.227 A gyakorlatban azonban a perlési joggal nem élnek 

széles körben, részben azért, mert a Khv-eljárás során a nyilvánosság számára kellő 

tér nyílt a részvételre, másrészt pedig a keresetindítás illetékfizetéssel terhelt. 

A megtámadási perekben a bíróságok egyáltalán nem korlátozzák a 

felülvizsgálatot a formaltásokra, így vannak olyan ítéletek is, amelyek az 

engedélyező határozatot a Khv hibái (pl. a vizsgálat terjedelmének téves 

megállapítása, az eredmények nem megfelelő értékelése ill. figyelembe vétele) miatt 

semmisítették meg. A bírói felülvizsgálat során nagy súllyal esik a latba a 

Khv-bizottság jelentése. Mivel az nyilvános, bárki könnyűszerrel hivatkozhat rá, de 

maguk a bírák is szívesen követik a bizottság gondolatmenetét.  

A Khv-re vonatkozó törvényi előírások szerint a hatóság határozatában 

köteles felállítani egy ún. felülvizsgálati programot228, amelynek alapján követi a 

létesítmény tényleges környezeti hatásait. Ezzel az (evaulációs) eljárással 

megállapítható a Khv prognózisainak helyessége. A programban rögzíteni kell, hogy 

mely környezeti hatásokat és mikor kell újból megvizsgálni. A felülvizsgálatról 

jelentést kell készíteni, amit ugyancsak nyilvánosságra kell hozni. 

Ha kiderül, hogy a tényleges hatások az előzetesen kalkuláltaknál 

erőteljesebbek, a hatóság intézkedéseket írhat elő, feltételeket szabhat a további 

működéshez. 
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A gyakorlat a törvény előremutató szellemétől azonban némileg eltér 229 , 

mutatva, hogy az eljárás résztvevői nem érdekeltek az általuk rögzített eredmények 

helytelenségének megállapításában. Ráadásul a hatóságok többnyire nem magukat a 

hatásokat vizsgálják felül, hanem csupán az azokhoz vezető kibocsátásokat. A 

tényleges hatások kimutatása pl. az élővilágra ugyanis akár éveket is igénybe vehet, 

és komoly problémát jelent az okozati összefüggések kimutatása is. 

Összességében értékelve a holland Khv-modellt, megállapítható, hogy 

Hollandiában a Khv által okozott munka- és költségráfordítások megtérülnek, az 

engedélyezés folyamatát nemhogy lassítja a Khv, de összességében gyorsítja. 

Érvényesül a Khv előzetességének elve, ami környezeti szempontból rendkívül 

hasznos, ugyanakkor nő a beruházók biztonsága is, a határozat demokratikus 

megalapozása révén. A Khv Hollandiában a környezeti szabályozórendszer fontos, a 

normatív kritériumokon túlmutató eleme. Mint általában a holland környezetjog, 

úgy a holland hatásvizsgálat is a környezetvédelem igen magas  színvonalát 

reprezentálja.230 

 

d) Nagy-Britannia 

Nagy-Britanniában az EK-irányelv végrehajtása a megadott határidőn belül 

(1988) megtörtént. Ezt megelőzőleg komoly vita folyt arról, hogy áll-e fenn 

egyáltalán végrehajtási kötelezettség, mivel sokan azzal érveltek, hogy a 

szigetország máris magas színvonalú engedélyezési rendszerrel (IPC) 231  

rendelkezik. 232 Azóta a négy országrészben (Anglia, Wales, Skócia és 

Észak-Írország) csaknem valamennyi érintett kérdéskörben (pl. város- és 

tájrendezés, hajógyártás, autópálya-építés) Khv-rendeleteket bocsátottak ki. 
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A Khv-t (Environmental Impact Assessment) itt is a már fennálló 

engedélyezési rendszerbe integráltan, az eljárás (egy kvázi építésügyi engedélyezés) 

önállósággal nem bíró elemeként szabályozták. 233  A Khv-t itt is 

projekt-központúság jellemzi: a stratégiai tervek és programok esetében nincs 

vizsgálati kötelezettség. Az EK-irányelv I. sz. mellékletében felsorolt valamennyi 

projektet Khv-nak veti alá valamelyik rendelet, de a környezet védelméért felelős 

minisztérium ezalól kivételt engedélyezhet. A szabályozás kiterjed a 

létesítmény-komplexumokra, illetve az EK-irányelv II. mellékletében felsorolt 

létesítmény-típusok többségére is. Az azonban, hogy a II. sz. melléklet hatálya alá 

tartozó létesítmény ténylegesen Khv-köteles-e, az a hatóság döntésétől függ.234 Ezen 

esetek behatárolására csupán általános utalások vannak, amelyek azt határozzák 

meg, hogy az adott létesítmény mikor tekitendő olyannak, mint ami különösen 

jelentős környezeti következményekkel jár. Ha a Khv-kötelezettség tekintetében a 

beruházó nem ért egyet a hatóság álláspontjával, kikérheti a minisztérium 

véleményét. A Khv-re vonatkozó szétszórt joganyag értelmezését egyes 

kormányszervek körlevelei illetve a Manchester székhelyű Khv-központ 

tevékenysége segíti. 

A brit létesítményfogalom, és ezzel a szabályozás hatálya eltér az 

EK-irányelv felfogásától, mert míg az irányelv szerint minden, a mellékletekben 

szereplő létesítmény Khv-köteles lehet, addig a britek a szabályozást eleve csak 

azokra a létesítményekre terjesztették ki, amelyekhez saját szabályaik szerint  

engedélyre van szükség. Ez önmagában véve nem feltétlenül rossz megoldás, de 

ezek a szabályok az engedélyeztetési kötelezettség alól számos kivételt ismernek, 

mint pl. a királyi család beruházásai, számos mezőgazdasági ill. erdészeti 

létesítmény, és egyes ipari területeken tervezett beruházások.235 

A Khv-rendeletek hatályát tovább vizsgálva a kérelmezőnek lehetősége van 

arra, hogy projektjét részletekre bontva engedélyeztesse, anélkül, hogy az egész 
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létesítmény átfogó vizsgálatára kerülne sor. A beruházónak ily módon csak akkor 

kell Khv-val számolnia, ha a létesítmény valamely eleme engedély-köteles, 

egyébként, illetve a többi rész tekintetében nem kell Khv-t lefolytatni.236 

A Khv területeinek előzetes kijelölésére (scoping) vonatkozóan nincs 

kötelező előírás. A rendeletekhez kiadott egyes körlevelek csupán arra utalnak, hogy 

a kérelmezőnek jóidőben, még a környezeti hatástanulmány elkészítése előtt, az 

engedélyező és a többi érintett hatósággal együtt rögzítenie kell azt, hogy a tervezett 

létesítménynek környezeti szempontból melyek a problematikus jellemvonásai. A 

hatóság ezután dönt arról, hogy szükséges-e Khv elvégzése. Szükséges akkor, ha a 

létesítmény az EK-irányelv I. sz. mellékletéhez tartozik vagy különösen jelentős 

környezeti következményekkel járhat. A vizsgálat kereteinek meghatározása 

egyedül a hatóság feladata, miután a kérelmező a tervére vonatkozóan előírt 

információkat (tervek, célkitűzések, a lehetséges környezeti hatások áttekintése) 

részére átadta. 

A scoping-eljárásban résztvevők körét a gyakorlatban a létesítmény 

volumenétől függően határozzák meg. Fennáll a lehetősége annak, hogy más 

szakigazgatási szervek, a telephely önkormányzata és a természetvédő szervezetek 

állásfoglalását kikérje a hatóság, de a vizsgálatok terjedelmének kijelölésében a 

kérelmező és a hatóság közti egyeztetésnek van jelentősége. Mivel a nyilvánosságot 

formálisan csak később, a Kht benyújtása után, vonják be, gyakran akkor derül ki, 

hogy a hatóság által megkövetelt vizsgálatok elégségesek voltak-e, illetve annak 

tarthatók-e. A hatástanulmányok minősége nagyban függ a scoping eredményétől, 

attól, hogy az objektív, átlátható-e. A nem megfelelő tanulmányok aránya pedig 

meglehetősen magas az Egyesült Királyságban.237  

Független szakértő a Khv terjedelmének rögzítésében csak vita esetén vesz 

részt, ilyenkor a hatóság és a kérelmező általában egy az ügyben nem érintett 

hatóság tisztviselőjét (inspector) keresi meg, aki a szakhatóságok állásfoglalásának 

kikérése után a “felekre” nézve kötelezően fogja megállapítani a Khv kereteit. 
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Vita hiányában tehát nincs külső kontrol, ami már az eljárás elején jelentkező 

olyan legitimációs deficit, ami az egész Khv elfogadottságára rányomja bélyegét. Ha 

pedig később (pl. a jól informált társadalmi szervezetek közreműködése révén) válik 

szükségessé valamely vizsgálat utólagos elvégzése, az az eljárás időtartamát 

jelentősen meghosszabbíthatja. A gyakorlat tehát igényli a scoping formalizálását.238 

A kérelemmel együtt a Kht-t is be kell nyújtani, majd ezeket a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé kell tenni. A hatóság egyidejűleg beszerzi az érintett 

hatóságok (szakhatóságok, a közérdek hordozói) állásfoglalását. 

A Kht-ban a hatóság (vagy az inspector) által meghatározott vizsgálati 

kereteknek megfelelően, az EK-irányelv szellemében (3. cikkely) kell a tervezett 

létesítény várható környezeti következményeit megvizsgálni. A megfelelő 

vizsgálatok elvégzésével, illetve a Kht összeállításával a beruházók rendszerint erre 

specializálódott irodákat bíznak meg. 

A brit Khv-rendeletek megkövetelik, hogy a beruházó több helyszínvariációt 

vegyen figyelembe. A gyakorlatban azonban elégséges az utolsó, kiválasztott 

alternatíva indokolása, anélkül, hogy a valóságban igénybe nem vett helyszín 

tekintetében külön hatásvizsgálatot kellene lefolytatni. 239  Az egyes környezeti 

hatások közötti összefüggések, kölcsönhatások vizsgálata (szemben pl. a német 

vagy az osztrák előírásokkal) a brit jogban nem kötelező. 

A brit Khv-rendeletekben  a Kht formális, hatósági megmérettetése nem 

szabályozott, független vizsgáló (szakértő) sincs. A hatóság azonban más, a Khv-tól 

független előírások (IPC) szerint köteles a kérelmező által benyújtott bizonyítékokat 

megvizsgálni és adott esetben további információk megadását követelheti. 

A kérelmet (amely irányulhat a telephely kijelölésére de a megvalósítás 

engedélyezésére is) és a Kht-t a területileg érintett településeken kifüggesztik. A 

nyilvánosság egyéb úton történő bevonására csak a regionális vagy nagyobb 

jelentőségű hatások esetében kerül sor. Az érintett személyek számára biztosítani 

kell, hogy kifogásaikat megtehessék, legalább egy helyi napilapban közleményt kell 
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kiadni arról, hogy a Kht hol tekinthető meg.240 A megtekintés feltételeit a rendeletek 

egy része szerint az engedélyező hatóság alakítja ki. 

A Khv-rendeletek egyebekben úgy rendelkeznek, hogy a Kht másolata a helyi 

hatóságnál vagy a postahivatalban megvásárolható, illetve a helyi könyvtárban 

megtekinthető. Az az időtartam, melyen belül minderre sor kerülhet, a létesítmény 

jellegétől függően három és hat hét kötött alakul. Az írásbeli észrevételeket a 

kifüggesztésre előírt időszak leteltét követő egy-hét hét között lehet megtenni. 

Csak egyes rendeletek kötelezik arra a hatóságot, hogy szükség esetén 

nyilvános árgyalást tartson (pl. az autópályák és a hajógyárak engedélyezését 

szabályozó Khv-rendeletek). 241  Az Ek-irányelvnek a nyilvánosság bevonására 

vonakozó szabályi közül tehát csak a 6. cikkely (2)-(3) bekezdései kerültek be a brit 

jogba, a közmeghallgatás nem jut döntő szerephez. A nyilvánosság célja csupán a 

döntéshozatal átláthatóbbá tétele és az információs bázis javítása. 

A vizsgálatok lezárultával a hatóságnak össze kell foglalnia a felszínre került 

adatokat. A vizsgált környezeti hatások értékelésére ezután kerül sor. Az 

értékelésnek a Khv-rendeletek sem tartalmi sem eljárási feltételeit nem rögzítik, 

vannak azonban egyéb törvényi előírások, amelyeket figyelembe kell venni. A 

hatóság az értékelésben saját szakértelmén kívül hivatkozhat a szakhatóságok 

állásfoglalásaira is. A brit kormányzat irányelvekkel próbálja meg a gyakorlatot 

abban befolyásolni, hogy a hatóságok ne vegyék át kritikátlanul a kérelmezők 

álláspontját. 

A törvényi előírásokon túlmenően értékelési sztenderdeket nem alakítottak 

ki, a gyakorlatban azonban alkalmazzák a BATNEEC 242  követelményrendszerét, 

amely szerint a létesítmény negatív környezeti hatásaival szemben a legjobb elérhető 

megoldás adta lehetőségeket kell kihasználni anélkül, hogy ez aránytalanul magas 

költségekkel járna.  

                                           
 
240 JANKOWSKI, 118.o. 
241 KOLTER, 92.o. 
242 JANKOWSKI, 117.o. 



 78

Az EK-irányelvvel összhangban valamennyi Khv-rendelet előírja, hogy a 

Khv eredményeit az ügyet lezáró határozat meghozatalában figyelembe kell venni. 

Az előzőeknek megfelelően, az értékelés folyamatában már megvizsgálta a hatóság, 

hogy az adott projekt megfelel-e a normatív környezetvédelmi feltételeknek, ezután 

kerülhet sor a környezeti szempontoknak a többi engedélyezési feltétellel, 

(gazdasági, szociális, politikai) érdekkel  való együttes mérlegelésére. Nem 

határozható meg pontosan az, hogy a környezeti szempontokat a hatóságok milyen 

súllyal kezelik, a hatóságok a Khv eredményeinek értékeléséhez kötve nincsenek. A 

gyakorlatban nem ismert olyan eset, amikor a kérelmet kizárólag a Khv alapján 

utasították volna el. 243  Itt is igaz azonban az, amire már pl. a holland modell 

ismertetésénél is elmondtam, hogy ebből messzemenő következtetéseket levonni 

nem lehet, mert a beruházók az eljárás folyamán tervüket igyekeznek a Khv szabta 

feltételekhez igazítani. 

A hatóság döntését mérlegelés alapján hozza meg, arra is lehetősége van, 

hogy a kérelmet akár valamennyi normatív feltétel teljesülése esetén is elutasítsa, ha 

pl. a hatások összeadódása környezeti károk jelentkezésével fenyeget. Ilyenkor 

persze komoly indokolási kötelezettség áll fenn.  

A Khv eredménye, mint az engedélyezési eljárás önállótlan eleme, az 

Egyesült Királyságban sem támadható meg önállóan. Ha azonban az engedélyező 

határozat bírói felülvizsgálatára kerül sor, annak keretében lehetőség van a Khv 

utólagos kontroljára is. 

Az állampolgárok csak jogos érdekükre (sufficient interest) hivakozva 

indíthatnak pert. Ez vonatkozik a környezetvédelmi mozgalmakra is, amennyiben 

alapszabályuk szerint feladatuk a környezeti érdekek védelme és legalább egy 

tagjuknak jogos érdeke is fennáll. A szervezet tagjai közé való felvétel 

lehetőségével élve gyakorlatilag a társadalmi szervezetek perlési joga minden 

esetben elismertethető. 

                                           
 
243 KOLTER, 94.o. 
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A bírói kontrol (juridical review) a szabályszerűségre korlátozódik, vagyis 

annak vizsgálatára, hogy az eljárás során betartották-e a Khv-ra vonatkozó 

szabályokat, a környezeti hatásokra vonatkozóan a határozatba foglalt 

megállapításokat azonban a bíróság nem vizsgálhatja felül. A brit jog az ún. 

környezeti jogokat mindezidáig nem ismere el, ha a határozat alapjául szolgáló 

adatokat megfelelőeknek, elégségeseknek találja a bíróság, akkor a keresetet 

elutasítja. A határozat tartalmi felülvizsgálatára csak a főhatósághoz benyújtott 

jogorvoslati kérelmek (statutory appeals) esetén van lehetőség, ilyenkor 

közmeghallgatás után születik új döntés.244 

 Azt, hogy a nyilvánosságot a meghozott döntésről milyen módon kell 

tájékoztatni, az egyes országrészekben eltérően szabályozzák. A határozat tartalmát 

mindenütt közzé kell tenni a helyi sajtóban és megfelelő módon el kell azt juttatni a 

kifogást emelőknek, mégpedig az indokolással együtt. 

A már működő létesítmények vonatkozásában a Khv-rendeletek nem 

tartalmaznak kötelező előírásokat, a hatáskörrel rendelkező hatóság azonban egyéb 

jogszabályok alapján meghatározhat “felülvizsgálati” feltételeket. A környezeti 

hatásokat ezen túlmenően az adott hatóság attól függetlenül vizsgálhatja, 

ellenőrizheti, hogy Khv-köteles-e az érintett létesítmény. 

A Nagy-Britanniára jellemző, a hatóságok és a beruházók közötti nagyfokú 

együttműködési készség miatt azonban nem jellemző, hogy a hatósgok utólagos 

ellenőrzéseket folytatnának vagy azok alapján működési feltételeket szabnának. Ez 

kérdésessé teszi a hatásvizsgálati rendszer eredményességét, hiszen csak az esetek 

egy részében kerülnek felszínre a Khv során megadott progózisok hiányosságai.245 

Összességében a brit khv-modell előnye abban fogalmazható meg, hogy a 

korábbi szabályozáshoz képest lehetővé teszi a döntés jobb megalapozását és javítja 

az engedélyezési gyakorlat mellett a lakosság környezeti érzékenységét is. Az IPC 

szerinti engedélyezési rendszer adja a Khv környezetét, a tagállami végrehajtás 

szintje nem haladja meg az EK-irányelv minimálkövetelményeit. 

                                           
 
244 A jogorvoslati rendszerre ld. részletesebben: JANKOWSKI, 120.o. 
245 KOLTER, 97.o.,  NEUMANN, 615.o. 
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e) Németország 

Németországban a környezeti hatásvizsgálatot (Ausztriához hasonlóan) külön 

Khv-törvény (UVPG, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz) szabályozza, amely 

azonban csak jelentős késéssel, 1990-ben született meg.246 Ennek elsődleges oka az 

volt, hogy a német kormányzat (a brithez vagy a franciához hasonlóan) azon az 

állásponton volt, hogy nincs szükség formális végrehajtásra, legfeljebb marginális 

jogszabálymódosításokra.247 Amikorra ez az álláspont tarthatatlanná vált, megindult 

a jogalkotási folyamat, de az új szabályok hatálybalépésére már csak a határidő 

letelte után kerülhetett sor. Többek között e késedelmes tagállami végrehajtás, 

illetve a késedelmesség ideje alatt megkezdett beruházásoknak a Khv alóli 

mentesítése volt az oka annak, hogy Németország ellen több eljárás is indult az 

Európai Bíróság előtt (a Római Szerződés 169., Amszterdam után 226. cikkelye 

alapján), melyek során a Bíróság több alkalommal is a közösségi jog megsértését 

állapította meg, illetve elmarasztalta Németországot.248 

A német Khv-fogalom jellegzetessége, hogy maga a kifejezés többet sejttet a 

valós tartalomnál, szó szerinti fordításban ugyanis nem a hatások, hanem a 

környezettel való összeférés, az adott létesítménynek a környezettel való (jó) 

viszonyának vizsgálatára (kialakítására) irányul.249 A Khv az UVPG 1.§ alapján egy 

projekt hatásainak előzetes felmérése, leírása és értékelése valamennyi környezeti 

tényező vonatkozásában, a hatósági engedélyezési eljárás keretében. Az előzetesség 

és a létesítmény-orientáltság mellett legfontosabb sajátossága az integrativitás.  

A Khv- eljárás Németországban is a korábbi engedélyezési eljárásokba 

integrálódik, melyek közül kiemelkedik az immisszióvédelmi tv. (BImSchG, 

                                           
 
246 FODOR, Khv Németországban, 39.o. 
247 HENDLER, 21.o. 
248 CALLIES,  Zur unmittelbaren Wirkung, 339-340.o. 
249 a helyes kifejezés: Umweltfolgenprüfung, vö. pl. SCHINK,  Die Umweltverträglichkeitsprüfung, 173.o. 
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Bundesimmissionschutzgesetz) 250  és az útügyi tv. (FStrG, Fernstrassengesetz) 

szerinti engedélyezés251 , amelyek gyakorlatilag az engedélyköteles létesítmények 

legnagyobb részét átfogják.252  Az UVPG hatálya csak azokra a létesítményekre 

terjed ki, amelyek engedélyezése a szövetségi jog alapján történik, a tartományok 

azonban rendelkeznek arra vonatkozó felhatalmazással, hogy törvényt alkossanak e 

téren, illetve maguk is kötelesek a közösségi jog végrehajtására. Ilyen, a szövetségi 

UVPG-t kiegészítő tartományi törvénnyel rendelkezik Baden-Württenberg, Berlin és 

Észak-Rajna-Vesztfália. 253  A felsőszintű tervek, programok Khv-járól sem 

szövetségi, sem tartományi jogszabályok nem rendelkeznek. A települési 

önkormányzatok (a községek) illetékességi területükön olyan beruházásokra is 

kiterjeszthetik a Khv-kötelezettséget, melyek a törvényi szabályok hatálya alá nem 

tartoznak. A helyi lakosság bizalma érdekében saját beruházásaikat, sőt stratégiai 

döntéseiket (településrendezési tervek, városfejlesztési koncepciók) is Khv-nak 

vetik alá.254 

Az immissziójogi engedély mellett a beruházónak adott esetben más (pl. 

vízjogi) 255  engedélyt is be kell szereznie, vagyis itt nem beszélhetünk teljes 

eljárásjogi integrációról. Részlegesen érvényesül eljárási integráció annyiban, 

                                           
 
250 Ez egy kvázi környezetvédelmi törvény, amelybe a Khv-ról egy külön fejezetet iktattak (ugyanez a helyzet 
a bányatörvény és az építésügyi tv. esetében is, míg pl. a vízügyi tv. csak utal az UVPG-re, 7. és 9. §§). E 
fejezet rendelkezései gyakorlatilag teljes mértékben kiszorítják az UVPG szabályainak formális 
érvényesülését. Az említett fejezet azonban csak 1992-ben lépett hatályba, vagyis az e tv. szerinti 
eljárásokban az irányelv követelményei csak további két éves késedelemmel valósulhattak meg. Vö.: többek 
közt PETERS, Zum gesamthaften Ansatz, 235.o., PETERS, Bewertung, 93.o. 
251 A német engedélyezési rendszer  részleteiben e dolgozatnak nem lehet tárgya, a fenti megkülönböztetés 
mögött egy egyszerűsítés áll. Voltaképpen a tárgyi hatályban megmutatkozó eltérés egy koncepcionális 
különbséggel kapcsolódik egybe, ami a magyar jogrendszertől teljességgel idegen, ezért nehezen 
megvilágítható. A két alapvető (de nem egyedüli!) engedélytípus a (die Immissionschuztrechtliche) 
Genehmigung és a Planfeststellung (ami pedig valójában nem csak utak esetében, de pl. az atomerőművek 
esetén is használatos). ld. mások helyett is: SCHMIDT-PREUß, 493.o. Álláspontom szerint a szó szerinti 
fordítás: engedély – jóváhagyás nem alkalmas a különbségek érzékeltetésére. 
252 KOLTER, 15.o. Itt is hangsúlyoznom kell, hogy egyszerűsítésről van szó. 
253 PETERS, Zum gesamthaften Ansatz, 235.o. 
254 SITTEL-CZIPIONKA, 739, 742.o., HENDLER, 31.o. Mivel Németországban a Khv-ra nincs kizárólagos 
hatáskör, ilyen esetben a Khv-t maga a községi hatóság folytatja le. 
255 REBENTISCH, 953.o, vö.: BImSchG 13. §,  további kivétel még a bányaműszaki terv jóváhagyása és az 
atomenergiával kapcsolatos engedélyek 
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amennyiben a többi (természetvédelmi, építési 256 , erdészeti, iparigazgatási stb.) 

engedélyt és jóváhagyást viszont (gyakorlatilag a magyar szakhatósági 

közreműködés formájának megfelelően) 257  magába olvasztja. Az utak esetében 

viszont egyetlen, teljes mértékben koncentrált engedélyezésről beszélhetünk. 

Abban az esetben, ha nem érvényesül eljárásjogi integráció, mert pl. nem 

szükséges immissziójogi engedély, de van Khv-kötelezettség (vízhasználatoknál, 

illetve általában a nem létesítményhez kötött tevékenységeknél)258, akkor a Khv 

lefolytatására az adott tartománynak ki kell jelölnie egy felelős hatóságot 

(federführende Behörde) 259 , amely lefolytatja a Khv-t 260 , illetve biztosítja a 

különböző hatóságok közötti együttműködést. E hatóság a többi hatáskörét nem 

vonhatja el261, nem prejudikálhatja azok döntését, de az értékelés és figyelembevétel 

alapjául szolgáló összefoglalót ez szolgáltatja számukra.  

Németországban a (környezetvédelmi) engedélyezésnek sajátos jelentősége 

van, ezért az eljárási rend és az engedély jogi hatása is több országtól eltérően 

alakul.262 Az engedély a német környezetjog legalapvetőbb eszköze. Érvényessége 

(szemben pl. a brit joggal) határidőhöz nem kötött, ami miatt szilárd állapotvédelmet 

biztosít a beruházóknak. Persze a vállalkozás lényege nem lehet egy állapot, a kor 

műszaki-tudományos követelményeit követni kell, a létesítmények, tevékenységek 

megváltoztatása pedig megint csak engedély-köteles. Minden esetre nagyobb a 

beruházási biztonság, de ennek ára a fokozottabb állami beavatkozás, a 

                                           
 
256 Természetesen csak akkor, ha immissziós és építési engedély is szükséges. Ennek érdekessége, hogy ez 
adott esetben nem Genehmigung, hanem Planfeststellung. Az immissziós törvény ezirányú módosítása egyéb 
körülményekkel (pl. hogy a hulladékkezelők létesítése ma már részben Planfeststellung-ot, részben 
immissziós engedélyt igényel) együtt abba az irányba hat, hogy a két engedélytípus közt egyre kevesebb a 
különbség. Vö. az immissziósjogi engedély kötöttségével kapcsolatban elmondottakkal, ill. STEINBERG, 
Zulassung, 217.o. 
257  Állásfoglalásukat kötelező kikérni, de az nem köti a felelős hatóságot. FLUCK, Die 
Konzentrationswirkung, 116.o., BENDER, 370., 371.o.  
258 FLUCK, Die Konzentrationswirkung, 120.o. 
259  Ez lehet akár az iparigazgatási vagy a vízügyi hatóság is, Bajorországban pl. mindig a hierarchia 
legmagasabb szintjén álló engedélyező hatóság, ld. KNOPP, 401, 405.o. és SCHMIDT-PREUß, 485.o. 
260 SCHMIDT, 15.o. 
261 LANDEL, 244-245.o. 
262  Ez többek közt azzal is jár, hogy az eljárások időtartama a többi tagállamhoz képest hosszú, ld. 
STEINBERG, Zulassung, 210.o. A BImSchG 10.§ (6a) bek. szerint az eljárási határidő hét hónap, amely 
három hónappal meghosszabbítható. Így az eljárás egy évet is, de az utak esetében akár évtizedet is igénybe 
vehet. 
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bonyolultabb eljárás. Másik következménye a határozatlan időre szóló engedélynek, 

hogy másképp alakul a beruházók és a hatóságok viszonya: kevésbé rugalmas, mint 

pl. a brit rendszerben, ahol a pontszerű beavatkozás helyett egy folyamatról 

beszélhetünk. Az engedély egyfajta állami szavatosság (szemben a brit vagy a 

francia joggal), melynek jegyében pl. károkozás, szomszédjogi viták esetén nem az 

üzemeltető-beruházó perelhető rendes bíróság előtt, hanem csak a határozat 

támadható meg a közigazgatási bíróság előtt.263 (Az állam tehát felelősséget visel, 

de csak olyan tevékenységekért, melyekre befolyással van.) 

A Khv németországi szabályozásának sajátosságai közé tartozik (részben az 

előbbiek miatt), hogy a német környezetvédelmi igazgatási jog az UVPG 

megszületésekor rendkívül összetett, áttekinthetetlen normatömeg volt, ami 

érzékelhetően nehezítette a beruházások megvalósítását. 264  Emiatt egyrészt a 

befektetések száma alacsony volt, hiszen ugyanakkor az EK többi országában 

egyszerűbb feltételekkel lehetett engedélyhez jutni, másrészt pedig ez a német 

újraegyesítést követően a keleti tartományok infrastruktúrális felzárkózásának 

akadályává vált. A beruházások feltételeinek javítása érdekében a német jogalkotó 

számos olyan törvényt 265  fogadott el, amely az eljárások egyszerűsítésére 266 , 

gyorsítására irányul, csökkentve a környezeti hatásvizsgálat hatókörét is. E 

jogalkotási tendencia alapjában véve az eljárásban való részvételi jogokat, a 

jogvédelmi lehetőségeket és a környezeti követelményeket csökkenti, 267  a Khv 

tekintetében pedig a jogintézmény szabályozásának színvonalát rontja, kérdésessé 

téve, hogy az megfelel-e az Ek-irányelv követelményeinek. 

Az UVPG 3.§-ának függeléke sorolja fel a khv-köteles létesítményeket, a 

feltétlen Khv-köteles létesítmények körét az EK-irányelv I. mellékleténél 

                                           
 
263 STEINBERG, Zulassung, 212-213.o. 
264 KOCH, Beschleunigung, 28.o. 
265  pl. tv. az engedélyezési eljárás egyszerűsítéséről (Planungsvereinfachungsgesetz, 1993), a BImSchG  
módosítása (1993),  a beruházások támogatásáról szóló tv. (Investitionsförderungsgesetz, 1993), az 
engedélyezési eljárás gyorsításáról szóló tv. (Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz, 1996), stb., ld. 
pl. TROJA, 318-319.o. 
266 A környezeti követelmények egyszerűsítése és a vállalkozói környezeti aktivitás összefüggéseit érinti a 
dolgozatnak a környezetvédelmi teljesítményértékelésről szóló része (5) pont, Az audittól várt előnyök) 
267 ERBGUTH, Umweltrecht im Gegenwind, 477.o. 
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szélesebben vonva meg. 268  A létesítmények Khv-kötelezettségének 

megállapításához a tv. szempontként elsősorban küszöbértékeket határoz meg, de 

vannak ennél kevésbé egzakt mércék is, mint pl. az adott terület érzékenysége, 

amelyek bizonyos teret biztosítanak a hatósági mérlegelésnek.  

Az új létesítmények mellett a régiek átalakítása akkor Khv-köteles, ha annak 

révén jelentős környezeti hatások jelentkezhetnek. A BImSchG szerint egy átalakítás 

vagy bővítés akkor Khv-köteles, ha az engedélyköteles. Erről akkor beszélhetünk, ha 

nem lehet kizárni, hogy az átalakítás káros környezeti következményekkel vagy 

egyéb veszélyekkel, jelentős hártányokkal, terheléssel járhat. További feltétel, hogy 

a változás érintse a lakosságot vagy a szomszédokat, ilyenkor ugyanis nem lehet 

eltekinteni a részvételi eljárástól, vagyis azoknak az eljárásba való bevonásától.269 

Az utak esetében eltérést jelent ettől, hogy itt az engedélyezés szükségességéről a 

hatóság szabadabban mérlegelhet. Ha nem érinti mások jogait, illetve harmadik 

személyek nem kifogásolják azt, engedélyezés helyett választhatja az ún. 

jóváhagyási eljárást, amelyben (ha úgy dönt, hogy nem jelentősek a 

következmények) nem szükséges Khv-t lefolytatni.270 Az immissziós jog esetében a 

kérdés az, hogy van-e olyan előrejelzés, amely szerint jelentős következmények 

jelentkezhetnek, míg az utaknál az, hogy van-e olyan prognózis, amely szerint ilyen 

hatások fognak jelentkezni.271 

A Khv-szabályozás hatálya tekintetében további sajátosság, hogy a német jog 

szerint az UVPG csupán a szakterületi törvények kiegészítése, vagyis, amennyiben a 

szakterületi törvények az UVPG elvárásainak megfelelnek, annyiban azokat kell 

alkalmazni.272 A Khv-szabályozás által behozott, a korábbi szabályokhoz képest új 

                                           
 
268 FODOR, Khv Németországban, 42.o. 
269 MOENCH-SPOERR, 635.o. 
270 E szabály nem csak az átalakítás, de a létesítés engedélyezésére is vonatkozik,  bevezetése az eljárás 
gyorsítására irányuló törvényhozás része volt, erősen kritizálja többek közt: ERBGUTH, Der Transrapid, 
118.o. Érvelése szerint az EK-irányelv a Khv alóli  kivételeket csupán egyedi esetben ismeri el, amelyhez 
indokolási kötelezettség, a nyilvánosság és az Európai Bizottság tájékoztatása tartozik. Az engedély 
jóváhagyással való kiváltása nem egyedi, hanem normatív kivétel, még akkor is, ha az erről szóló döntés a 
hatósági mérlegelés körébe tartozik. E mérlegelésnél ugyanis a környezetvédelmi szempontok már nem 
játszanak szerepet. A megoldás tehát ellentétes az európai joggal. 
271 KOLTER, 27-30.o. 
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elemek általánosságban: a scoping, az elkülönült részvételi eljárás, a környezeti 

hatások dokumentálása és értékelése. 

A tervezett létesítmény engedélyezését megelőzi a konkrét telephely illetve 

útvonal meghatározása, kijelölése. Maga az UVPG előírja a megvizsgált 

helyszínvariációk bemutatását elvileg azért, hogy a határozat figyelembe vehesse 

valamennyi alternatívát, ide értve a nullvariánst is. Ugyanakkor az alternatívák 

összehasonlító elemzése nem feltétele az engedélyezésnek. 273  A közigazgatási 

bíróságok gyakorlatában ellentmondásos kép alakult ki, amely szerint az 

alternatívák vizsgálatát sem az UVPG, sem az EK-irányelv nem követeli meg 

kifejezetten, csupán az a kötelezettsége a beruházónak, hogy áttekintést nyújtson a 

hatóságnak az általa számbavett variációkról, a kiválasztás szempontjairól 

(EK-irányelv 5. cikkely (1) bek., UVPG 6.§ (4) bek.). Ha a szakterületi törvény 

tartalmaz ilyen értelmű előírást, akkor kell csak az alternatívákat elemezni.274 Az 

utak vonatkozásában a Szövetségi Közigazgatási Bíróság elismerte e kötelezettség 

fennállását, de az a gyakorlatban nem vált az engedélyezés részévé. A hatóság csak 

akkor szól bele az alternatívák elemzésébe, ha valamelyik alternatíva nyilvánvalóan 

alkalmasabb a beruházó által kiválasztottnál. Összességében tehát az alternatívák 

feltárása nem része a Khv-nak és a szakterületi törvények sem írnak elő tényleges 

kötelezettséget erre vonatkozóan.275 

Ha megtörtént a helyszín kijelölése, folytatódhat az eljárás. A beruházónak 

minden olyan adatot a hatóság rendelkezésére kell bocsátania, amely a határozat 

meghozatala szempontjából releváns. Az UVPG 5.§-a szerint nyilatkoznia kell arról, 

hogy előreláthatólag milyen vizsgálatokat kell majd a Khv során elvégezni. A 

vizsgálatok körének meghatározásában jelentősége lesz még ezután a scopingnak, 

illetve a nyilvánosság bevonásának is. 

                                                                                                                                
272  UVPG 4.§, vö.: BENDER, 42.o. E jogszabályok gyakran úgy rendelkeznek, hogy “az UVPG 
rendelkezéseitől eltérően...”. Ilyenkor az is elképzelhető, hogy alacsonyabb követelményeket állítanak az 
UVPG-nél és azt mégsem lehet alkalmazni. ERBGUTH, Der Transrapid, 121.o. Konkrét példa: az UVPG az 
BImSchG-nél tágabban értelmezi a jelentős átalakításokat, de a BImSchG lex specialisként érvényesül 
MOENCH-SPOERR, 635.o. 
273 KOLTER, 33.o. 
274 PETERS, Die Bewertung 1., 70.o., HIEN, 427.o. 
275 SCHINK, Die Umweltverträglichkeitsprüfung, 177-178.o. 
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A scoping során három kérdést kell tisztázni: mikor, milyen vizsgálatokat és 

ki végezzen el. A hatástanulmány csakis a kijelölt kereteknek megfelelően elvégzett 

vizsgálatok alapján készülhet el, de ez nem zárja ki azt, hogy a beruházók előzetes 

tanulmányokat folytassanak annak felmérésére, hogy van-e esélyük engedélyre. 

Ezen előtanulmányok befolyásolhatják a scoping eredményét.  

A scoping az UVPG alapján nem kötelező, a gyakorlatban azonban minden 

vállalkozó él azzal. A hatóság gyakran (kötelező törvényi előírás hiányában is) 

lehetővé teszi a szakmailag érintett hatóságok, a helyi önkormányzatok és a 

társadalmi szervezetek számára a scopingban való részvételt276 annak érdekében, 

hogy a vizsgálatok terjedelmét minél nagyobb körültekintéssel lehessen kijelölni, 

illetve hogy az eljárás társadalmi elfogadottságát biztosítsa. A szakértelem, az 

információáramlás jelentőségét tartja szem előtt a hatóság, és nem az ún. részvétel 

(itt még nem is létező) jogát, vagyis az egyes állampolgárok részvételére ebben a 

fázisban még nincs szükség. 277  A vizsgálatok körének meghatározásában (mint 

ahogy az eredmények összefoglalásában és értékelésében is) mindezek ellenére a 

hatóság a közhatalom birtokosaként jár el, szó sincs a brit vagy a francia típusú 

együttműködésről.278 

A vizsgálatok elvégzéséért a beruházók tartoznak felelősséggel, de a 

vizsgálatokat rendszerint szakértői irodák végzik. Mihelyst a Kht 279  elkészül, a 

beruházó azt a hatóság elé terjeszti. A tanulmányok természetesen érzékeltetik a 

beruházói érdekeket is, de a nyilvánosság nagyfokú kontrolja miatt fel sem merül a 

vizsgálati eredmények torzítása. A beruházói érdekek megjelenése szempontjából 

jelentősége van annak, hogy az UVPG szerint elvileg nem kizárt annak a lehetősége, 

                                           
 
276 Ennek előnyeiről ld. KOENIG, 36-38.o., NISIPEANU, 323.o. Van ugyanakkor, aki annak veszélyére 
hívja fel a figyelmet, hogy a hatóságoknak nagy nehézséget okoz az, hogy a lakosság a scoping célját 
félreértve már itt érdekeinek érvényesítésével próbálkozik, ami a scoping elnyúlásához vezet. Így pl. 
KOENIG, 37.o., MAYEN, 321.o. A scoping értelme éppen a Khv gyorsítása, megfelelő előkészítése. 
277 KOLTER, 44.o. 
278 vö. többek közt: HENDLER, 22, 30.o., NISIPEANU, 324.o. 
279 A vizsgálatok tanulmányszerű, tehát külön dokumentumban való rögzítése nem előírás, de a gyakorlatban 
a hatóságok megkövetelik. Az immissziós eljárásban azonban akár nélkülözhető is, mivel a BImSchG által 
előírt többi dokumentum azt pótolhatja. így: SCHWAB, 433.o. 
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hogy közberuházások esetén a beruházó és az engedélyező egy ugyanazon szerv 

legyen.280 

Az engedélyezésnek feltétele, hogy a kérelmező és a hatóság megállapodjon 

az ún. kiegyenlítő, semlegesítő intézkedésekben (pl. zajvédő berendezés 

elhelyezése, új erdő telepítése,). Itt is felmerül azonban (Hollandiához hasonlóan), 

hogy egyes hatások nem kerülhetők el, ugyanakkor terület hiányában nem is 

ellensúlyozhatók.  

Az UVPG kifejezett előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Kht-ban be 

kell mutatni a különböző környezeti elemek között a létesítmény működése 

következtében jelentkező kölcsönhatásokat. A tv. a tudományos-technikai fejlődés 

dinamikája miatt szándékosan nem határozza meg azt közelebbről, hogy mit is kell 

kölcsönhatás alatt érteni, de az integrativitás követelményének megfelelően 

nyilvánvalóan ide tartozik a hatások összeadódása vagy egyik elemről a másikra 

való átháramlása, mégha ennek kiváltó oka éppen valamely környezetvédelmi 

intézkedés is.281  

Ugyanakkor bizonyos tekintetben az integrativitás (szükségszerűen) 

korlátozottan érvényesül. A flóra illetve a fauna érintettsége esetén elegendő néhány 

kiválasztott (indikátor-) fajon keresztül bemutatni a hatásokat, és általában is csak 

azokat a hatásokat kell vizsgálni, amelyek a határozathozatal szempontjából 

relevánsak. A Khv mélységét meghatározza a scoping résztvevőinek az 

arányosságra való törekvése.282 

A Khv eljárási szabályai között Németországban is a döntés információs 

megalapozását illetve az esetleges sérelmek kiküszöbölését szolgálják a 

nyilvánosság részvételére vonatkozó előírások. 283  Ezek szerint már a 

tulajdonképpeni meghallgatási eljárást megelőzően egy hónapra ki kell függeszteni 

a Khv szempontjából lényeges dokumentumokat azokon a településeken, amelyeket 

                                           
 
280 Ilyen pl. a Hesszeni Útügyi Főhatóság, ld. KOLTER, 49.o. 
281 PETERS, Zum gesamthaften Ansatz, 236-237.o., MAYEN, 322.o. 
282 SCHINK, Die Umweltverträglichkeitsprüfung, 178.o. a relevancia mellett azt is figyelembe veszik, hogy 
mi várható el a beruházótól, NISIPEANU, 324.o. 
283 A formális részvételi eljárás alól az eljárás egyszerűsítésének körében a német törvényhozó bizonyos 
esetekben felmentést adott, vö.: ERBGUTH, Umweltrecht im Gegenwind, 478.o. 
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a tervezett létesítmény hatásai előreláthatólag érinteni fognak. Kifogások rendszerint 

a kifüggesztésre előírt határidő leteltét követő két héten belül tehetők. A részvétel 

megkönnyítését szolgálja a beruházó által elkészítendő közérthető összefoglaló. Az 

UVPG 4.§ alapján a szakterületi törvények alkalmazása itt is elsőbbséget élvez. A 

BImSchG szerinti eljárásban ezért bárki, míg az útvonalmeghatározási eljárásban 

az érintettek vehetnek részt. A kifogások előterjesztésére előírt határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár, bár a hatóság elkésett kifogásokat is megvizsgálhat. 

E jogvesztésnek két formája ismeretes: formális kizárás (preklúzió) alatt azt 

értik, ha a jogvesztés csak az államigazgatási eljárásban érvényesül, míg a materiális 

kizárás azt jelenti, hogy az adott jog immár bírói úton sem érvényesíthető. Utóbbi 

jelentősége az, hogy nagyobb jogbiztonságot nyújt a beruházó részére. A 

szakterületi törvények határozzák meg, hogy e gyakorlati szempontból hasznosnak 

tartott szabályok közül mikor, melyik érvényesül. Egyes tartományok  (pl. Hesszen) 

azonban nem ismerik a materiális jogvesztésnek a lehetőségét, vagyis a beruházások 

biztonságával szemben fontosabb érdeknek tartják a harmadik személy érintettek 

jogait.284 

A beérkezett kifogásokat a hatóság tárgyalás keretében vitatja meg a 

kérelmezővel, az érintett hatóságokkal, az érintettekkel, illetve azon személyekkel, 

akik kifogást emeltek. A tárgyalásról közleményt kell kiadni és háromszáz résztvevő 

alatt minden részvételre jogosult személyt személyesen kell értesíteni.285 

A Khv eredményeiről Németországban a hatóság köteles összefoglalót 

készíteni.286 Egyedül ez szolgál majd a döntéshozatal során a környezeti hatások 

értékelésére ill. figyelembe vételére, vagyis erre épül a Khv döntéshozatali fázisa. 

Az összefoglalóban a hatóság az eljárás során keletkezett valamennyi 

dokumentumot (a kérelmet, a lakossági kifogásokat, a hatósági állásfoglalásokat és 

                                           
 
284 KOLTER, 59.o. 
285 KOLLMER, 1058.o. 
286  Nem összetévesztendő a közérthető összefoglalóval: zusammenfassende Darstellung - 
allgemeinverständliche Zusammenfasung, utóbbi célja ugyanis a társadalmi részvételi jogok gyakorlásának 
megkönnyítése. 
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saját álláspontját is) feldolgozza, rendszerezi.287 Ezzel zárul az információszerzés 

szakasza és itt kezdődik az információk feldolgozása, értékelése. 

Az értékelés tekintetében a Khv-szabályozás csupán az integrativitás 

szempontját határozza meg, az egyéb szempontokat (megelőzés és elővigyázatosság, 

a kibocsátások minél kisebb szintre szorítása, stb.) a szakterületi normák adják. A 

német szabályok korrekt módon kizárják az értékelés szempontjai közül a 

környezetvédelmi érdekektől idegen aspektusokat 288és azt is kimondják, hogy az 

egyes (szektorális) környezeti érdekek egymással szemben (egzakt mércék 

hiányában) nem rangsorolhatók.289 

Míg az értékelési fázisban csak a környezetvédelmi érdekek bírnak 

jelentőséggel, addig a figyelembe vételi kötelezettség alapján a hatóság a döntés 

meghozatalában az egyéb releváns érdekek között mérlegeli az értékelés, vagyis a 

szűkebb értelemben vett Khv utolsó lépésének eredményét. A Khv eredménye a 

hatóságot nem köti.290 

A határozathozatal szempontjából fontos különbségek adódnak a különböző 

eljárásokban. Egyrészt abból fakadóan, hogy az immissziójogival szemben az 

útvonalengedélyezési eljárás koncentrált, tehát itt mindig csak egy határozat 

születik. Másrészt itt a figyelembevételnek, és ezzel a voltaképpeni Khv-nak a 

nagyobb hatósági mérlegelési szabadságból következően nagyobb súlya van. A 

BImSchG (6.§ (1) bek.) ugyanis megköti a hatóság kezét: ha a kérelmező a törvényi 

előírásokat teljesíti, tőle az engedély nem tagadható meg.291 Az ily módon kötött 

döntés persze a gyakorlatban közelít a mérlegelés alapján hozott döntéshez, mivel az 

                                           
 
287 BENDER, 44.o. 
288 A környezetvédelmen kívüli szempontok teljes szeparálása persze illúzió. Jogon kívüli mércék előtérbe 
helyezése azzal a veszéllyel járhat, hogy az értékelés eredményét a hatóság nem tudná figyelembe venni, a 
jogszabályok pedig mindig kompromisszumos jellegűek, vagyis csak környezetvédelmi  érdekeket 
érvényesítő jogszabály nincs. Legfeljebb arra van lehetőség, hogy a normák teleologikus értelmezésével 
azokból kiszűrjék a környezetvédelmieket. E problémakörre ld.  HENDLER, 28.o., PETERS, Bewertung, 
94.o., PETERS, Die Bewertung 2., 302.o., BECHMANN-JÖRISSEn, 163-164.o., SCHMIDT-PREUß, 
486.o., MAYEN, 323.o., stb. 
289 KOLTER, 67.o. 
290 A Khv eredményeinek értékelése nem jelenti a határozat prejudikálását, mint ahogy az EK-irányelv sem  
köti  ki a környezeti érdekek prioritását. vö.: LANDEL, 59.o. 
291 SCHMIDT, 16.o. 
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említett törvényi feltételek egyre több határozatlan jogfogalmat tartalmaznak (pl. 

jelentős hatás, káros következény).292 

Bizonyos körülmények esetén a hatóság a Khv lezárulása előtt engedélyezheti 

egyes beruházási fázisok elvégzését: ha az engedély kiadása valószínűsíthető, erre 

közérdekből van szükség293 és ha a beruházó vállalja, hogy ha végül mégsem kapna 

engedélyt, teljes felelősséget visel (helyreállítás, esetleges kártérítés). 294  A bírói 

gyakorlat szerint ez a lehetőség kivételes és csak a lakossági kifogások megtétele 

után lehet vele élni. 

Németországban is érvényes az a következtetés, hogy a Khv eredménye az 

eljárás kimenetelében azért nem követhető nyomon látványosan, mert a beruházók 

projektjeiket (többnyire még a formális eljárás megindulása előtt) igyekeznek 

megfeleltetni a környezeti elvárásoknak. Így lehetséges, hogy (1997-ig) a Khv 

eredménye miatt egyetlen kérelmet sem utasítottak el.295 

Ha a hatóság kiadta az engedélyt, ill. jóváhagyta a tervet, a határozatot az 

UVPG 9.§ (2) bekezdés szerint az érintettek (így a korábban kifogást tevők) 

számára hozzáférhetővé kell tenni. Ezzel a nyilvánosság bizonyos kontrolt 

gyakorolhat a Khv felett. Pert a határozat megtámadására azonban nem mindenki 

indíthat és a bírói felülvizsgálat terjedelme is korlátozott, ami a környezeti 

kérdésekben érzékeny lakosságban gyakran csalódást kelt.  

A bírói gyakorlat felfogásában a Khv pusztán eljárásjogi jogintézmény.296 A 

harmadik személyek alapvető jogát az eljárási szabálysértések miatti perindításra a 

német joggyakorlat elismeri, hiszen az eljárásbeli pozíció sérelme az anyagi jogok 

sérelmével járhat. Különbség van azonban a perlési jog terjedelmében attól függően, 

hogy az adott harmadik személy érintettsége milyen fokú. Ha a projekt valakinek a 

tulajdonát érinti, akkor az érintett személy olyan szabályok megsértését is 

                                           
 
292 BECHMANN-JÖRISSEN, 165.o., KOLTER, 71.o.  
293 Ez az általános eljárásjogi szabály érvényesül pl. az utak esetében. Az immissziósjogi eljárásokban viszont 
az is követelmény, hogy az említett közérdek kifejezetten környezetvédelmi legyen. A vízjogi eljárásokban 
ugyanakkor a közérdeket a beruházó méltányolható érdeke is pótolhatja. vö.: PEPER-SCHOMERUS, 9-13.o. 
294 HOFFMANN-RIEM, 614.o. 
295 SCHWAB, 429, 435.o. 
296 FODOR, Khv Németországban, 47.o. 
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kifogásolhatja, melyek kizárólag a hatóságra vonatkoznak. Ha az érintettség csak a 

környezeti hatásokon keresztül jelentkezik, akkor (a hatásterületen élők által) azon 

szabályok betartása kérhető csak számon, amelyek a harmadik személyek védelmét 

(is) szolgálják.297 Ezeket azonban a környezetvédelem közérdekűsége folytán tágan 

kell értelmezni (tehát a részvétel szabályai mellett ide tartozik a Kht teljessége, az 

értékelés megalapozottsága, a figyelembevétel).  

A jogi személyek perlési joga a jogképességből fakadóan biztosított. A 

környezetvédelmi társadalmi szervezetek azonban nem saját jogaikat, hanem a 

társadalom környezeti érdekeit kívánják érvényesíteni. Ez a német jogfelfogás 

szerint pusztán egyéni érdekek halmaza, ami a társadalmi szervezet által nem 

érvényesíthető. Ugyanakkor a tartományok saját hatáskörükben megengedhetik 

közérdekű kereset (Verbandsklage) indítását, így arra egyes tartományok esetében 

(Hesszen, Berlin, Szárvidék, Hamburg, Alsó-Szászország, Brandenburg, Thüringia, 

Szászország) lehetőség van.298 

A szabálytalan eljárás (pl. a Khv hiányossága vagy elmaradása) 

Németországban csak akkor vezethet a határozat hatályon kívül helyezéséhez, ha a 

szabálysértés és a meghozott döntés között okozati összefüggés áll fenn. 299  A 

gyakorlatban azonban igen nehéz azt bizonyítani, hogy a hatóság szabályos eljárás 

mellett más tartalmú határozatot hozott volna.300 Az eddigi bírói gyakorlatban a 

Khv elmaradása általában nem vezetett a határozat megsemmisítéséhez.301 

Az UVPG nem tartalmaz előírásokat a már engedélyezett létesítményekre. Ez 

azt jelenti, hogy az utólagos kontrol a szakterületi törvényeknek megfelelően alakul, 

tényleges felülvizsgálat azonban, amely a Khv prognózisait korrigálná, nincsen. A 

                                           
 
297  “Schutznormtheorie”, vö.: RUFFERT, 90-91.o. A bírói felülvizsgálat nem a közigazgatás 
törvényességének objektív kontroljára, hanem szubjektív  (alanyi)jogok védelmére irányul.  
298 RUFFERT, 109.o., KOLTER, 77.o. 
299  Ez elvileg kizárt a Genehmigung-típusú engedélyeknél, ld. SCHMIDT-JORTZIG, 33.o. De ettől 
függetlenül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Khv eredményének figyelembe vétele nem jelenti 
azt, hogy a döntéshozó kezét a Khv megkötné. vö.: uo. 34.o. 
300 SCHINK, Die Umweltverträglichkeitsprüfung, 179.o. Olyan értelmezésre is van azonban példa (Müncheni 
Alkotmánybíróság), mely szerint a bizonyítási teher megfordul: a Khv elmaradása csak akkor nem vezet a 
határozat semmisségéhez, ha kizárható, hogy az eljárási hiba a döntés tartalmi hibáját eredményezhette. 
HIEN, 423-424.o. 
301 A bírói gyakorlat viszonylagos toleranciájának oka az, hogy a Khv elmaradása (1988 és 1992 között) nem 
tudatos jogszabálysértés, hanem a jogalkotás mulasztása miatt következett be. HIEN, 427.o. 



 92

hatóságok az ellenőrzések keretében bármilyen vizsgálatot elvégezhetnek, melyek 

eredményétől függően működési feltételeket szabhatnak vagy végső esetben 

visszavonhatják az engedélyt. Utóbbi helyett azonban a gyakorlatban inkább (a 

magyar gyakorlathoz hasonlóan) a bírságolás eszközével élnek.302 

 

f) A szabályozási modellek összefoglalása 

A Khv-nak a nemzeti szabályait elsősorban annak érdekében ismertettem, 

hogy leszűrhetőek legyenek a különböző megoldások hasznos tapasztalatai. Ehelyütt 

arra szorítkozom, hogy kiemeljek néhány olyan szabályozási elemet, melyek 

tekintetében az egyes európai országokban jelentős eltérések mutatkoznak. Ez az 

összesítés tehát nem elsősorban a jogintézmény lényegét, hanem a különböző 

megoldási lehetőségeket mutatja.  

A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében az összefoglaló táblázatban 

Magyarországot is szerepeltetem, noha a magyar szabályozás elemzése  a 

következő pontra tartozik. 

Tíz elemet emeltem ki, tíz kérdés formájában megfogalmazva. A pozitív 

tartalmat minden esetben az igenlő válasz jelenti. A kérdések a következők: 

1, Vannak-e a Khv-nak az adott országban olyan előzményei, melyek az 

EK-irányelv hatályba lépését vagy az EK-ba való belépést megelőzték? 

2. Alávetik-e a jogszabályokat, állami terveket, koncepciókat hatásvizsgálati 

eljárásnak? 

3. Koncentrált-e a Khv-t befogadó eljárás? - vagyis érvényesül-e a Khv 

tartalmi integrativitásának érvényesülését elősegítő eljárásjogi integráció? Igenlő 

válaszhoz nem tartottam elégségesnek azt, hogy az eljáró hatóság meg tudja 

valósítani az integratív szemléletet, mert pl. valamennyi környezeti tényező 

tekintetében kompetens, de azt is szükségesnek tartottam, hogy a Khv-t tartalmazó 

eljárás több korábbi, vagy más eljárást is magába foglaljon, felváltson. Emiatt 

                                           
 
302 KOLTER, 82-83.o. 
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nemleges a válasz pl. Magyarország esetében. A nemleges válasz itt azonban a 

magyar Khv sajátosságai miatt nem jelent negatív értékítéletet. 

4. Formalizált-e az előzetes eljárás, a scoping?  

5. Részt vesz-e független szerv a vizsgálatok terjedelmének 

meghatározásában? 

6. Van-e tárgyalás, illetve közmeghallgatás?  

7. Szükséges-e az alternatívák feltárása? E kérdésre igenlő választ csak 

akkor adtam, ha nem csupán a megvizsgált alternatívákat kell bemutatni (így maradt 

ki pl. Németország), hanem valóban vizsgálni kell minden alternatívát, ide értve a 

nullvariánst is. 

8. Kell-e vizsgálni a kölcsönhatásokat? Ezzel érvényesülne ugyanis teljes 

mértékben az integrativitás.  

9. Van-e tényleges felülvizsgálati kötelezettség? Vagyis nem csupán 

utólagos ellenőrzés szükséges, de azt is előírják, hogy a khv prognózisainak 

helyességét megvizsgálják. 

10. A minimálisnál magasabbnak tekinthető-e az EK-irányelv tagállami 

végrehajtásának szintje? Erre a kérdésre elsősorban a többi válaszra tekintettel 

adtam választ, illetve az egyes modellek bemutatásakor leírtakra voltam 

figyelemmel. 

 A válaszok alapján  példaértékűnek az osztrák és a holland modellt 

tekinthetjük. 

 

Melléklet: A Khv-modellek áttekintő táblázata 
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3. A Khv magyar szabályozása 

 

 A hazai irodalomban a Khv történeti előzményeként szokás említeni a '80-as 

évek közepén előírt, a nagy- és célcsoportos beruházásokra vonatkozó 

hatástanulmány-készítési kötelezettséget.303 E megoldás  egyrészt a valódi politikai 

akarat és a követelményrendszer hiánya miatt formális, deklaratív értékű maradt, 

másrészt semmiképpen sem felel meg az általam fentebb meghatározott (általános) 

definíciónak. Egy 1992-es részletszabályt (146/1992. (XI. 14.) Korm. r.) amely 

egyes erőművekre vonatkozott) követően jött létre a Khv általános, de ideiglenes, 

kormányszintű szabályozása (86/1993. (VI. 4.) Korm. r.). A szabályozás átmeneti 

jellegében több körülmény játszott szerepet. Ekkor már javában folyt a környezet 

védelméről szóló új törvény előkészítése, és a jogintézmény végleges szabályozását 

erre a törvényre kívánták bízni. Az, hogy nem várta meg a Kormány a törvény 

megszületését, a "szoktatás" révén megkönnyítette a későbbi elfogadást 304  és 

lehetővé tette bizonyos tapasztalatok felhasználását. 

 1995. december 19. óta a hatályos joganyagot a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló törvény,  Kvt VII. fejezete és a környezeti 

hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos 

hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. r. (Khr) 

jelentik. 

 

a) Definíció, a Khv tárgyául szolgáló létesítmények 

 A Khv fogalmát sem a Kvt, sem a 152/1995. (XII. 12.) Korm. r. nem 

határozza meg. A definiálás pedig célszerű lenne, hiszen a Khv nem alkalmazható 

tetszés szerint, hanem a törvény által meghatározott és a Khr-ben (esetleg 

önkormányzati rendeletben) részletezett esetekben kerülhet rá sor. A Khv-val nem 

                                           
 
303 BAKÁCS, Környezetjog, 179.o., BÁNDI,  Kézikönyv, 143. o.; LÁNG, Környezetvédelmi Lexikon. I. 

kötet, 93. o. 
304 FÜLÖP,  Az állampolgári részvétel, 166. o. 
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keverhetők össze és nem feleltethetőek meg a hozzá hasonló jogintézmények és 

megoldások (quasi Khv-k), amelyek mind a magyar, mind a különböző európai 

jogokban szép számmal szerepelnek.305 Ilyen quasi hatásvizsgálatot kell végezni a 

bányászati tevékenységekkel kapcsolatban, ahol az ún. műszaki üzemi terv (a 

Bányatörvény, az 1993: XLIII. tv. 27. §-a és a végrehajtási rendelet, a 115/1993. 

(VIII. 12.) Korm.r. 13. §-a szerint) tartalmazza a bányaművelés környezetre 

gyakorolt hatásainak elemzését, a megfigyelés módjának, az ehhez szükséges 

létesítményeknek és a mérési helyek kialakítási-üzemeltetési rendjének 

meghatározását. Az épített környezet védelméről szóló 1997:LXXVIII. tv. szerint 

(31.§, az építési folyamat szabályozása körében) biztosítani kell az építmény 

elhelyezése során a környezetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit, ezt az 

építésügyi hatóság a környezetvédelmi szakhatóságtól függetlenül is megkövetelheti 

(36. §). A tervdokumentációknak része a környezeti paraméterek bemutatása (ami 

bizonyos mértékig hasonló lehet egy hatástanulmányhoz), mindez azonban nem 

egyenértékű a Khv-val. A német hatásvizsgálati törvény is hivatkozik ilyen 

eljárásokra, de a német Khv sajátos szabályozása miatt az alakszerűségek betartása 

esetén az ilyen eljárások helyettesíthetik a Khv-t, illetve a szakterületi törvények 

követelményei lex specialisként érvényesülnek az UVPG-val szemben. Az itt 

említett magyar példák mindegyikének sajátja azonban az, hogy hiányzik valami 

belőlük (pl. a nyilvánosság bevonása, a szakhatósági állásfoglalások) ahhoz, hogy 

valódi környezeti hatásvizsgálatnak tekinthessük őket, és hiányzik az ilyen értelmű 

(tehát az UVPG 4. §-ához hasonló) rendelkezés is.  

 A Khv-nak (az e fejezet első pontjában meghatározott) általános fogalma 

szerint a környezeti hatások jelentik a tárgyát. Az EK-irányelv és az EK-tagállami 

normák jelentős része is oly módon határozza meg a fogalmat, hogy abban felsorolja 

valamennyi környezeti tényezőt és az azok közötti kölcsönhatásokat is megemlíti. 

Ezzel hangsúlyozzák a Khv integratív jellegét. Ehhez képest a magyar jogszabályok 

nemcsak, hogy fogalmi szinten nem, de a Khv tartalmi követelményeinek körében 

                                           
 
305 FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 727.o. 
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sem említik a kölcsönhatásokat (vö. pl. a Kvt 69. § (2) bek. b-c) pontokat, ahol 

általában a környezeti hatások szerepelnek, ill. a Khr 12. § (5) bekezdését), melyek 

adott esetben épp a káros környezeti hatások elhárítását célzó intézkedések 

következményei. Vannak persze olyan rendelkezések, melyek az integrativitásra 

irányulnak (Khr 12.§ (4) bek.: “A hatásfolyamatokat külön-külön és összességükben 

is elemezni kell, fel kell tárni a közvetlenül érvényesülő hatásfolyamatokat is.”), de 

ezek véleményem szerint nem elégségesek. A Kvt-nek meg kellene határoznia a 

Khv fogalmát, mégpedig a 85/337. sz. EK-irányelvvel egyező tartalommal. 

 A fogalomnak ugyancsak eleme kell, hogy legyen az, hogy mely 

tevékenységek hatásait kell vizsgálni. Erre a Kvt 67. § (1) bekezdése ad választ: a 

környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek megkezdése előtt306 

kell a Khv-t elvégezni. Az, hogy a jogalkotó elképzelései szerint konkrétan mi 

minősül ilyennek, a Khr mellékletéből derül ki. Az itt szereplő száztizenegy 

tevékenység csoportosításához több szempont is adódik, melyek közül a leginkább 

nyilvánvaló az, amelyiket a Kormány is magáévá tett: az ún. ágazati felosztás.307 A 

fontosabb, használt kategóriák: mezőgazdaság, közösségi szolgáltatások, bányászat, 

feldolgozóipar, energiaellátás, szállítás, raktározás, közigazgatás, illetve egyéb, 

nómenklatúrába nem sorolt tevékenységek. Az osztályozás tekintetében a Khr az 

EU-irányelvvel összevetve megfelelő, sőt nem egy esetben elmondhatjuk, hogy 

átgondoltabb, következetesebb is a követendőnél.308 Ami különbség mégis adódik, 

az abból következik, hogy az EK-irányelvnek két tevékenységlistája van, mert míg 

az I. sz. melléklet elemei esetében maga a Közösség döntött a Khv-kötelezettségről, 

addig a II. sz. lista esetén a tagállamoknak (immár rögzített kritériumok szerint) van 

                                           
 
306 A Khv valóban a tevékenység megkezdése előtt kell, hogy történjen. A törvénynek azonban ez a fordulata 
úgy veszi át az EK-irányelv (eredeti) szövegét, hogy nincs tekintettel arra, hogy eljárásjogilag hogyan 
rendezte a Khv helyét. Mivel a Khv a környezetvédelmi engedélyezési eljárás része, és engedély nélkül a 
tevékenység nem kezdhető meg, e rendelkezés felesleges. Nem lett volna az egy olyan országban, ahol a Khv 
nem egy meghatározott eljáráshoz kötött, vagy ahol eddig a Khv-kötelezettség nem feltétlenül jelentett 
egyben engedélyezési kötelezettséget is (utóbbiakra tekintettel a 11/97 sz. irányelv módosította az eredeti 
normaszöveget). A tevékenységet megelőző sajátosság egy általános defínicióba illik inkább. 
307 FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 728.o. 
308 FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 729.o. 
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lehetőségük dönteni arról, hogy a vizsgálati kötelezettséget milyen feltételek esetén 

tartják szükségesnek.  

 A jogi megoldás, illetve az eljárásjogi konzekvenciák különbözősége alapján 

több lehetőség is adódik a lista elemeinek csoportosítására. Így pl. egyik csoportba 

tartoznak azok, amelyek mindenütt (pl. papírgyártás, radioaktív 

hulladékfeldolgozás), míg a másikba azok, amelyek csak a védett természeti 

területeken, illetve az ún. gyógyhelyeken Khv-kötelesek. (Természetvédelmi 

területen pl. a zárttéri vadtartás, állattartó telep 20 szarvasmarha fölött, 

légvezetékek, rádióadók, míg gyógyhelyeken az erdei vasutak, sportlétesítmények 

is.) 

 A tárgyi hatály szempontjából a megjelölt tevékenységek jelentős részben 

feltétel nélkül Khv-kötelesek (pl. a bányászat, cukor-, üveggyártás), míg a többi 

valamilyen határfeltételhez, (vagy az EK-irányelv szóhasználatával élve) 

küszöbértékhez kötve sorolható ide.309 Ez a bizonyos határfeltétel többféleképpen is 

meghatározható, így pl. teljesítményben (az építési vegyianyaggyártás évi 1000 t 

fölött, szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap fölött), a szükséges terület függvényében 

(katonai gyakorló tér 100 ha fölött), az érintett terület (pl. vízrendezés síkvidéken 

1000 ha fölött) vagy éppen az igénybevett vízmennyiség nagyságában (pl. felszín 

alatti vízkivétel réteg- illetve karsztvízből 5000 m3/nap fölött), vagy kapacitásban 

(közúti gépjárműjavító 50 db fölött). 

 Eljárási szempontú megközelítésben a Khv-köteles tevékenységeken belül 

vannak olyanok, amelyek minden esetben részletes hatástanulmányt igényelnek (így 

a hő-, vízi-, geotermikus erőművek), amelyek csak meghatározott törvényi 

határfeltétel esetén részletes Khv-kötelesek (pl. az állandó repülőtér 2100 m-nél 

hosszabb kifutópálya esetén) és olyanok, amelyek komplex gyártástechnológia 

alkalmazásakor esnek ebbe a körbe (pl. általában a vegyi anyagok előállítása, így a 

növényvédő szerek, kénsavgyártás stb.). A lista többi elemére a később ismertetendő 

általános szabályok vonatkoznak. Az itt említett szempontok természetesen 

                                           
 
309 FODOR-PRUGBERGER, 187.o. 
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együttesen érvényesülnek, így pl. az idegenforgalmi létesítmények csak védett, 

illetve gyógyhelyen képezik hatástanulmány tárgyát, de ott is csak abban az esetben, 

ha a 100 fő/nap befogadóképességet meghaladja kapacitásuk stb.310 

 Mindez nem érinti a jogharmonizáció kérdését. A jogharmonizáció 

szempontjából az a kérdés, hogy az EK-irányelv I. mellékletében felsoroltak 

feltétlen Khv-kötelesek-e, illetve hogy a II. melléklet körébe tartozó 

létesítményeknél ki vannak-e dolgozva azok a (nemzeti sajátosságoknak megfelelő) 

feltételek, melyek esetében hatásvizsgálati kötelezettség áll fenn. 

Amikor arra vonatkozó kijelentésekkel találkozunk, hogy a Khv magyar 

szabályozása megfelel az európai követelményeknek, akkor azok alapja elsősorban 

az európai és a magyar listák egybevetése.311 A magam részéről e megközelítést 

vitatom, mert véleményem szerint az egybevetést megnehezítő, koncepcionális 

különbségek állnak fenn a közösségi és a magyar Khv között. Nem elég tehát 

egyedül a listákat összehasonlítani.  

A terjedelmes listák ehelyütt való teljes elemzése nélkül, egy-két találomra 

kiválasztott részterület (legyen az első kettő, vagyis a mezőgazdaság és a bányászat) 

kiemelésével is bemutatható, hogy még a Khv-köteles tevékenységek köre sem 

megfelelő. 

A mezőgazdasághoz kapcsolódó Khv-köteles tevékenységek listája 

Magyarországon három, az európainak megfelelő tételt tartalmaz: komplex sík- ill. 

dombvidéki melioráció ötszáz hektár érintett terület felett (EK: földrendezés, II. 

melléklet), vízrendezés ezer hektár felett és nyílt felszínű öntözőcsatorna (EK: a 

mezőgazdaság vízi beruházásai, II. melléklet), és állattartó telep természetvédelmi 

területen, 20 szavasmarha felett (EK: intenzív állattartás, II. melléklet). A II. sz. 

melléklet projektjei közül nem tartalmazza a Khr a természetközeli területek 

mezőgazdasági művelésbe vonását, az erdőket érintő művelési ágváltoztatást, az 

intenzív halgazdálkodást, valamint (indokoltan) a tengeri területek termővé tételét. 

Ezeket a listába küszöbértékek vagy más kritériumok meghatározásával fel kell 

                                           
 
310 FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 729.o. 
311 ERDEY-KARCZA, 42.o., Környezetvédelmi jogharmonizáció, 7.o. 
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venni. Ugyanakkor a 11/97-es irányelv az I. sz. mellékletbe felvette az intenzív 

állattartás egyes létesítményeit (baromfitenyésztés nyolcvanötezer állat, keltető 

hatvanezer tyúk felett, sertéstenyésztés háromezer sertés ill. kilencszáz koca esetén), 

melyekre a Khr megalkotásakor nyilván nem lehetett tekintettel. E tételeket (adott 

esetben alacsonyabb küszöbértékekkel) szintén fel kell venni a listába. 

A másik kiválasztott ágazat a bányászat. A Khv alá eső bányászati 

tevékenységek meghatározása terén teljesen más megállapításra juthatunk: az 

EK-irányelv szerint feltételesen, küszöbérték átlépésekor Khv-köteles 

tevékenységek (pl. kőfejtő huszonöt hektár, tőzegkitermelés százötven hektár felett, 

kőolaj- és földgázkitermelés napi ötszáz tonna ill. ötszázezer köbméter felett) 

feltétel nélkül Khv-kötelesek és az egyéb bányászati tevékenység kategóriájába 

minden, az EK által megnevezett tevékenység beletartozik. Itt tehát a lista nemcsak, 

hogy megfelelő, de szigorúbb követelményt érvényesít az irányelvnél. 

A további részleteket mellőzve meg kell állapítani, hogy szükséges a 

tevékenységlista módosítása, bővítése. Ennek során (mint az eddigi néhány példa is 

mutatja) nem jelent nehézséget az európai szabályozásnál szigorúbb, a magyar 

viszonyokra vonatkoztatott feltételek meghatározása. 

Magyarországon ugyan (a legtöbb EK-tagállammal egyezően) a  formális 

Khv-kötelezettség nem terjed ki a jogszabályokra, stratégiai tervekre, programokra, 

a környezetet érintő döntésekről elvileg ún. vizsgálati elemzést kell készíteni, 

amelyet szakmai szempontból az Országos Környezetvédelmi Tanács értékel (Kvt 

43-44.§§. A gyakorlatban ilyet tudomásom szerint csak Környezetvédelmi 

Minisztérium készít jogszabály-tervezeteiről). Önkormányzati szinten helyi építési 

szabályzat és a településrendezési terv megalkotásakor egy a Khv-hoz hasonló 

egyeztetési elárás folyik (nem csak környezeti kérdésekről, a vizsgálandó környezeti 

szempontok nincsenek rögzítve, ld. az épített környezet védelméről szóló tv. 7.§-át). 

Az önkormányzati rendeletek, határozatok tervezetét, környezetvédelmi programot a 

környezetvédelmi felügyelőség véleményezi (Kvt 48. § (2) bek.). A területfejlesztés 

programjainak előkészítésekor a nyilvánoság bevonása mellett többek közt a 

környezetvédelem kérdéseivel is foglalkozni kell (184/1996.(XII.11.) Korm. r. 22.§, 
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18/1998.(VI.25.) KTM r. 3. sz. melléklet B rész 3) pont). A konkrét terveket, 

határozatokat normatív korlátok közé szorító felsőszintű döntések esetében tehát 

Khv nélkül is biztosított a környezeti következmények figyelembe vételének 

lehetősége. 

Abban az esetben, ha egy törvény konkrét beruházásról rendelkezik, elvileg 

más a helyzet, hiszen itt ugyanazok a következmények lehetségesek, mint amikor 

egy egyszerű egyedi határozat alapján indulhat meg valamely tevékenység. Az 

EK-irányelv mégsem ír elő erre az esetre Khv-kötelezettséget, mert abból indul ki, 

hogy a jogszabályok előkészítése és a parlamenti nyilvánosság minden 

demokratikus országban helyettesíti a formális Khv-t. Az ilyen jogszabályok esetén 

sincs tehát jogharmonizációs igény a Khv bevezetésére. 

 A Khv alkalmazási körét illetően meg kell még említeni az önkormányzatok 

előtt nyitvaálló lehetőséget, hogy (pl. Németországhoz hasonlóan) Khv-nak vessék 

alá egyébként nem Khv-köteles beruházásaikat312, vagy akár a Kvt 48. §-ban foglalt 

általános felhatalmazás alapján illetékességi területükön kiterjesszék a Khv-köteles 

tevékenységek körét. Ilyen esetben a Khv persze nem (feltétlenül) csak a 

környezetvédelmi, de akár az építési engedélyezési eljárásba is integrálható. 

 

 b) A Khv és a környezetvédelmi engedély viszonya 

 Mint a Khv európai szabályozásáról szóló részben bemutattam, a Khv nem 

önálló eljárás. Az irányelv szabad kezet engedett a tagállamoknak a Khv eljárásba 

illesztése terén, csupán azt kikötve, hogy a Khv-kötelezettség járjon együtt 

engedélyeztetési kötelezettséggel, illetve hogy a Khv eredménye figyelembe 

vételének adottak legyenek a feltételei. A figyelembe vétel nem jelenti azt, hogy a 

hatások értékelése köti az engedélyező hatóságot. 

 Ehhez képest a magyar megoldásban a Khv alapján adják ki a 

környezetvédelmi engedélyt. A Khvt a környezetvédelmi hatóságot köti. Lényegtelen, 

                                           
 
312 BALOGH,  Az önkormányzatok, 29.o. 
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hogy a többi engedélyezési eljárásban figyelembe kell-e venni a Khv eredményét313 

, mert a tevékenység egyetlen jogszabályban megkövetelt engedély hiánya esetén 

sem kezdhető meg.314 A környezetvédelmi engedély és a Khv egymást feltételezik 

(Kvt 66.§ (1) bek. a) pont), tehát az EK-irányelv követelménye is azt jelenti, hogy 

környezetvédelmi engedély nélkül az adott tevékenységek nem kezdhetők meg. 

Ezzel a megoldással a Khv a magyar jogrendszerben sokkal erősebb pozíciót tölt be 

az irányelv által előirányzott minimálisnál.315 

 A következő feladat annak vizsgálata, hogy a Khv és ezzel a 

környezetvédelmi eljárás menete megfelel-e az európai elvárásoknak.  

 A Kvt a hatásvizsgálati eljárást ketté bontja, egy előzetes és egy részletes 

szakaszra, ami legalábbis megnehezíti az európai szabályokkal való egybevetést. Az 

előzetes szakaszban a beruházó 316  bejelenti a felügyelőségnek a tevékenység 

folytatására irányuló szándékát és benyújtja az ún. előzetes Kht-t. Az előzetes Kht 

kötelező tartalmi elemei: a tevékenység célja, a telepítés és a technológia 

lehetőségeinek leírása (ezen belül előzményként hivatkozás a területfejlesztési 

tervekre, természeti erőforrás-felhasználási koncepciókra, alapadatként a kapacitás, 

kezdés időpontja, tevékenység tartama, helye, infrastruktúra, tervezett 

környezetvédelmi intézkedések, bizonytalansági tényezők stb.) a létesítmény 

indokoltsága, elmaradásából származó környezeti következmények leírása, (ti. ha 

lehetnek ilyenek egyáltalán: pl. környezeti beruházásnál a fennmaradó állapot; a 

helyettesítés következményei) a hatások becslése, a várható környezetterhelés és 

igénybevétel mennyiségi és minőségi leírása (ez a kör hordozza a legtöbb 

                                           
313  Ami közvetve többnyire ugyancsak megvalósul, tekintve, hogy a többi engedélyezési eljárásban a 
környezetvédelmi felügyelőség szakhatóságként vesz részt. Az épített környezet védelméről szóló tv. (37.§) 
azzal kerüli el ezt a felesleges eljárási megkettőződést, hogy kimondja: az építési engedély egyben  
szakhatósági engedélynek is minősül. Célszerű lenne hasonlóan rendelkezni a környezetvédelmi engedélyről 
is. 
314 A Kvt 66. § (1) bek. a) pontja emellett kimondja a környezetvédelmi engedély elsődlegességét. Az 
1993-as ideiglenes szabályozás e tekintetben még nem volt egyértelmű, vö.: BÁNDI, Tanulmányok, 11.o. Az 
építési engedély vonatkozásában: BALOGH, Az önkormányzatok, 27.o., BÁNKÚTI-BÁNDI-DÓCSNÉ et 
al., 143.o. 
315 velem egyezően ld. MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ, 68.o., BÁNDI, Európai Közösségek, 194.o. 
316 A Kvt 69.§ (1) bek. szerint a szándékot “a kérelmezőnek be kell jelentenie”. Itt megint az EK-irányelv 
következetlen fordításával állunk szemben, hiszen míg az irányelv koncepciójában a bejelentés (amit követ a 
Khv-eljárás első lépése, a screening) és az engedélyezési eljárás megindulása, ill. a kérelem benyújtása elválik 
egymástól, addig nálunk a Khv gyakorlatilag megegyezik az engedélyezési eljárással. 
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bizonytalansági tényezőt). A táj- és ökológiai viszonyok várható módosulása, azon 

kérdések, amelyek csak részletes hatásvizsgálat alapján válaszolhatók meg, és végül 

a titokvédelem körébe eső adatok (ld. Kvt. 69. § és Khr. 5. és 6. §§) 

szerepeltetendők. 

 Elvileg az előzetes Khv feladata lenne kiszűrni a lehetséges helyszíni és 

technológiai alternatívák közül a környezetvédelmi szempontból legmegfelelőbbet, 

a legjobb elérhető megoldást, a gyakorlatban azonban az alternatívák bemutatása 

általában elmarad.317 

 Sajátosan alakul a Khv-ban a szakhatóságok közreműködése. Szükségképpen 

részt vesz a nemzeti park igazgatóság és az ÁNTSZ illetékes intézete. Csak a 

meghatározott szakkérdések felmerülése esetén, azokra kiterjedően kell bevonni pl. 

az állami erdészeti szolgálatot, a vízügyi igazgatóságot, a növény-egészségügyi és 

talajvédelmi állomást. Mivel a környezetvédelmi engedély az egyéb 

jogszabályokban előírt (pl. építési, vízjogi) engedélyeket nem pótolja, a 

szakhatósági állásfoglalások legfeljebb elvi engedélyként használhatók fel az egyéb 

eljárásokban. 318  Ilymódon a szakhatóságok egy adott létesítmény, tevékenység 

engedélyeztetése kapcsán (sok esetben feleslegesen) többször is eljárnak. E jogi 

rendezés hibájaként róható fel továbbá az, hogy az érintett eljárások jelentős 

részében a szakhatóságok speciális szakértelme nem érvényesül, hiszen ugyanazon 

tárgyban, ugyanazon normák alkalmazásával járnak el, mint a környezetvédelmi 

felügyelőség.319  

A szakhatósági közreműködés a magyar felfogásban azt jelenti, hogy az 

állásfoglalások az engedélyező hatóságot kötik: ha bármely szakhatóság elutasító 

állásfoglalást hoz, az engedély nem adható ki. Ez első ránézésre az EK-irányelvnél 

szigorúbb szabályozásnak tűnik, mivel az irányelv csupán az érintett hatóságok 

bevonását, a velük való konzultációt írja elő (6. cikkely (1) bek.). Valójában 

azonban nem ez jelenti a szigorúbb követelményt, hanem az a tény, hogy a Khv-t 

                                           
 
317 MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ, 103.o. 
318 BÁNDI, Variációk, 581. o. 
319 EGERSZEGI, 509. o. 
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környezetvédelmi hatóság folytatja le, veszi figyelembe. Az irányelv ugyanis abból 

indult ki, hogy a tagállamok legtöbbjében nem környezetvédelmi hatóság lesz az 

alaphatóság, ezért szükséges bevonni a környezetvédelemmel foglalkozó 

hatóságokat. Az, hogy Magyarországon a környezetvédelmi hatóság mellett 

környezetvédelmi szakhatóságok vannak, az egy másik problémakör, ami a 

hatáskörök koncentrálásával kapcsolatos. 

A felügyelőség (a katonai titkok illetve a szakhatósági állásfoglalások alapján 

történő elutasító döntés esetét kivéve) a kérelmet, illetve a Kht-t megküldi az érintett 

önkormányzatok jegyzőinek, akik azokról hirdetményt kötelesek kifüggeszteni. A 

hirdetmény röviden leírja a tevékenységet, annak helyét, illetve azt, hogy a kérelem 

és a Kht. hol és mikor tekinthető meg. A kifüggesztés időtartama (30 nap) alatt 

bárki írásos észrevételt tehet a Kht tartalmára, a telepítés helyére vonatkozó 

esetleges kizáró okokra, a részletes Kht szükségességére, illetve szempontjaira. A 

felügyelőség a “lényeges” észrevételeket érdemben köteles megvizsgálni (Khr 7-8. 

§§). 

A Khv szükségképpeni, vagyis előzetes szakaszában a felügyelőség (a 

kérelem, a hozzá csatolt Kht illetve a szakhatóságok és az állampolgárok írásbeli 

állásfoglalása alapján) háromféle döntést hozhat.320 Abban az esetben, ha a kérelem 

megalapozott és nem szükséges részletes Khv-t lefolytatni, úgy kiadja az engedélyt.  

Amennyiben vitatott, részletesebben elemzendő kérdések vetődnek fel, úgy azok 

egyidejű megjelölése mellett a felügyelőség előírja a részletes Kht elkészítését. 

Ugyancsak így dönt, ha a kormányrendelet értelmében (ld. fent, a tevékenységek 

csoportosításánál) kötelező részletes hatásvizsgálatot tartani. A harmadik döntési 

alternatíva az elutasítás, amit a hatóságnak kötelezően ki kell mondani, ha a 

tervezett tevékenység nagyfokú környezeti kockázattal járna, vagy kedvezőtlen 

regionális vagy globális hatást váltana ki (Khr. 10. §). 

A részletes hatástanulmány kötelező tartalma az előzetesénél jóval bővebb, 

egyrészt (a három utolsó kivételével) tartalmazza az előzetes Kht elemzéseit a 
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felügyelőség által meghatározott mélységben és részletességben. Összefoglalja a 

szakhatósági állásfoglalásokat és a lakossági észrevételeket is. Ezen kívül 

szükséges a hatásterületek behatárolása (közvetlen és közvetett is, amelyen kívül 

környezeti állapotváltozás már nem tételezhető fel; térképen is bemutatva), a 

környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatások előrejelzése, 

értékelése (erősség, időbeli és térbeli eloszlás, várhatóan károsodó értékek 

védettsége, pótolhatósága, stb.), a gazdasági, társadalmi következmények (károk, 

költségek, életminőség változása), a lehetséges megelőző illetve hatáscsökkentő 

intézkedések megjelölése, a mérés, elemzés módja, az utóellenőrzés módja, a 

felhasznált adatok forrása, tanulmányok listája, a titkos adatok meghatározása. 

Magyarországon a titokvédelem körébe állam-, szolgálati és üzleti titkok tartoznak. 

Az érintett adatok elkülönítve csatolandók a dokumentációhoz, és a nyilvánosságra 

kerülő tanulmányban olyan információkkal helyettesítendők, amelyek a várható 

környezeti hatások megítélését lehetővé teszik. (Khr 6. §. /2/ c. pont). 

 Sajátos tartalmi elem az alkalmazott vizsgálati módszerek korlátainak, az 

előrejelzések érvényességi határainak a meghatározása, az EK-irányelvvel 

összhangban. A részletes Kht-ról közérdekű összefoglalót is kell készíteni, amely a 

tevékenység lényegét, a várható környezeti állapotváltozást, a hatásterületet, a 

hatások értékelését, az intézkedéseket és a várható életminőségbeli változásokat 

mutatja be és amely megkönnyíti a laikus érdeklődők számára is az ügy áttekintését 

(Kvt 71. § és Khr 11-14. §§). 

 A társadalmi részvétel szabályai az előzetes Khv-tól eltérően alakulnak. A 

részletes Khv-re, mint korábban említettem, minden esetben az előzetes szakasz 

folytatásaként kerül sor, így az ügyről az önkormányzatok és a lakosság az előbbi 

módon már értesültek, illetve részt is vehettek abban. Az eljárás eme szakaszában 

azonban közvetlenebbül érvényesülnek a demokratikus követelmények. A 

felügyelőség a kérelem, illetve a Kht beérkezése után a társadalmi részvétel, a 

döntés demokratikus megalapozása szempontjából legfontosabb eljárásjogi 

jogintézmény működését indítja el: a környezeti hatásterület alapján leginkább 

                                                                                                                                
320 FODOR-PRUGBERGER, 191.o. 
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érintettnek tekintett települési önkormányzat helyiségében megtartandó tárgyalást 

tűz ki. Bizonyos, a Kvt-ben meghatározott körülmények között (pl. ha a hatásterület 

nagysága, és így az érintettek száma miatt nem elégséges egyetlen helyiség illetve 

időpont, illetve, ha a települések között nem állítható fel érdekeltségi rangsor) a 

tárgyalást több helyszínen is megtarthatják. Mivel a Kvt csak a több helyszín 

lehetőségét tartalmazza, egy településen több közmeghallgatás ugyanazon ügyben 

nem tartható (hacsak abban az esetben nem, amikor a határozat bírói megtámadására 

kerül sor - sikerrel). A jogszabályi szöveg értelmezése alapján a 

többhelyszínűségből többidejűség is származik, hiszen a közmeghallgatás szereplői 

részben ugyanazon személyek lesznek (így pl. a szakhatóságok képviselői vagy a 

társadalmi szervezetek megbízottjai is, akik nem lehetnek egy időben több helyen). 

A közmeghallgatás helye tehát valamely önkormányzati helyiség lesz, a házigazda, 

az ügy gazdája azonban mégis a felügyelőség.321 Ez többek között azt is jelenti, 

hogy az általa kitűzött időpontra és helyre ő hívja meg az érdekelt szakhatóságokat, 

az érintetteket (vagyis törvényi definíció szerint mindazon személyeket, 

szervezeteket, akik az adott hatásterületen élnek, illetve tevékenykednek), a 

kérelmezőt, illetve a részvételi szándékát korábban kijelentő környezetvédelmi 

társadalmi szervezeteket. Ugyancsak a felügyelőséget terheli az az előírás, amely 

szerint a fontosabb adatokat legalább egy (az érintett területen megjelenő helyi-, 

vagy országos) napilapban közzé kell tenni. (A lakosságot azonban már az 

önkormányzatok is kötelesek - közzététel formájában - értesíteni a részvétel 

lehetőségéről. A részletes Kht készítője amikor megjelölte a hatásterület határait, 

egyúttal a döntést előkészítő eljárásban résztvevők körét is alapjaiban megvonta). A 

felügyelőség képviselője fogja levezetni a tárgyalást, gondoskodni a jegyzőkönyv 

elkészítéséről, stb. 

 A részvételi jog gyakorlói két módon is kifejezésre juttathatják 

véleményüket, szándékukat: írásban a közmeghallgatás időpontjáig, illetve a 

jogintézmény alapsajátosságából kifolyólag magán a közmeghallgatáson, akár 

                                           
 
321 BÁNDI, Kézikönyv, 173.o. 
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szóban, akár írásban. Az elhangzott álláspontok szerepe az eljárásban az informális 

társadalmi nyomás mellett annyi, hogy ha az ügy szempontjából lényegesek, úgy 

azokat érdemben meg kell vizsgálni, a határozat indoklásában azok 

figyelembevételéről, vagy éppen mellőzéséről nyilatkozni kell.322  A döntést tehát 

nem a lakosság hozza meg, sőt abba közvetlen módon beleszólni sem tud. A döntést 

ugyanis a közigazgatás elveinek, szabályainak megfelelően, együttdöntési 

hatáskörben a határozatot kiadó felügyelőség és az ügyben megkeresett, 

állásfoglalást tevő szakhatóságok hozzák meg. Ez a megoldás az EK-irányelvnek (8. 

cikkely) megfelel, még a 11/97-es módosítást követően is, amely kiemeli, hogy a 

hatóságnak a lakossági állásfoglalásokat is figyelembe kell vennie (de azokhoz 

kötve nincsen). 

 A részletes szakaszban a felügyelőség már csak kétféle döntést hozhat az ügy 

érdemében: az engedélyt kiadja, vagy a kérelmet elutasítja. Ez utóbbit kell tennie 

egyéb ok hiányában is akkor, ha a tervezett tevékenység gyakorlása ellentétes a 

Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott környezeti cél-állapotokkal, 

vagy a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződésben vállalt környezetvédelmi 

kötelezettségeivel. 

 Érdekes a Kvt eltérő szóhasználata, mely szerint az előzetes szakaszban a 

hatóság (csak) a kérelem és a Kht alapján dönt, míg az előzetes szakaszban az 

ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján (70.§ (2) bek. és 71. § (4) bek.). Ez 

egyrészt nincs tekintettel a (már az előzetes szakaszban is lehetséges) lakossági 

javaslatokra és a szakhatóságok közreműködésére 323 , másrészt felveti annak 

kérdését, hogy a környezetvédelmi hatóság figyelemmel lehet-e a 

környezetvédelmieken túlmutató (pl. gazdasági, szociális) szempontokra is. 

Véleményem szerint (a Kvt 71. § (1) bek. d) pontjával egyezően) csak annyiban, 

amennyiben a környezeti hatások a gazdasági, társadalmi viszonyokban változást 

eredményezhetnek. Annak mérlegelése azonban, hogy a környezeti érdek, vagy az 

                                           
 
322 FODOR-PRUGBERGER, 194.o. 
323  A Kvt a társadalmi részvétel tekintetében még meglehetősen visszafogott, míg a fél évvel később 
megalkotott Khr demokratikusabb elveket érvényesít. Ebből adott esetben a törvény és végrehajtási rendelete 
közötti ellentmondások származnak. vö.: FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 732.o. 
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egyéb érdek közül melyik a hangsúlyosabb, a környezetvédelmi engedélyezési 

eljárásban teljességgel kizárt. 324  A rendelkezésre álló összes adat alatt csak a 

környezetvédelmi engedélyezés szempontjából releváns, a Khv eredményeképp 

rendelkezésre álló adatok érthetők. 

 Az inkonzekvens szóhasználat az indokolási kötelezettséggel kapcsolatban is 

megfigyelhető: az engedély megadása esetén a hatóság részletes ismertetést ad 

azokról  körülményekről, melyekre tekintettel az engedélyt megadta, míg elutasító 

határozat esetén részletes indokolást kell adnia (Kvt 72. § (1) bek. d) pont, (2) bek.). 

Ha a két kifejezés különböző követelményszintet jelent, az bizony (pl. 

Nagy-Britanniához hasonlóan) befolyásolhatja a hatóságot, az engedély 

megadásának irányában. 

 

 c) A magyar Khv-eljárás az európai elvárások tükrében 

 Mint arra már utaltam, a magyar és az európai Khv-szabályozás között 

koncepcionális különbségek állnak fenn. Ezek egy része (a Khv jelentősége az 

eljárásban, környezetvédelmi, vagyis szakirányú eljárásba integrálás) könnyen 

megítélhető és pozitívan értékelendő. Nehezebb a helyzet az eljárás menetével 

kapcsolatban. Az első kérdést a Khv kettébontása jelenti: megfelelhet-e ez a 

jogharmonizációs igényeknek, vagy sem. Igenlő válasz erre csak akkor adható, ha az 

előzetes szakasz önmagában is megfelelő (feltételezve, hogy a teljes eljárás igen). 

Az engedély ugyanis általában az előzetes Khv alapján is kiadható, anélkül, hogy a 

részletes Khv-ra sor kerülne. 

 Az első nyilvánvaló ellenérv az, hogy az irányelv ‘97-es módosítása szerint 

az eljárás (alternatív) részévé kell tenni a scopingot, az előzetes Khv-nak viszont 

nincs ilyen része. Sőt, maga az egész előzetes Khv (figyelemmel az uniós tagállamok 

gyakorlatára is) nem tűnik egyébnek, mint egy (igaz, rendkívül haladó szellemben 

szabályozott) scopingnak, előzetes eljárásnak. Sajnos azonban nem az, mert a 

                                           
 
324 Amit megtartani persze nehéz, hiszen a környezetvédelmi engedély több okból is egy “szuper-engedély” 
sajátosságaival bír. Így pl. csak ebben az eljárásban kerül sor a lakosság széleskörű bevonására, nélküle a 
többi engedély sem adható ki, stb. 
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scoping nem helyettesítheti az egész Khv-t.325  Ha az előzetes Khv alapján nem 

lehetne kiadni az engedélyt, akkor a magyar eljárás menete messzemenően 

megfelelne (nem csak) a scopingra vonatkozó jogharmonizációs követelményeknek.  

Ugyanerre a következtetésre kellene jutni abban az esetben is, ha a minden 

esetben részletes Khv-köteles tevékenységek köre teljes mértékben lefedné az 

irányelv I. sz. mellékletét, és a többi tevékenység a II. sz. melléklet körébe tartozna. 

Ebben az esetben ugyanis függetlenül attól, hogy az előzetes Khv az irányelv 

értelmében Khv-nak minősül-e vagy sem (de feltételezve, hogy a részletes Khv, 

illetve a két szakasz együttesen megfelel az irányelvnek), arról lenne szó, hogy a 

Khv-kötelezettséget (a II. sz. melléklet körében, az irányelv 6. cikkelyének (2) 

bekezdésében biztosított lehetőséggel élve) egyedi határozattal állapítaná meg a 

hatóság (scoping és screening egyben). Ilyen körülmények között a hatóság minden 

további nélkül dönthetne úgy is, hogy kiadja az engedélyt.326 A tevékenység-listák 

azonban (különösen a ‘97-es módosítást követően) nem fedik egymást. 

A legegyszerűbb (de csak a minimumszintnek megfelelő) megoldás a 

megfeleltetésre ennek tükrében az lenne, ha az eljárás felépítésének változtatása 

nélkül csak a listát módosítaná a Kormány. Ezt a megoldást a magam részéről 

azonban csak akkor tudnám elképzelni, ha ezzel nem tűnnének el a listából azok az 

elemek, küszöbértékek vagy más feltételek, melyek jelenleg az irányelvnél 

szigorúbb feltételeket testesítenek meg. 

 A második kérdés, hogy az előzetes Khv tartalmilag megfelel-e az 

EK-irányelv előírásainak, szellemének. A válasz erre meglátásom szerint nemleges, 

ami két okból következik. Egyrészt az előzetes Kht elemei nem felelnek meg az 

EK-irányelvben megkövetelteknek. Hiányzik pl. a közérthető öszefoglaló (vö. az 

EK-irányelv 5. cikkelyének (3) bekezdését és a Khr 6. §-át). Ez csak a részletes 

                                           
325 “... nem jelenik meg egyértelműen a screening és a scoping jogintézménye...” , BÁNDI-BENCZE-ELEK, 
22.o. 
 
326 Az irányelv értelmében ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy nem állapított  meg Khv-kötelezettséget. A 
magyar hatályos jogszabályi környezetben ez persze másként értelmezendő: ha ugyanis nem lenne 
Khv-kötelezettség, akkor nem lenne engedélyeztetési kötelezettség sem. Az irányelv szerint csak a 
Khv-köteles tevékenységek engedély-kötelesek, tehát ebben a körben a szabályozás ily módon megint csak 
szigorúbb lenne az európainál. (Nevezzük hát továbbra is Khv-nak az előzetes Khv-t.) 
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Kht-nak eleme, amiből arra kell következtetnem, hogy az előzetes Khv (csak) a 

részletes szakasz előkészítése. A két szakasz számos ponton kötődik egymáshoz: a 

részletes Kht mindig az előzetes Khv eredményeinek összefoglalásával kezdődik, a 

tanulmányban az előzetes Khv-ban rögzített alternatívát kell bemutatni, a tanulmány 

által részletesebben bemutatandő problémákat a felügyelőség az előzetes szakasz 

alapján jelöli ki, stb.327 Összességében tehát az előzetes Khv és a részletes Khv 

szerves kiegészítői egymásnak, logikusan követik egymást, amivel ellentmondásban 

áll az, hogy az engedély már az előzetes szakaszban kiadható.  

Miből fakad ez az ellentmondás? Abból, hogy egyrészt az előzetes Khv-t nem 

lenne szabad Khv-nak nevezni, legfeljebb előzetes eljárásnak, hiszen 

végeredményben az EU-szabályozás értelmében csak a részletes Khv tekinthető 

Khv-nak, melyhez képest az előzetes Khv “csak” scoping. Másrészt abból, hogy 

nálunk az engedélyeztetési és a Khv-kötelezettség szabályozása egybeesik, 

miközben az európai szabályozást a szakterületi normák által megkövetelt 

engedélyezési normákra tekintettel alakították ki. Ezt figyelembe véve az előzetes 

Khv nem csak scoping, hanem egy többfunkciós eljárás, melyben engedélyt olyankor 

adnak ki, amikor az európai fogalmak szerint nem áll fenn Khv-kötelezettség. 

(Mindez akkor felelhet meg az uniós elvárásoknak, ha a sokat emlegetett listák teljes 

mértékben fedik egymást.) 

 A Kvt a környezetvédelmi engedélyezési eljárás egyes elemeire az 

államigazgatási eljárás általános szabályaitól eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Ezek 

közt szerepel az, hogy a határozat meghozatalára rendelkezésre álló határidő 

legfeljebb kilencven nap (91. §), ami az általános harminc napos határidőhöz képest 

jelentős eltérésnek mutatkozik ugyan, de több uniós tagállam (különösen Ausztria, 

Németország) nemzeti szabályaihoz képest feltűnően rövid. Ez önmagában véve 

azért nem elgondolkodtató, mert ezekben az országokban eljárási integráció 

érvényesül, vagyis nem csak környezetvédelmi szempontból történik az 

                                           
 
327 Korábbi álláspontomat felülvizsgálva: az előzetes eljárás ezért nem tekinthető puszta formalitásnak, hiszen 
a részletes szakasz nem egyszerűen abban különbözik az előzetestől, hogy részletesebb vizsgálatokon 
alapszik. FODOR-PRUGBERGER, 191.o., de ugyanígy: BÁNDI, Kézikönyv, 145.o. 
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engedélyezés. Ha egy eljárásban több kérdést kell vizsgálni, az több időt is igényel. 

Érdemes azonban a gyakorlat alapján megfontolni, nem lenne-e célszerű mégis a 

határidő még hosszabbá tétele.328 A kilencven napos határidő meglátásom szerint 

ugyanis legfeljebb arra elégséges, hogy valamennyi eljárási cselekményt (előzetes 

Khv, szakhatósági állásfoglalások, kifüggesztés, részletes Khv, részletes Kht, 

közmeghallgatás, az eredmények értékelése, stb.) egymás után, feszített tempóban 

elvégezzék.  

Még ha jóhiszeműen feltételezzük is, hogy ilyen körülmények közt megfelelő 

minőségű, részletességű a Khv, akkor is vannak olyan érvek, megfontolások, 

amelyek a határidő rövidségét igazolják. Az első ezek közül az, hogy a Khv-nak a 

tervezés folyamatába kell illeszkednie. Ha a Khv során arra derül fény, hogy a 

beruházói elképzeléseket módosítani szükséges, az olyan időráfordítást igényel, 

amivel a jogalkotó nem számolt. Ez persze nem egyszerűen formális, de inkább 

koncepcionális hiba. A második érvet a scoping jelenti, amelyet a jelenlegi 

szabályozás nem megfelelően tartalmaz. Mégha nem is külön lépésként kerül az 

eljárásba, hanem az általam vázolt megoldásnak megfelelően az előzetes Khv válik 

scopinggá, az funkcióját az amúgy is rövid határidő valahány százalékában nem 

képes betölteni. Mint az európai példák is mutatják, az egész Khv során gyakran épp 

a scoping igényli a legtöbb időt (akár egy évet is). Persze nem az extrém esetek 

általánossá tételére volna szükség, a scopingot akár egy külön (egy-három hónapos) 

eljárási határidővel is keretek közé lehet szorítani.  

A harmadik érv pedig az, hogy az eljárásnak van még egy olyan eleme, amit 

be kell iktatni, és ez nem más, mint a határokat túllépő hatások esetén lefolytatandó 

nemzetközi együttműködési eljárás, melyről mind az EK-irányelv 329 , mind az 

espoo-i egyezmény rendelkezik. A Khr mind a jogharmonizációs, mind a 

nemzetközi jogi kötelezettségtől eltérően csupán annyit ír elő, hogy az előzetes 

Kht-ban jelezni kell, ha előreláthatóan az országhatáron átterjedő hatások is 

                                           
 
328 Véleményem szerint a környezetvédelmi engedélyezés nem az eljárások gyorsítására irányuló kormányzati  
elképzelések (vö.: TAMÁS, 452.o.)  megfelelő terepe.  
329  Az irányelv eddigi idevágó rendelkezéseit eljárásjogi garanciákkal egészítette ki a ‘97-es módosítás, 
ezekre is tekintettel kell lenni, vö.: BECKER, Überblick, 1171.o. 
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jelentkezhetnek (6.§ (6) bek.). Szükséges tehát az ide vonatkozó előírások mielőbbi 

beiktatása az eljárásba.330 Kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy milyen úton kell 

az érintett ország számára a szükséges információkat illetve a részvételi lehetőséget 

biztosítani.331 

 Az eljárással összefüggésben egy további probléma mutatkozik, amely a 

lakossági részvétellel kapcsolatos. A Khv előzetes és részletes szakaszában eltérően 

érvényesül a részvétel elve, mint bemutattam, tárgyalásra pl. csak utóbbiban kerül 

sor. Ez felveti annak gyanúját, hogy az eljárásnak már az előzetes szakaszban 

történő lezárása épp a nyilvános megmérettetés elkerülésére irányul. Hiába van 

ugyanis lehetőség már az előzetes szakaszban is az iratokba betekinteni, kifogásokat 

tenni, nyilvánvalóan erősebb a társadalmi kontrol akkor, ha az kollektíven 

gyakorolható.332  

A tételes jognál maradva azonban meg kell állapítani, hogy az irányelv által 

előírt részvételi szabályoknak már az előzetes Khv is megfelel, az irányelv a 

részvétel alatt ugyanis nem kizárólag a közmeghallgatást (tárgyalást) érti. A 

magyar megoldás ebből a szempontból megfelel annak a nyugat-európai 

gyakorlatnak, amelyben csak szükség esetén tartanak tárgyalást, vagyis amikor a 

felügyelőség a részletes Khv lefolytatásáról dönt, egyúttal azt is kinyilvánítja, hogy 

szükségesnek tartja a közmeghallgatást. Az említett nyugat-európai mintáktól 

annyiban eltér azonban a helyzet, hogy nálunk nincs lehetőség arra, hogy pusztán a 

lakosság fokozottabb bevonása érdekében rendeljen el közmeghallgatást (és ezzel 

részletes Khv-t) a hatóság.  

 Az EK-irányelv elvárásai az eljárás lezárulta után is érvényesülnek, a 9. 

cikkely külön rendelkezéseket tartalmaz a határozatok nyilvánosságra hozataláról. A 

részvételi szabályok által érintett kört (ami Magyarországon nem kötött valamely 

joghoz vagy jogos érdekhez) tájékoztatni kell a döntés tartalmáról, az abban szabott 

                                           
 
330 Könyezetvédelmi jogharmonizáció, 7.o. 
331  Az Európai bíróság a C-392/96-os ügyben  hasonló hiányosság miatt állapította meg Írország 
szerződésszegését. 
332 Az 1993-as átmeneti szabályozás az előzetes Khv-ból a nyilvánosságot még teljesen kizárta. BÁNDI. 
Tanulmányok, 11.o. 
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feltételekről, és a határozat indokolásának főbb pontjairól. A magyar 

államigazgatási eljárási törvény lehetőséget ad arra, hogy jogszabály rendelkezzen a 

közhírré (közszemlére) tételről, illetve arról, hogy a határozatokat (természetesen a 

szakhatóságokon kívül) mely szerveknek, személyeknek kelljen még megküldeni. A 

Kvt azonban nem él ezzel a lehetőséggel, így az Áe 45-47. §-ai, az általános 

szabályok érvényesülnek. Úgy vélem, hogy ilymódon a magyar szabályozásnak ez a 

része nem állja ki az egybevetést a Khv-ra vonatkozó EU-direktívával; a határozat 

közlése kapcsán is elő kellene írni a közzétételt ahhoz, hogy az érintett lakosság a 

részvételre, véleménynyilvánításra vonatkozó szabályokkal egyező módon értesüljön 

a döntésről.333 

 A jogorvoslat tekintetében sajátos szabályok nincsenek, de ilyenekre nincs is 

szükség. Azokban az országokban, ahol a Khv-ra nem külön eljárás, illetve 

környezetvédelmi engedélyezés során kerül sor, problémaként jelentkezik, hogy a 

Khv külön nem, csak az eljárást lezáró határozat támadható meg. Magyarországon 

azonban az értékelés és a figyelembe vétel nem válik el egymástól (szemben pl. a 

karakterisztikus német megoldással) és nincs külön Khv-határozat sem (mint pl. 

Olaszországban). Az eljárást elutasító határozat vagy a környezetvédelmi engedély 

kiadása zárja le, ami ellen az általános szabályok szerint jogorvoslattal lehet élni.  

 A környezetvédelmi engedéllyel, illetve elutasító határozattal kapcsolatban 

bírói gyakorlat eddig nem alakult ki, mindössze egyetlen ügy került bírói szakba. 

Ennek során a Legfelsőbb Bíróság végzésében megerősítette az egyik megyei 

bíróság döntését, amely szerint a Khv az építési engedélyezési eljáráshoz tartozó, azt 

megelőző, különleges eljárás, ezért ellene jogorvoslatnak helye nincs. 334  Nos, 

kétségtelen tény, hogy a Khv szabályozásában a Kvt és a Khr korántsem 

következetes, a Kvt 66. §-a alapján azonban egyértelmű, hogy a környezetvédelmi 

hatóság Khv-n alapuló határozata egy önálló engedély, egy államigazgatási 

határozat, amely ellen alkotmányos jog, hogy jogorvoslattal lehessen élni. A bírói 

állásfoglalás valószínűleg fatális félreértésen alapul és nem válik gyakorlattá. 

                                           
 
333 FODOR, A környezeti hatásvizsgálat, 733.o. 
334 FÜLÖP, Lefokozták, 11.o.  
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 d) A környezetvédelmi felülvizsgálat 

A  környezetvédelmi felülvizsgálat (Kfv) a magyar szabályozás szerint egy 

sok tekintetben a Khv-ra hasonlító eljárás. A legalapvetőbb eltérés a kettő között, 

hogy míg a Khv előzetes, addig a Kfv utólagos vizsgálat. A Kfv tárgya ugyan emiatt 

több tekintetben eltér a Khv-tól, hiszen itt nem vizsgálható az eredeti környezeti 

állapot, nincs mód alternatívák választására (hacsak nem a nullvariáns, vagyis a 

megszüntetés elrendelésére), a tartalmi követelmények és a hatósági eljárás elemei 

mégis hasonlóan alakulnak. A felülvizsgálat tartalmi követelményeit a 

12/1996.(VII.4.) KTM rendelet határozza meg igen részletesen, míg eljárási menetét 

a Kvt rögzíti (78-80. §§). 

 A Kfv-ben is sor kerülhet előzetes és részletes szakaszra, bár 

tanulmányokról itt  kifejezetten nincs szó. Bevonják  a szakhatóságokat, és ha 

korábban Khv-ra nem került sor, a nyilvánosságot is. Az eljárás eredményeképp a 

felügyelőség bármilyen határozatot hozhat: kötelezhet, megtilthat, felfüggeszthet, a 

(működési) engedélyt kiadhatja vagy megtagadhatja. 

 A felülvizsgálatot a Kvt tette a magyar környezetjog részévé (73. és köv. §§). 

A nyugat-európai megoldásokkal összevetve a magyar felülvizsgálat a Kvt eredeti 

koncepciója alapján nem felülvizsgálat, vagyis nem a Khv megállapításainak, 

érvényességének az utólagos vizsgálata, hanem a már működő létesítmények valós 

környezeti hatásainak a vizsgálata, formalizált ellenőrzése volt. A felülvizsgálat 

tartalmi követelményeiről szóló 12/ 1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. sz. melléklet 5) 

pontja azonban kimondta, hogy azokban az esetekben, amikor engedélyezett 

tevékenység felülvizsgálatáról van szó, a Khv előrejelzéseit össze kell vetni a 

bekövetkezett hatásokkal. Ezzel a felülvizsgálat (egyszerre valósítva meg a valódi 

felülvizsgálatot és az utólagos kontrolt) lényegében megfelel a legfejlettebb európai 

mintáknak. Azért csak lényegében, mert sajnos nem mindig kerül rá sor.335 

                                           
 
335 A felülvizsgálat nálunk egyrészt tényleg felülvizsgálatot, másrészt “utólagos hatásvizsgálatot” jelent. Ez 
utóbbi funkciója jelentőséget fog kapni az IPPC-követelményrendszer hazai bevezetésekor is, amikor a már 
fennálló létesítményerket kell  majd utólag “megfeleltetni”. A gyakorlatban megfelelő gyakoriságú 
alkalmazásának gátját jelenti a hatóságok aránytalan leterheltsége. Van olyan felügyelőség, ahol évi 40-50 
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 Kfv-re akkor kerül sor a Kvt szerint, ha  

– olyan tevékenységről van szó, amely Khv-kötelesnek minősül, de amelyet (még) 

Khv nélkül engedélyeztek és a felügyelőség környezetveszélyeztetést vagy 

-károsodást észlel (Kvt 74. § (1) bek. a) pont), 

– a Khv-kötelezettségtől függetlenül a tevékenységet védett, illetve védőterületen 

folytatják és az a környezetet veszélyezteti (Kvt 74. § (1) bek. b) pont), 

–  a felügyelőség észleli, hogy az engedélyben alapul vett körülmények jelentősen 

megváltoztak (Kvt 82. § (2) bek.).336 

  Ezekben az esetekben a felügyelőségnek van módja mérlegelni, hogy 

megállnak-e a Kfv elrendelésének feltételei. 337  A Khr azonban a Kfv esetkörét 

kiegészítette egy negyedik ponttal: a Khv alapján engedélyezett tevékenységekkel, ha 

azok engedélye lejárt (20. § (3) bek.).338 Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a 

felügyelőségnek nincs mérlegelési lehetősége, ha a környezethasználó folytatni 

akarja tevékenységét, azt Kfv-nek kell alávetni. 

 Igen ám, csakhogy a felügyelőség belátása szerint akár határozatlan időre is 

megadhatja az engedélyt (Khr 20. § (1) bek.), ami meglátásom szerint helytelen 

megoldás, mert így (különösen a napjainkban oly sokat vitatott, esetleges ellenőrzési 

gyakorlatot figyelembe véve) elképzelhető, hogy egy vállalkozás életében a 

környezetvédelem csak egyszer jelent kihívást: engedélyezéskor.  

Az utólagos ellenőrzésre vonatkozó szabályokat a szakterületi 

(levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, stb.) normák rendezik, amihez a Kvt annyit 

tesz hozzá, hogy az engedélyt a felügyelőség a körülmények lényeges változása 

esetén visszavonhatja, módosíthatja (70.§ (3) bek., Khr 19. §), amire hivatalból is 

sor kerülhet, de megkeresésre is (hiszen az ellenőrzés tekintetében nem minden 

                                                                                                                                
Khv, 30-40 felszámolás és összesen mintegy 1500 telephely jelent szinte teljesíthetetlen feladatot. vö.: 
CSANÁDI, 8.o. 
 
336 FODOR, A levegő, 76.o. 
337 Volt olyan álláspont, amely szerint a felügyelőségnek csak joga, de nem kötelessége ilyenkor a Kfv 
elrendelése, vö.: BÁNDI, Kézikönyv, 158.o. 
338 Feltűnő, hogy a Kfv utóbbi két esetkörével a szakirodalom egyszerűen nem számol. Holott ezek nélkül a 
felülvizsgálat nem felülvizsgálat, teljesen elszakad a Khv-nak alávetett tevékenységek körétől. vö. pl. 
MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ, 189-190.o., FODOR-PRUGBERGER, 196.o., BAKÁCS, Környezetjog, 
181.o. 
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esetben a felügyelőség  bír hatáskörrel), sőt adott esetben kérelemre is. Mindez 

azonban egyrészt bizonytalan, másrészt nem teszi lehetővé valamennyi környezeti 

tényező egyszerre való vizsgálatát, az integrativitást. 

Az engedély határozott időre történő kiadása ösztönző hatású lenne, így a 

környezethasználóknak biztosan kellene számolnia azzal, hogy az engedélyezés 

feltételeit újra és újra meg kell vizsgálni. 339  Indokolt tehát a környezetvédelmi 

engedélyek érvényességi idejének maximálása. A rendszeres felülvizsgálati 

kötelezettség valamennyi engedélyezett (ipari) létesítményre való kiterjesztése (a 

dolgozat következő fejezetében elemzett) ún. IPPC-irányelv értelmében 

jogharmonizációs kötelezettséget is jelent. 

Szólni kell még röviden a teljesítményértékelés szabályairól. 

Teljesítményértékelés alatt a Kvt nem ért egyebet, mint önkéntes felülvizsgálatot, 

amit a hatóság jóváhagyhat. Ez több problémát is felvet, melyeket részben az 

öko-auditról, vagyis a környezetvédelmi teljesítményértékelésről szóló részben 

elemzek. Itt elöljáróban azt kell megemlíteni, hogy ez a teljesítményértékelés nem 

felel meg egyetlen ismert  teljesítményértékelési rendszernek sem, ezért elnevezése 

hibás. A félrevezető név helyett célszerűbb lett volna egyszerűen az önkéntes 

felülvizsgálat kifejezéssel élni. 

A jogalkotó kiindulópontja az volt, hogy piaci szempontból nyilván hasznos a 

vállalkozások számára, ha be tudják mutatni partnereik, versenytársaik előtt, hogy 

nem jár tevékenységük környezeti kockázatokkal. Ha erre vonatkozó kijelentésüket 

a hatóság jóváhagyja (Kvt. 77. §), az növeli ennek hitelességét, másrészt 

tehermentesíti a hatóságot ellenőrzési feladatainak ellátásában. Az, hogy igaz-e az 

első megállapítás, a későbbiekre tartozik. Kérdés azonban, mit jelenthet a célzott 

tehermentesítés. A Kvt 79. § alapján a teljesítményértékelésnek ugyanazok lehetnek 

a következményei, mint a hivatalból elrendelt felülvizsgálatnak, vagyis ennek 

alapján is kiadható az engedély, de akár ennek alapján is hozhat a felügyelőség 

korlátozó intézkedéseket.  

                                           
 
339 BALOGH, A felügyeletekről, 35.o. 
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Véleményem szerint e megoldás vitatható, mert feltételezi, hogy egy a 

vállalkozó által összeállított vizsgálati anyag egyszerre tölthet be piaci és felügyeleti 

funkciókat. Nem látom elégséges garanciának340, hogy a felülvizsgálati tevékenység 

végzésére csak engedéllyel rendelkező személyek jogosultak, akikkel szemben nem 

elvárás, hogy megbízóiktól függetlenek legyenek (12/1996. (VII.4.) KTM r. 1.§). 

 

 

 

                                           
 
340 A vizsgálatok hitelességének garanciáival kapcsolatban feltűnő, hogy míg Kfv esetén a Kvt 76. § (2) 
bekezdése szerint “az érdekelt felelősséggel tartozik a közölt adatok valódiságáért”, addig a 
teljesítményértékelésre ilyen szabály nem vonatkozik. 
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3 . Fejezet 

Integrált engedélyezés az Európai Közösség 

Tanácsának irányelve (az IPPC-irányelv) alapján  

 

1. Történeti előzmények közösségi szinten 

 

A közösségi környezetpolitika szintjén az integratív környezetvédelem gyökerei 

a környezetvédelmi akcióprogramokban lelhetők fel, melyek 1973 óta a Közösség 

környezetvédelmi céljainak és intézkedéseinek megjelenítői. E programok 

kezdetben csak mint a Tanács, illetve a tagállamok képviselőinek a kötelező erőt 

nélkülöző döntései voltak, amelyeket azonban a Maastrichti Szerződés nyomán 

immár kötelező határozatoknak kell tekinteni341 . Már a harmadik akcióprogram 

(1982-86) nyilvánvalóvá tette a Bizottságnak az arra irányuló törekvését, hogy a 

jövőben az egyes környezeti elemek védelmére irányuló, speciális programok 

végrehajtása mellett azokat össze is kell hangolni. A negyedik program (1987-92) 

“A környezeti elemek nagyarányú szennyezésének ellenőrzése” című része mutatja, 

hogy a Közösség felismerte: a környezetszennyezések elleni szektorális védekezés 

nem feltétlenül a legtakarékosabb megoldás, vagyis ezzel a megközelítéssel 

(valamennyi környezeti elemre tekintettel) a rendelkezésre álló pénzügyi 

lehetőségek között nem érhető el a kívánt hatékonyság. A fenntartható fejlődés felé 

címet viselő ötödik akcióprogram (1993-2000) kiemelt figyelmet fordít a 

környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére. A Közösség ebben a 

programban annak a reménynek adott a hangot, hogy “a jövőben az iparpolitika és a 

környezetpolitika közötti viszonyt egy átfogó, integratív intézkedéscsomag nyomán 

új tendenciák és több bizalom jellemzik, ami többek között a környezetszennyezés 

                                           
 
341  Amennyiben ti. a Közösség valamely szervének az akcióprogram szerint, annak végrehajtására, 
jogszabályt kell kibocsátania. vö.: EPINEY, 1997, 23-24.o. és ZILS, 49-51.o. 
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integrált megelőzésére és csökkentésére irányuló engedélyezési rendszer 

segítségével érhető el”.342 

1993 szeptemberében terjesztette egy ezt célzó, és bizonyos tekintetben a 

Khv-irányelv továbbfejlesztését jelentő343 irányelv tervezetét a Bizottság a Tanács 

elé. Éles viták és számos kritikai kifogás után csak 1995-ben tudta elfogadni a 

Tanács a közös álláspontot, melyhez a Parlament 1996-ban számos módosítást 

fogadott el, amelyeket azonban a Tanács később többnyire elutasított. A 

környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló344 96/61 EK 

tanácsi irányelv kibocsátására 1996 szeptemberében került sor, a hatálybalépés 

időpontja 1996. október 30. 

Az irányelv megszületéséig vezető utat brit-német vita kísérte végig. Ennek oka 

az, hogy a Bizottság a tervezet elkészítésekor a brit szabályozási rendszert vette 

alapul, amelynek egyik jellegzetessége, hogy a sajátos földrajzi viszonyok miatt 

Nagy-Britanniában a környezetminőségi standardok (immissziós értékek) betartása 

magasabb kibocsátási (emissziós) határértékek mellett is lehetséges. Ennek a 

közösségi szabályozásban való visszatükröződése volt az, amit a német fél 

kifogásolt, mondván, hogy ily módon az elővigyázatosság elve nem érvényesülhet 

maradéktalanul. A német álláspont eredményeként a Tanács jelentősen kibővítette az 

eredeti koncepciót, így kerültek az irányelvbe az üzemeltetői kötelezettségek, a BAT, 

azaz a legjobb elérhető megoldás definiálása, vagy a közösségi szintű 

határérték-meghatározás lehetősége és a felülvizsgálati kötelezettség 345 . Ebbe a 

gondolatmenetbe illeszkedik az is, hogy a Tanács végül elvetette annak lehetőségét, 

hogy a kedvezőbb állapotú (immissziójú) területeken el lehessen térni a legjobb 

elérhető megoldás (BAT) alkalmazásától.  

                                           
 
342 ZÖTTL, 158.o., KIND, Anlagenrecht, 185.o. 
343 STEINBERG, Probleme, 552.o. A Khv és az IPPC viszonyára ld. részben az I. fejezet 3. pontjában 
írtakat, ill. e fejezet 3/e pontját. 
344 Az irányelv hivatalos elnevezése nem egységes. Az angol változat megelőzésről és ellenőrzésről szól 
(“...concerning integrated pollution prevention and control”), a német és a francia tartalmazza a csökkentést 
is, és csak a német változat jelöli meg a védelem tárgyát, a környezetet (“...über die Integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung”), ld. BECKER, Einführung 592.o. 
345 WASIELEWSKI, 91-92.o. 
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Az irányelv a szabályozási integráció jegyében felváltja A levegőszennyezés 

elleni küzdelemről szóló 84/360 EGK sz. tanácsi irányelv és Az egyes veszélyes 

anyagokkal való vízszennyezésről szóló 76/464 EGK sz. irányelv rendelkezéseit346.  

 

2. Szabályozási minta? – a brit jog 

Az integrált szennyezés-megelőzés megvalósítására az Egyesült Királyságban 

1990-től történtek intézkedések, elsősorban az európai környezetminőségi normák 

betartásának érdekében. Németország már 1974-ben létrehozta a maga 

immissziósjogi követelményrendszerét, így e téren a szigetországnak közel húszéves 

lemaradást kellett behoznia 347 . Első lépésben a hatósági hatáskörök fokozatos 

összevonására, majd ezután a különböző környezeti érdekeknek a döntéshozatali 

eljárásban való materiális integrációjára került sor348.  

Az integrált szennyezés-ellenőrzés (Integrated Pollution Control) rendszere alá 

egyes olyan ipari létesítmények tartoznak, melyek meghatározott termelési 

folyamatai során meghatározott anyagok kerülnek feldolgozásra vagy ilyenek 

keletkeznek. E technológiák és anyagok listáját egy a Környezetvédelmi Törvény 

(Environmental Protection Act, EPA 1990) alapján kibocsátott rendelet tartalmazza. 

Az érintett létesítmények engedélykötelesek. (Az engedély iránti kérelem maga 

jelentős illetékkel terhelt és ismert az éves licencia-illeték is, amelyet minden 

engedélyezett üzem fenntartója fizet, a felügyeletet ellátó szerv ezekből biztosítja 

tevékenysége feltételeit.) Alkalmazzák az eljárás során a magyar szakhatósági 

közreműködéshez hasonló együttdöntési rendszert 349 . A nyilvánosság bevonása 

kétszeresen is biztosított, egyrészt a kérelemről és mellékleteiről a helyi fórumokon 

hirdetményt kell közzétenni, amire a lakosság beadványokat nyújthat be, másrészt a 

teljes eljárási dokumentációt archiválják és bárki számára hozzáférhetővé teszik. Az 

                                           
 
346 DÜRKOP - KRACHT - WASIELEWSKI, 425.o. 
347 Az angol IPC lényegében az ipari létesítményekről szóló 84/360 sz. irányelv tagállami végrehajtását 
jelenti, erre az irányelvre pedig döntő hatással volt a német környezetvédelmi (immissziós) jog. E logikai kör 
persze, mint látni fogjuk, nem jelenti a szabályozási eltérések kizárását. KOCH - JANKOWSKI, 57.o. 
348 JANKOWSKI, 113.o. 

 
349 JANKOWSKI, 118.o. 
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engedély a működés feltétele, kiadása tekintetében a hatóságnak mérlegelési joga áll 

fenn, amelynek keretében elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelmező képes lenne-e 

teljesíteni a hatósági feltételeket 350 . Az engedély tartalmát a hatóság szabadon 

határozza meg, normatív rendelkezések híján maga döntve az egyes érdekek közti 

prioritásokról. Csupán elvi szintű megkötések érvényesülnek: biztosított legyen a 

határértékek betartása, a nemzetközi kötelezettségekkel való összhang, illetve a 

miniszter egyes engedélytípusokra vonatkozóan további feltételeket rögzíthet. A 

legfontosabb általános követelmény a BAT betartása, alkalmazása. Ezen túlmenően 

illetve ezek érdekében a hatóság bármilyen feltételt megszabhat, az angol igazgatási 

jog hagyományos elveinek (mint a rugalmasság, az együttműködés és a 

gyakorlatiasság) megfelelően azonban iparbarát beállítódottságúak és mindig meg 

fogják találni az engedély kiadásának útját (mint ahogyan a környezethasználók is 

törekednek a hatóságokkal való jó viszony fenntartására). Lehetséges ún. 

keretengedély kiadása, ami azt jelenti, hogy a megadott paramétereken belüli 

üzemmódosításhoz nem szükséges az engedély módosítása. Az integrativitás 

korlátja, hogy az engedélyező hatóság (a HMIP, Her Majesty’s Inspectorate of 

Pollution)351 a hulladékgazdálkodási kérdésekbe nem szólhat bele és az építésügyi 

hatósággal való viszonya tisztázatlan352. A hatóság a későbbiekben az engedélyt 

hivatalból bármikor módosíthatja, négyéves felülvizsgálati kötelezettsége van. 

Ennek során figyelembe veszi az adott ipari tevékenység BAT-ja terén elért újabb 

tudományos-technikai eredményeket. Ha az engedélyes kéri a módosítást, lényegi 

változtatás esetében (vagyis, ha a kibocsátások módosulása várható és a hatóság 

nincs meggyőződve arról, hogy azzal nem járnak együtt jelentős környezeti károk) 

az engedélyezési eljárás menetének megfelelő módosítási eljárást kell lefolytatni. 

Szükség esetén a hatóság leállíthatja az üzem működését, (kártalanítási kötelezettség 

nélkül) visszavonhatja az engedélyt, mindenfajta ellenőrzési tevékenységet 

                                           
 
350 Szemben a német joggal, ahol a törvényes feltételeknek megfelelő kérelmezőnek alanyi joga van az 
engedélyre. Ez a szabály Németországban az utak és atomerőművek esetében nem érvényesül, vö.: a Khv 
német modelljénél az immisszisjogi engedélyről írtakat és BENDER, 88.o. 
351 KAHL, 125.o. 
352 ld. JANKOWSKI többször hiv. tanulmányát, 119.o. 
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elvégezhet és (akár vállalkozás ellen is) büntető eljárást indíthat. A határozatok 

végrehajtására nincs saját közigazgatási jogi eszköz, ahhoz bírói határozatra van 

szükség. A jogorvoslat rendje is sajátos, bírói kontrol alig érvényesül.  

Általában véve elmondható, hogy az angol környezetjog nem képez  zárt 

rendszert, noha a jogalkotás terén 1990 óta számos előrelépést tett és ezzel a 

fejlettebb környezetjogú közösségi tagállamok közé lépett353 . Az új szabályozás 

legnagyobb előnye az, hogy a környezethasználatok engedélyezése immár (kevés 

kivétellel) egy hatóság előtt folyik.  

De melyek azok a hátrányai, amelyek a szigorú német jog szempontjából 

leginkább elfogadhatatlanok? Az angol jog diszfunkcióiról igen hosszú listát állított 

össze a szakirodalom (ez a tény azt is mutatja, hogy a környezetjog végrehajtási 

problémái nem csak Kelet-Európában jelentkeznek). Ezek közül ehelyütt csak az 

integrált szennyezés-ellenőrzés szempontjából lényegeseket emelem ki354. 

Az engedély-köteles létesítmények listája a német immissziós vagy a francia 

engedélyezési jogénál jóval szűkebb. A ténylegesen kiadott engedélyek száma arra 

enged következtetni, hogy számos létesítmény működik engedély nélkül. Ráadásul az 

angol jog tartalmaz egy bagatell-klauzúlát, amely szerint a csekély kibocsátású 

létesítményekre a szabályozás nem terjed ki. Elkülönül a létesítés és a működtetés 

engedélyezése, aminek következtében a környezeti érdekeket az építésügyi 

(létesítés-engedélyezési) eljárásban nem veszik figyelembe. A hatásvizsgálat az 

építésügyi figyelembe vétele csak korlátozott lehet. 355  Nincsenek kötelező 

határértékek, aminek révén ugyan rugalmasabb a környezethasználatokba való 

állami beavatkozás, de a megelőzés és az elővigyázatosság elve is kevéssé 

érvényesíthető356 . A tényleges (hatás- illetve felül-) vizsgálatot gyakran csak az 

engedély vagy az engedély kiadása vagy módosítása után végzik el, ezért a 

                                           
 
353 KLOEPFER, Das Umweltrecht des Auslandes, 127.o. 
354 ezek összefoglalását ld. WAGNER, 288-299.o. 
355 Éppen azért,  mert mint a Khv brit rendszerének ismertetésénél leírtam, egy létesítmény-komplexum akár 
elemeire bontva is engedélyezhető. vö.: a II. fejezet 2. pontjával 
356 MASING, 552-553.o., és WAGNER 289.o. Mint utóbbi kimutatja, a német és az angol határértékek 
szintje többnyire megegyezik, de a kötelezőség hiánya és a számos generálklauzúla miatt a 
környezethasználat tényleges feltételei eltérnek. 
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kontinentális aktustani felfogástól eltérően az IPC-engedély csupán a folyamatos 

hatósági felügyelet egyik lépése. Ez az eljárás gyorsasága szempontjából (az 

egyébként túlzottan hosszú német eljáráshoz képest) előny, de a nyilvánosság és a 

szakhatósági közreműködés érvényesülése szempontjából hátrány.  

Az angol szabályozási mintával szemben támasztott kifogások lényege 

mindezek alapján az, hogy a rugalmasság a környezeti érdek csorbulásával járhat. 

Megfontolásra érdemes azonban pl. a bagatell-klauzúla megfelelő fenntartása, 

átvétele (pl. maradjon meg esetükben a bejelentési kötelezettség vagy egyszerűsített 

eljárás), vagy a keretengedély (de csakis a lehetséges technológiák és anyagok 

körének rögzítése mellett).357  

 

3. A szabályozás főbb elemei 

 

a) Áttekintés 

Bevezető rendelkezései szerint az irányelv célja a környezetszennyezés integrált 

megelőzése és csökkentése a (Római Szerződés 130 R cikkely (3) bekezdés, illetve 

Amszterdam után 174. cikkely (2) bekezdése szerinti) magas védelmi szintnek a 

környezet, mint egész, vonatkozásában való elérése érdekében358. Arra kötelezi a 

tagállamokat, hogy a meghatározott, magas szennyezési potenciálú ipari 

létesítményeket egy olyan, sajátos engedélyezési eljárásnak vessék alá, amely 

valamennyi környezeti elemre (föld, víz, levegő) kiterjed. Az irányelv által 

védelemben részesítendő tárgyak közül a földre vonatkozóan egyetlen tétel sem 

szerepel azonban az irányelvnek a káros anyagokat felsoroló III. sz. mellékletében, 

ami nyilvánvalóan a kitűzött cél rovására menő hiányosság, és ami a közösségi 

szabályozásban eddig is tapasztalt mostoha bánásmód folytatódása (a talajt ezideig 

                                           
 
357 Mint ahogy végül ezek bevezetése mellett döntött a német jogalkotó az engedélyezési eljárások gyorsítása 
érdekében (1996). vö.: WEINREICH, 950.o. A német megoldás hangsúlyozza az engedélyenek a 
vállalkozások biztonságához fűződő funkcióját azzal, hogy a beruházók akkor is kérhetik engedélyezési 
eljárás lefolytatását, amikor az  nem  kötelező. 
358 EPINEY, 1997, 214.o. 
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mindössze a szennyvíziszap terítése miatti nehézfém-szennyezésekkel szemben 

védik, a 86/278 EGK sz. tanácsi irányelv alapján). 

Az irányelv, mint minden közösségi aktus, egy kompromisszum eredménye, így 

abban szükségszerűen szenved csorbát az integrativitás követelménye. E tekintetben 

az irányelv bizony a hatásvizsgálatról szóló irányelv mögött is elmarad, pl. abban, 

hogy szűkebb a figyelembe veendő szempontok köre (pl. nem szerepelnek az 

élővilág, az elemek közti kölcsönhatások)359. Amiben azonban koncepcionálisan 

túllép azon, az az, hogy az IPPC-irányelv az integrativitás mellett egyéb tartalmi 

követelményeket is rögzít. 

Az irányelv létesítmény-orientált, tárgyi hatálya alá az I. sz. mellékletben 

felsorolt tevékenységeket (energiatermelés, fémgyártás és fémfeldolgozás, vegyipar, 

ásványfeldolgozás, hulladékkezelés és egyéb) végző üzemek tartoznak. Nem terjed 

ki a szabályozás a kutatási illetve kísérleti jellegű üzemre. Az alkalmazás 

szempontjából létesítménynek minősülnek azok  a helyhez kötött műszaki 

egységek, amelyek az I. sz. mellékletben megjelölt tevékenységek valamelyikét és 

azzal összefüggésben más, olyan tevékenységeket folytatnak, melyeknek hatása 

lehet a kibocsátásokra vagy a környezet állapotára. Ide tartozik és engedélyköteles 

az a melléküzem is, amely a listán szereplő tevékenységek mint üzemi célok 

megvalósításában szerepet játszik, ha hatása lehet a kibocsátási jellemzőkre és a 

levegő, a föld vagy a víz szennyezésére. Mivel az irányelv az engedélyeztetési 

kötelezettséget valamely paraméterhez is (üzemméret, kapacitás) köti, adott esetben 

létesítmény-összesség is képezheti annak tárgyát. Ha ugyanis egy üzemeltető több 

ide tartozó tevékenységet folytat ugyanazon a telephelyen, azok jellemzőit 

összességükben kell figyelembe venni360. Az irányelv tehát jelen pillanatban csak a 

nagyobb ipari létesítményeket fogja át, de a Bizottság tervezi kiterjesztését a kis- és 

középüzemekre is, mégpedig az egész ipari szektor számára egy egységes engedélyt 

(“one stop shop”) helyezve kilátásba 361 . Az irányelv hatálya alá nem csak az 

                                           
 
359 MASING, 554.o., SCHOLTEN, 703.o. 
360 DÜRKOP - KRACHT - WASIELEWSKI, 427-428.o. 
361 MAGOSÁNYI, 1.o. valamint ZÖTTL, 163.o. 
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újonnan létesítendő üzemek tartoznak, de eljárásjogi relevanciája van annak, hogy új 

vagy már működő üzemről illetve egy üzem megváltoztatásáról van-e szó.  

Ha ugyanis új létesítményről van szó, az csakis az irányelv szerinti engedély 

birtokában üzemeltethető, azokra az irányelv valamennyi rendelkezése kiterjed. Az 

engedély az irányelv központi szabályozó eleme, az az eszköz, jogintézmény, 

amelyen keresztül a tartalmi és az eljárási integrativitás megvalósul. Az irányelv (8. 

cikkely (1) bekezdése) alapján a hatóság az engedélyt olyan feltételekkel adja ki, 

melyek biztosítják az irányelv által támasztott követelmények érvényesülését. A 

korábban fennálló létesítményekre az irányelv két előíráscsoportot tartalmaz. Az 

első csoportba lényegében a materiális kötelezettségek tartoznak, az 

engedélyezésnél érvényesítendő integrativitás, illetve a hatóság azon kötelezettsége, 

hogy a határértékeket a BAT-ból kiindulva határozza meg, ha azt a megfelelő 

környezetminőségi előírások érvényesülése megkívánja. 362  E követelmények 

érvényesítése érdekében a hatáságnak két lehetősége van: a már működő 

létesítményt (kérelemre) teljes engedélyeztetési eljárásnak veti alá, vagy a korábbi 

határozatban foglalt feltételeket felülvizsgálja, aktualizálja. Az irányelv a működő 

létesítményekre egy nyolc éven belüli felülvizsgálati kötelezettséget ír elő, ami a 

hároméves végrehajtási moratóriumra tekintettel azt jelenti, hogy legkésőbb 

2007-ben ezen létesítményeket is meg kell feleltetni az irányelv követelményeinek. 

Vannak azonban az irányelvnek olyan rendelkezései is (tehát a másik 

normacsoport), amelyek 1999-től már ezen üzemekre is alkalmazandók, mint pl. az 

üzem-átalakítás engedélyeztetése, a nyilvánosság bevonása az eljárásba, a 

határértékekre vonatkozó előírások vagy az ún. emissziós kataszter363. 

 

b) Kibocsátási határértékek az irányelv alapján 

A hatóság alapvető feladata, hogy az engedélyben kibocsátási határértékeket 

határozzon meg az üzem számára. Ez történhet egyedileg, nemzeti vagy akár 

                                           
 
362 FODOR, Integrativitás, 402.o. 
363 ZÖTTL, 163.o. 
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közösségi normára utalással is. Az érintett káros anyagoknak a felsorolását a III. sz. 

melléklet csupán példálózó jelleggel tartalmazza.  

Az emisszió (kibocsátás, a 2. cikkely 4) pont alapján) valamennyi, helyhez 

kötött vagy mozgó forrásból származó, közvetlen vagy közvetett, anyag-, zaj-, 

rezgés- és hőkibocsátás, függetlenül attól, hogy annak befogadója a levegő, a víz 

vagy a talaj364. A kibocsátási határérték pedig egy kibocsátás adott mennyisége, 

koncentrációja vagy szintje, melyet az adott időszakban nem lehet túllépni. A 

határértékek adott esetben azokkal egyenértékű, más paraméterekkel illetve műszaki 

előírásokkal egészíthetőek ki, vagy akár helyettesíthetőek 365 . E határértékeknek 

illetve helyettesítőiknek alapelvi jelleggel a legjobb elérhető megoldásra kell 

támaszkodniuk. A 9. cikkely (4) bekezdése ezzel kapcsolatban tisztázza, hogy az 

irányelv nem követel meg egyetlen meghatározott technológiát vagy módszert 

sem.366 Kérdés persze, hogy ha egyetlen technológia sem kötelező, hogyan lehet a 

csúcstechnológiát a BAT meghatározásához alapul venni.  

A 9. cikkely szerint ugyanakkor a határértékek meghatározásánál figyelembe 

kell venni az adott létesítmény műszaki adottságait, telephelyét és a helyi környezeti 

feltételeket. Az azonban, hogy e tényezőket milyen mértékben veszik figyelembe, 

már a tagállamok döntési kompetenciájába tartozik. E kritériumokat az irányelv 

indokolása szerint azért iktatták be, mert míg a legjobb elérhető megoldást mindig 

egy adott iparág, addig a határértékeket mindig egy adott létesítmény 

vonatkozásában kell meghatározni367 . Az említett kritériumok figyelembe vétele 

kétféleképpen történhet. 

Az irányelv eredeti, bizottsági javaslatában szerepelt az a lehetőség, hogy 

kedvező környezeti adottságok (intakt környezet) esetében, ahol a 

környezetminőségi normák (EQS, Environmental Quality Standards, ezek hiányában 

a WHO ajánlásai) betartása a BAT követelményszintje alatt is lehetséges, a BAT 

                                           
 
364 KRINGS - SCHWEITZER, 563.o. 
365 STEINBERG - KOEPFER, 978.o. 
366 Ha azonban a határérték betartása csak egyetlen technológiával lehetséges, a szabályozás egyben ennek 
alkalmazása irányában fejt ki nyomást. Vö.: BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 454.o. 
367 ld. ZÖTTL többször hivatkozott munkáját, 165.o. 
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alkalmazásától el lehessen tekinteni (escape-clause)368. A végleges szövegváltozat 

már nem tartalmazza ezt a megoldást369, eszerint ilyen környezeti feltételek esetében 

csak arra van lehetőség, hogy a határértékek meghatározásánál figyelembe vegyék 

az üzem műszaki állapotát és helyi adottságait, oly módon azonban, hogy az ne 

veszélyeztesse a környezet védelmének magas szintjét, illetve kizárja a más 

országokat érintő szennyezéseket. Abban az esetben viszont, ha a környezetminőségi 

normák betartása a BAT alkalmazásával sem lehetséges, annál is szigorúbb 

feltételeket kell szabni370. Az irányelvnek ily módon lényeges szabályozási eleme az 

emisszió-korlátozás és a környezetminőség összekapcsolása371. 

Az irányelv szerint a kibocsátási határértékek meghatározásának a jövőben 

három szintje képzelhető el. Az irányelv maga az engedélyben történő, egyedi 

határértékeket helyezi előtérbe. Emellett a 9. cikkely (8) bekezdése megengedi a 

tagállami normaalkotást is, és végül a Tanács a Bizottság javaslatára  maga is 

határértékeket állapíthat meg, ha a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 

információk alapján, a követelmények harmonizálása érdekében közösségi 

intézkedés szükséges. Egyes vélemények szerint e tekintetben szkeptikusnak kell 

lennünk, nem várható a Közösség nagy aktivitása, míg más vélemény szerint nem 

pozitív, de negatív vonása az irányelvnek a közösségi szintű intézkedés lehetősége, 

mivel az lerontja az integrativitás elvét, hiszen minden körülmény figyelembevétele 

helyett ezzel szükségképpen általánosításról lenne szó 372 . (Álláspontom szerint 

ebben az ellentmondásban az angolszász és a kontinentális jogfelfogás közötti 

eltérés érhető tetten: az integrativitás jegyében a hatóság tág mérlegelési lehetőségek 

                                           
 
368 WASIELEWSKI, 90.o., KAMP 2, 250.o. 
369 KAMP 3, 132.o. 
370 DOLDE, 318.o. és SCHULZ, 222-223.o. E viszonylatban a BAT és az azon alapuló határértékek a 
környezetminőségi normáknak vannak alárendelve. 
371 Annál is inkább indokoltan, mert a pusztán emisszió-orientált szabályozás nem képes megragadni csak a 
meghatározott határérték feletti kibocsátásokat. Ha viszont figyelembe kell venni a környezet adott állapotát 
is, akkor olyan létesítmény engedélyezése is megtagadhatóvá válik, amely egyébként a normatív 
határértékeket képes betartani. Az irányelv logikája szerint megközelítve ilyen esetben az egyedi határozattal 
megállapítható határérték a nulla. APPEL, 400. és 403.o. 
372 vö. ZÖTTL többször. hiv. műve, 166.o. és MASING, 556.o.  Utóbbi szerint “Azzal, hogy az irányelv ily 
módon lehetővé teszi, hogy a tagállam általános előírást állítson az engedély középpontjába, saját 
koncepcióját gyengíti.” Az egyedi és általános határérték közötti választás dilemmájához ld. még BALÁZS, 
42-43.o. 
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között, minden körülményt figyelembe véve határoz, míg a normativitás alapján a 

központilag meghatározott követelményeket egyediesíti, alkalmazza.) Minden esetre 

az esetleges európai szintű határértékek csak mint minimál-követelmények lennének 

értelmezhetők, vagyis a tagállamok ezeknél szigorúbbakat érvényesíthetnének373. 

Nem szabad azt sem szem elől téveszteni, hogy a szakmai viták mögött 

gazdaság-politikai érdekek is állnak, amelyekből egy észak-dél ellentét körvonalai 

rajzolódnak ki. Az északi tagállamok az európai szintű, szigorú szabályokkal 

kívánják kiegyenlíteni nemzeti iparuknak a szigorúbb nemzeti környezetvédelmi 

szabályokból eredő versenyhátrányát a déli országok iparával szemben, míg 

utóbbiak értelemszerűen nem kívánják elveszteni ebből adódó előnyeiket és a 

szubszidiaritás elvére hivatkozva a nemzeti határérték-meghatározás fontosságát 

hangsúlyozzák374. 

A kibocsátási határértékek mindig mediális jellegűek, mert egy adott kibocsátás 

elsődlegesen egy adott elemet érint. Ugyanakkor a kölcsönhatások révén az egyik 

elem szennyezettsége veszélyezteti a másik környezeti elemet is, ezért az irányelv 

szellemében, az elővigyázatosság jegyében, integratív módon meghatározott 

határértékekre van szükség. Ezen határértékek mércéje nem a károkozási 

(“szennyezési”) küszöb, hanem az adott technológia. Az azonban, hogy melyik is a 

legjobb technológia, az attól függ, hogy környezeti következményeit integratív 

módon értékelik-e, ezért a legjobb elérhető megoldásra irányuló törekvés 

közvetlenül nem szolgálhat alapjául az integratív határérték-meghatározásnak. Ha 

pl. “A” létesítmény kéndioxid-kibocsátása “B” létesítményénél magasabb, akkor 

kibocsátását erre a szintre kellene leszállítania. Ha ugyanakkor viszont az “A” üzem 

működése biztonságosabb, kevesebb energia-felhasználással vagy 

hulladéktermeléssel jár, technológiájának megítélése már nem ilyen egyértelmű375. 

Az integrativitás bizonytalansági tényezője továbbá, hogy a környezet, mint egész 

                                           
 
373  Eleve feltételezve, hogy a közösségi szintű emissziós normák csak enyhébbek lehetnek a német 
előírásoknál, e lehetőségre utalva fejt ki kritikát: APPEL, 401.o. 
374 SCHNUTENHAUS, 672.o. 
375 DI FABIO, Integratives Umweltrecht, 334.o. 
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minősége nehezen definiálható és erősen kötődik az egyes környezeti elemek 

minőségéhez, amelyeket szintén összességükben kell értékelni. 

 

c) A legjobb elérhető megoldás (BAT) az irányelv tükrében 

Az irányelv szerint tehát a határértékek megállapításakor alapvetően arra kell 

tekintettel lenni, hogy az adott ipari tevékenység esetében melyik a legjobb, elérhető 

technológia, és hogy az milyen minimális kibocsátást tesz lehetővé. Ezen kívül a 

BAT alkalmazása az engedélyezés feltétele, illetve a környezethasználó (üzemben 

tartó) anyagi jogi kötelezettsége is376. 

Az irányelv szerint a BAT alatt azt a leghatékonyabb és legfejlettebb megoldást 

kell érteni, amely lehetővé teszi a kibocsátások és azok környezeti 

következményeinek elkerülését, csökkentését. Egy megoldás akkor elérhető, ha 

alkalmazása a költség-haszon reláció figyelembe vételével az adott iparágra 

jellemző gazdasági és technikai körülmények között lehetséges. Az adott 

technológia költség-haszon elemzésének lehetőségét a BAT meghatározásának 

szempontjait rögzítő IV. sz. melléklet is tartalmazza, mégpedig (az elővigyázatosság 

elvének hangsúlyozása mellett) kiemelve azt a többi szempont közül377.  

A Tanács közös álláspontja rávilágít arra, hogy az elérhetőség nem az adott 

technológiával elérhető termelékenységet vagy az adott üzem szempontjábóli 

gazdaságosságot jelenti, a költségek és hasznok elemzésére az adott ipari szektor 

vonatkozásában van szükség. A BAT tehát egy generális-absztrakt mérce, amely az 

adott ágazat viszonyait veszi alapul, függetlenül attól, hogy az adott technológiát az 

érintett tagállamban alkalmazzák-e vagy sem, amennyiben az az üzembirtokosok 

számára elérhető és ismert.378 

 Ha összevetjük ezt a koncepciót az IPPC-irányelv által felváltandó 1984-es 

légszennyezési irányelvvel, láthatjuk, hogy az is a BAT-ot tekintette a 

                                           
 
376 KRINGS - SCHWEITZER, 564.o. 
377 Német részről kritika érte a BAT-nak a gazdasági szempontokhoz való közelítését: “A BAT a műszaki 
haladáshoz (Stand der Technik, a német mérce) képest nagyobb teret hagy a gazdasági szempontoknak”, ld. 
többek közt STEINBERG - KOEPFER, 981.o. 
378 DÜRKOP - KRACHT - WASIELEWSKI, 430.o. 
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környezethasználat mércéjének, olyan megoldást értve azalatt, amelynek 

alkalmazása nem jár aránytalanul nagy költségekkel (BATNEEC, best available 

techology not entailing excessive costs). A két koncepció közt lényegi eltérés nincs.  

 

d) Az üzembentartó materiális kötelezettségei 

Mint már az irányelv keletkezése kapcsán arra utaltam, az üzemeltetők 

kötelezettségei tekintetében az eredeti bizottsági javaslat nem tartalmazott egyetlen 

kitételt sem, a kötelezettségek felvételére német indítvány alapján került sor. A 3. 

cikkely által meghatározott kötelezettségek elvi alapja a környezethasználók 

felelősségének, (a környezeti auditálási rendszerben is érvényesülő) 

környezetvédelmi aktivitásának növelése.  

A kötelezettségek listájának elemein érezhető a német immissziós jog 

(BImSchG 5.§, illetve az akkori német tanácsi elnökség) befolyása379, viszont a 

szabályozás szigorúságát enyhíti, hogy az irányelv az engedélyben rögzítendő 

üzemeltetési feltételek kapcsán oly módon utal e kötelezettségekre, hogy azokat 

csak mint általános elveket kell figyelembe venni 380 . Ezek betartása tehát nem 

tekinthető valódi engedélyezési feltételnek. 

Az üzemeltetőknek először is, különösen a BAT alkalmazásával, meg kell 

tenniük minden megfelelő intézkedést a (levegőt, a vizet és a földet érintő) 

környezetszennyezés elkerülésére, ezen túl sem szabad jelentős környezetszennyezést 

okozniuk, a hulladékok keletkezését el kell kerülniük illetve a keletkezett 

hulladékokat fel kell dolgozniuk, az energia-felhasználás során hatékonyan 

(takarékosan) kell eljárniuk, minden szükséges lépést meg kell tenniük a balesetek 

megelőzése és a következmények elhárítása érdekében, végül pedig a 

környezetszennyezés elkerülése és a telephely környezetének megnyugtató 

helyreállítása érdekében a tevékenység végleges felhagyása esetén is meg kell 

tenniük a kellő lépéseket.  

                                           
 
379 ld. DOLDE töbször is hiv. m., 315.o. 
380 FRENZ, Europäisches Umweltrecht, 157.o. 
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Az irányelv és (a következő fejezetben elemzendő) a környezetvédelmi 

auditálásról szóló rendelet azonos követelményszintjét a BAT jelenti, de míg az 

IPPC esetében államilag kikényszerített módon, addig az auditban való részvétellel 

önkéntes alapon felelteti meg ennek üzemét a környezethasználó. A bevezetőben 

vázolt jogfejlődési tendenciákkal egyezően lehetőség volna arra, hogy az irányelv 

módosításával feljogosítsák a tagállamokat az auditált üzemek egyszerűsített 

engedélyezésére és ellenőrzésére381. 

 

 

 

e) Az irányelv eljárási szabályai 

Míg az irányelv eddig tárgyalt szabályai többé-kevésbé megfeleltethetők a 

materiális integráció követelményeivel, a most bemutatandó előírások az eljárásjogi 

vagy formális integrációra vonatkoznak.  

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 6. cikkely szerint 

tartalmaznia kell a tervezett tevékenység környezeti hatásainak leírását és egy 

közérthető összefoglalót. Adatokat kell szolgáltatni arról, hogy az üzemeltető milyen 

módszereket kíván alkalmazni a kibocsátások elkerülésére és készíteni kell egy 

környezetvédelmi mérleget is. Ez utóbbit tartalmi szempontból egy “mini 

hatásvizsgálatnak” is tekinthetjük.382 Nyilatkoznia kell a kérelmezőnek arról, hogy 

hogyan kíván megfelelni az irányelv szabta tartalmi kötelezettségeknek, és milyen 

módon kívánja ellenőrizni a kibocsátásait. 

A Khv-eljáráshoz hasonlóan az integrált üzemeltetési engedély kiadásához is 

szükség van a nyilvánosság bevonására. A kérelmet és mellékleteteit megfelelő 

ideig hozzáférhetővé kell tenni a lakosság számára azért, hogy a lakosság 

álláspontját még a határozathozatal előtt kifejezésre juttathassa. A 15. cikkely 

(hasonlóan a Khv-irányelvhez) nem írja elő közmeghallgatás (nyilvános tárgyalás) 

                                           
 
381  ld. az auditálásról szóló fejezet vonatkozó fejtegetéseit, illetve SCHOLTEN, 703.o., KOCH, 
Vereinfachung, 221.o. 
382 FODOR, Integrativitás, 404.o. 
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kitűzését. Itt is sajátos részvételi szabályok érvényesülnek akkor, ha az adott 

tevékenység várhatóan olyan hatással jár majd, amely túlterjed az adott ország 

területén. Ilyenkor a szomszédos tagállamot tájékoztatni kell és kétoldalú 

együttműködés keretében kell biztosítani az érintett lakosság részvételét (17. 

cikkely).  

Az engedély az irányelv központi szabályozó eleme, az az eszköz, jogintézmény, 

amelyen keresztül a tartalmi és az eljárási integrativitás megvalósul. Az 

IPPC-engedély és a hatásvizsgálati (Khv-) irányelv szerinti engedély viszonyát a 

következőképpen írhatjuk körül.  

A Khv valamilyen objektum létesítéséhez vagy tevékenység folytatásához 

kapcsolódik, míg az IPPC csak a létesítmény üzemeltetéséhez (vagyis a tevékenység 

folytatásához) 383 . Mivel ily módon a létesítés és az üzemeltetés engedélyezése 

elvileg független egymástól, elképzelhető, hogy a két irányelv előírásait az adott 

tagállamban két különböző (pl. építésügyi és környezetvédelmi) eljárásban, két 

különböző hatóság előtt fogják alkalmazni. Az érintett tevékenységek körét a két 

irányelvben egymásra tekintet nélkül határozták meg384, így egyes esetekben csak az 

egyik eljárásra kerül majd sor, míg másokban mindkettőre. Az IPPC-irányelv szerint 

abban az esetben, ha az üzemeltetési engedélyezés tárgyául szolgáló létesítménnyel 

összefüggésben korábban már lefolytattak Khv-t, úgy annak eredménye az 

IPPC-eljárásban figyelembe veendő 385 . A Khv-irányelv módosítása (97/11 EK 

tanácsi irányelv) felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy belátásuk szerint 

összevonják a két eljárást, tovább fokozva ezzel az integratív tétel érvényesülését386. 

Az ilyen egységes eljárás kritériumait a módosítás nem rögzíti, kizárt azonban annak 

lehetősége, hogy a Khv-t az IPPC-eljárásban feloldják, inkább képzelhető el a Khv 

és az IPPC egy eljárás két, egymást követő szakaszaként 387 . Mindkét irányelv 

                                           
 
383 SCHULZ, 223.o. 
384 Sőt, a két irányelv eltérő létesítmény-fogalommal operál. Többek közt ezen alapul az a vélemény, hogy az 
IPPC-irányelv nehezen illeszthető a hatályos közösségi jog rendszerébe. Ld. SCHRÖDER, Aktuelle 
Entwicklungen, 5.o. 
385 DOLDE, 318.o. 
386 BECKER, Überblick, 1169.o. 
387 BECKER, Überblick, 1170.o. 
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valamennyi eljárási követelményének érvényesülnie kell, de természetesen a 

felesleges ismétlések elkerülhetők. 

A két követelményrendszer és eljárás egyesítésétől (integrálásától) az 

engedélyezési eljárás egyszerűsödése, gyorsulása várható, ezen kívül pedig egy 

ilyen egységes eljárásban az érintett harmadik személyek illetve a közvélemény is 

könnyebben tudná érvényesíteni jogos érdekeit388. Egy ilyen belső jogi szabályozási 

rendszer rugalmasabban tudna alkalmazkodni az integratív környezetvédelem 

közösségi szintű normáinak változásaihoz389. 

Az irányelv nem írja elő, hogy a tagállami jog által megkövetelt több különböző 

(pl. környezetvédelmi, természetvédelmi, vízjogi, építési stb.) engedélyt koncentrálni 

kell, ez minden esetre a tagállamok előtt nyitva álló, az eljárásjogi integrációt 

erősítő lehetőség 390 . Arra az esetre azonban, ha egy létesítmény engedélyezése 

tekintetében (akár egy, akár több eljárásban) több különböző hatóság jár el, 

biztosítani kell az eljárások és a hatóságok előírásai közötti összhangot391. 

Az irányelv (8. cikkely (1) bekezdése) alapján a hatóság az engedélyt olyan 

feltételekkel adja ki, melyek biztosítják az irányelv által támasztott követelmények 

érvényesülését. A 8. cikkely (6) bekezdése felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy, 

az engedélyezési eljárás lefolytatásának kötelezettsége mellett, egyes 

létesítménytípusok tekintetében egyes üzemelési feltételeket az egyedi engedély 

helyett normatív aktusban határozzanak meg, feltéve, hogy ezzel az integrativitás és 

a védelem magas foka nem szenved csorbát392.  

                                           
 
388 SCHOLTEN, 703.o. 
389 A német Kodifikációs Szakértői Bizottság egyértelműen e megoldás mellett foglal állást. WEINREICH, 
954.o. 
390 a Bizottság eredeti javaslata szerint a tagállamoknak létesítmény-típusonként ki kellett volna jelölniük 
egy-egy felelős hatóságot (federführende Behörde, lead competent authority), amely az eljárások  
összevonása mellett kiadta volna az irányelv szerinti engedélyt, ezt a megoldást azonban később a Tanács 
elutasította, ld. ZÖTTL, 161.o.,  DÜRKOP - KRACHT - WASIELEWSKI, 432.o. valamint 
SELLNER-SCHNUTENHAUS, Die geplante EG-Richtlinie, 830.o. 
391  Ennek módját az irányelv nem írja körül, minden esetre elejét veheti az ezzel kapcslatos 
bizonytalanságoknak az, ha az engedély kiadását egyetlen hatóság jogosult végezni, ld. DI FABIO, 
Integratives Umweltrecht, 334.o. 
392 KRINGS - SCHWEITZER hiv. műve 566.o. 
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A határozathozatal tekintetében eljárási határidőt nem állapít meg 393 , mint 

ahogy az engedély érvényességi idejét sem korlátozza az irányelv. Az engedélyben 

megszabott feltételeket azonban rendszeresen felül kell vizsgálni (13. cikkely (1) 

bek.). E rendszeresség tekintetében az irányelv nem határoz meg konkrét 

időintervallumot, a szabályozás előkészítése során öt illetve tízéves felülvizsgálati 

kötelezettség jött szóba394. A felülvizsgálati kötelezettség idejét és ezzel az engedély 

érvényességének korlátját a tagállamok maguk határozzák meg. 395  Kötelező a 

feltételek módosítása, ha az üzem által okozott környezetszennyezés olyan súlyos, 

hogy új határértékekre van szükség396, ha a legjobb elérhető megoldás immár a 

kibocsátás jelentős csökkentésését tenné lehetővé, anélkül, hogy alkalmazásának 

költségei aránytalanok volnának, ha üzembiztonsági szempontból más technológia 

alkalmazása szükséges, és végül ha ezt a Közösség vagy az adott tagállam által 

kibocsátott új jogszabályok teszik szükségessé397. 

Abban az esetben, ha az üzemeltető olyan változtatást, átalakítást tervez, 

amelynek következménye lehet a környezetre, köteles azt a hatóságnak bejelenteni. 

Az irányelv 12. cikkelye különbséget tesz jelentős és jelentéktelen változtatás 

között398. Akkor jelentős a változás (substantial change, modification substantielle, 

wesentliche Änderung), ha következményei az emberre vagy a környezetre 

jelentősek és negatívak. Ezek megítélése a hatóság mérlegelése körébe tartozik. A 

hatóság döntésének jelentősége van abból a szempontból, hogy kell-e eljárást 

lefolytatni, és abba be kell-e vonni a nyilvánosságot. Ha ezektől eltekint, akkor is, 

tehát a nem jelentős tevékenység-módosulások esetében is, módosíthatja az 

engedélyt.  

                                           
 
393 Az eredeti bizottsági javaslat erre hat hónapos határidőt írt elő, SELLNER - SCHNUTENHAUS, Die 
geplante EG-Richtlinie, 830-831.o. 
394 A Bizottság tíz, míg a Parlament öt évet javasolt, vö. WASIELEWSKI, 92.o. és SCHNUTENHAUS, 
673.o. 
395 Az irányelvvel tehát ellentétes az a szabályozás, amely az engedély érvényességét időben nem korlátozza. 
BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 455.o. 
396 Az irányelv több helyen is hangsúlyozza a környezetminőségi normák jelentőségét. Ennek tükrében az 
első felülvizsgálati esetkör értelmezése akkor helyes, ha azt a hatóságok kiterjesztik a több üzem által, 
közösen előidézett környezetszennyezésre is. KOCH - JANKOWSKI, 60.o. 
397 DOLDE, hiv mű, 318.o. 
398 ZÖTTL hiv. m. 164.o. 
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Mint a szabályozás áttekintésekor említettem, a már fennálló létesítményekre az 

irányelv hatálya csak korlátozásokkal terjed ki. 1999 és 2007 között ezekre 

többnyire csak akkor vonatkozik, ha az üzemelés megváltoztatásáról van szó. 

Egyébként gyakorlatilag úgy kezelik őket, mintha az irányelv “alkalmazásának” 

időpontjában engedélyezték volna működésüket, de előírnak rájuk egy nyolcéves 

felülvizsgálati kötelezettséget. A Bizottság eredeti elképzelése szerint le kellett 

volna folytatni ezek tekintetében is a teljes engedélyezési eljárást, végül azonban az 

a számukra kedvezőbb változat került az irányelvbe, amely szerint vagy a már 

említett felülvizsgálat szabályai szerint, vagy a 12. cikkely alapján kell biztosítani az 

irányelv követelményeinek való megfelelésüket399. 

Az irányelv alkalmazása előtt és után létesített üzemekre egyaránt kiterjed az 

emissziós kataszter: a Bizottság három évente nyilvánosságra hozza a legfontosabb 

kibocsátások és azok forrásainak jegyzékét (15. cikkely (3) bekezdés)400. 

   

 

4. Az irányelv “alkalmazása” 

 

Az irányelv 21. cikelye rendelkezik a tagállamok szokásos kötelezettségeiről, az 

irányelv tagállami végrehajtására, az irányelv érvényesüléséhez szükséges normatív 

intézkedések kibocsátására vonatkozóan, mindezekre a hatályba lépéstől számított 

hároméves határidőt szabva. (1999. október 30.) A 21. cikkely nem a végrehajtás, 

hanem az alkalmazás címet viseli401. Érdemes röviden megvizsgálni, hogy mit is 

jelent ez az alkalmazás, hiszen ehhez az irányelv számos rendelkezése kapcsolódik 

(az új és a fennálló létesítmények megkülönböztetése, az utóbbiak számára 

nyitvaálló nyolcéves átmenet).  

                                           
 
399 KRINGS - SCHWEITZER hiv. műve 566-567.o. 
400 ld. DÜRKOP - KRACHT - WASIELEWSKI ugyancsak hiv. munkáját, 434.o. 
 
401 (Anwendung der Richtlinie, this directive is brought into effect, application de la présente directive), vö. 
BECKER, Einführung, 592-593.o. 
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Meglehetősen ritka, hogy egy irányelv valamely cikkelyének önálló címe 

legyen. Az alkalmazás fogalmát azonban az irányelv sem itt, sem másutt nem 

definiálja. Tartalmát illetően pedig az említett cikkely a tagállami végrehajtásra 

(transzformálásra) vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Az egyik lehetséges 

értelmezés szerint az alkalmazás időpontja az az időpont, amikor a tagállami 

jogalkotó által kibocsátott végrehajtási (implementációs) norma hatályba lép és 

ezzel az irányelv tartalma a belső jogrend részévé válik. A tagállamok azonban a 

legritkább esetben tesznek eleget időben a 189. (az Amszterdami Szerződés hatályba 

lépése után 249.) cikkelyből fakadó kötelezettségüknek, az irányelv 

alkalmazhatósága viszont nem függhet ettől. Ezért csak az az értelmezés lehet 

helyes, hogy az alkalmazás végrehajtást jelent.  

Az irányelv többnyire megfelel az Európai Bíróság gyakorlata által kidolgozott 

feltételeknek, amelyek esetében a tagállami intézkedés elmaradásakor lehetőség van 

a közvetlen érvényesülésre 402 . A Khv-irányelvvel kapcsolatos végrehajtási 

nehézségek ismeretében várható egyébként, hogy azokhoz hasonlóan az 

IPPC-irányelv kapcsán is számos európai bírósági ítélet születik majd. 

 

 

 

5. A magyarországi alkalmazás egyes kérdései 

 

Az integrált szennyezésmegelőzéssel kapcsolatos magyar szakirodalmi utalások 

jelentős részben annak megállapítására korlátozódnak, hogy az IPPC hazai 

alkalmazását a környezetvédelmi jogharmonizáció legnehezebb feladatai közé 

sorolják, illetve hogy ez a jelenlegi tagállamok számára is jelentős problémát okoz 

majd 403 . (Utóbbi megjegyzés a Khv-modellek kapcsán megismert engedélyezési 

rendszerek  közül fenntartással lehet csak igaz pl. Ausztria, Nagy-Britannia, 

Hollandia vagy Németország esetében.) A Khv és az IPPC-rendszerű engedélyezés 

                                           
402 BECKER, Einführung, 594.o. 
403 KEREKES, 29.o., LÁNG, EU-csatlakozásunk, 18.o., KEREKES - KISS, 87.o. 
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összekapcsolásának lehetősége jegyében már arra is készültek becslések, hogy vajon 

az irányelv átvétele milyen eljárási illetve gazdasági megterhelést jelentene 

Magyarország számára 404 . Az irányelv értelmezésének hibájából félreértések is 

kimutathatók, pl. a tekintetben, hogy az irányelv egy egységes eljárás bevezetését 

megköveteli-e405.  

Mint arra korábban rámutattam, a magyar környezetjogban számos integratív 

elem érvényesül. Ezek között pedig jónéhány olyannal találkozhatunk, amely 

megkönnyíti az irányelv szerinti eljárásjogi integrációt: ilyen a környezetvédelmi 

engedély vagy a szakhatósági közreműködés rendszere. Ezt a tényt azonban nem 

szabad függetleníteni a szabályozási helyzet integrációjának hiányától: a 

környezethasználat normatív kritériumait, melyekre a hatósági döntés alapul,  

ugyanis szektorális jogszabályok határozzák meg406. Az eljárási integráció esélyei a 

materiális integráció, és közvetve a legiszlatív integráció kérdéseivel 

egybefonódnak.  

Véleményem szerint az irányelv magyarországi alkalmazása terén az igazi 

nehézséget nem az eljárásjogi integráció, hanem a tartalmi kötelezettségeknek való 

megfelelés jelenti. Arra kell számítani, hogy a szabályozást előbb vagy utóbb 

kiterjesztik majd a kis- és középüzemekre is, bár várhatóan egyszerűbb eljárási 

feltételek mellett. A tartalmi kötelezettségek azonban rájuk is ugyanúgy vonatkozni 

fognak. Ennek következtében a hazai iparvállalatok jelentős része lesz köteles az 

üzembirtokosi kötelezettségeket teljesíteni, amelyek közül kiemelkedik a BAT, a 

legjobb elérhető megoldás alkalmazása. Jóllehet a magyar Kvt is tartalmaz erre 

vonatkozó utalást, gyakorlati alkalmazása nem alakult ki407. Az irányelv innovatív 

vonása, mint bemutattam, éppen abban áll, hogy nem köti meg a vállalatokat abban, 

                                           
 
404  FUTÓ, 33.o., e tanulmány közli e terhek várható nagyságrendjét, anélkül, hogy azokat a gazdaság 
teljesítőképességéhez mérné. Ennek hiányában csupán arra szorítkozhatom, hogy ezek viszonylag magas 
voltára utaljak, kiemelve a Khv és az IPPC integrálásának tehermentesítő lehetőségét. 
405 Mint az irányelv részletes bemutatásánál kifejtettem, erről nincs szó, bár a tagállamok így is megoldhatják 
az eljárásjogi integrációt. Velem azonos álláspontot képvisel pl.: BÁNDI - BENCZE - ELEK, 15.o., ezzel 
ellentétben egyetlen egységes eljárásról beszél: Környezetvédelmi jogharmonizáció, 12.o. Az irányelv 
elvárásait elvileg többféleképpen is teljesíteni lehet: teljes koncentráció, együttes engedélyezés, nagyobb 
koordináció, testületi döntés, stb. vö.: BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 453.o. 
406 ERDEY - KARCZA, 46.o. 
407 Környezetvédelmi jogharmonizáció,12.o., BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 452.o. 
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hogy milyen konkrét technológiát választanak, de a választást befolyásolja azzal, 

hogy a BAT-ot tekinti a környezethasználatok mércéjének. A technológiaváltást nem 

zárja ki, vagyis nem sérti a vállalkozás szabadságát, rugalmas szabályozásnak 

tekinthető. Ugyanakkor viszont rugalmasságot követel meg a vállalatoktól is, 

tekintve, hogy azoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a tudomány és a  

technika állásához, vagyis mindig az aktuális BAT az, amire tekintettel kell lenni. A 

BAT változása alapja az engedélyben meghatározott előírások, így a határértékek 

felülvizsgálatának is.408  Ma még nem látható előre, hogy a magyar ipar milyen 

rugalmasságot fog e téren tanusítani, minden esetre megfontolandónak látszik egy a 

csatlakozás utáni öt-tíz éves átmeneti időszak (derogáció) kivívása e tekintetben.409 

Nem kétséges, hogy ez a rugalmasság vagy rugalmatlanság és az EU piacán 

elérendő versenyképesség szoros összefüggésben áll egymással. A magyar 

iparszerkezetre tehát az irányelv mindenképpen jelentős hatással lesz. 

Mindezek alapján az irányelv alkalmazásából eredő jogharmonizációs 

kötelezettségeink közül az alábbiak emelhetők ki: 

1) Legiszlatív integráció: a környezethasználatok normatív feltételeit rendszerbe 

kell foglalni, a normatív határértékeket egymásra tekintettel, a környezeti elemek 

rendszerére, vagyis a környezet egészére, folyamataira figyelemmel kell 

meghatározni. 

2) Az irányelv végrehajtására vonatkozó normák kiadása: történhet ez egy 

IPPC-törvénnyel, vagy az érintett jogszabályok csomagszerű módosításával. Az 

irányelv konkrét előírásainak átvétele mellett ebben meg kell határozni a Khv-n 

alapuló környezetvédelmi engedély és az integrált üzemeltetési engedély viszonyát. 

Célszerűnek mutatkozik a két engedélynek az egybevonása (ahol mindkettőre 

szükség van és ez lehetséges) a környezetvédelmi felügyelőségek előtt. Ezzel 

párhuzamosan a különböző környezetvédelmi hatásköröket minél nagyobb 

mértékben e szerv kezében kellene összpontosítani, hiszen Magyarországon 

                                           
 
408 “A jogalkalmazás számára…a folyamatosan változó feltételekhez igazodás jelentheti a legnagyobb 
gondot” - BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 457.o. 
409 hasonló következtetésre jutott (még az irányelv végleges változatának megszületése előtt) BÁNDI, Az 
Európai Közösségek, 180.o. 
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egyelőre az sem mondható el, hogy egy környezetvédelmi hatóság lenne jogosult 

dönteni minden környezeti kérdésben410.  

A két követelményrendszer közti különbségek megítélésem szerint különösebb  

nehézségek nélkül harmonizálhatók. Az a koncepcionális eltérés, hogy az 

EK-normák szerint a Khv eredményét csak figyelembe kell venni, míg az IPPC-ben 

a környezeti követelmények nem teljesítése kizárja az engedély megadását411, a Khv 

bemutatott magyar sajátosságai miatt nálunk nem jelentkezik. 

3) Módosítani kell a környezetvédelmi törvényt is: a környezethasználatok 

feltételei közé be kell vonni az IPPC-irányelv követelményeit, az integrált engedély 

felülvizsgálatára és a Kvt szerinti felülvizsgálatra vonatkozó szabályokat 

összhangba kell hozni, mégpedig a most szabályozott felülvizsgálat és a (működési) 

engedély összekapcsolása, illetve az ún. teljesítményértékelésnek a felülvizsgálattól 

való leválasztása 412 útján. 

4) Az eljárási koordináció megvalósítása: törvényi garanciáit kell kidolgozni az 

eljáró hatóságok közötti formális és tartalmi együttműködésnek. Az IPPC-eljárás és 

a Khv egy fórum elé vonása ebben nagy előrelépést jelentene. Nagyobb szerepet 

kellene azonban biztosítani a szakhatóságoknak. A koordinációt pedig az európai 

tendenciának megfelelően az egyéb engedélyekre és eljárásokra is ki kell terjeszteni 

(pl. vízjogi engedélyezés, építési engedély stb.)  

Mindezek alapján elmondható, hogy az irányelv korántsem csak eljárásjogi 

kérdéseket vet fel, de a szabályozás tartalmi oldalának revízióját is megköveteli. 

Ezen kívül pedig elemzése a magyar környezetvédelmi szabályozás olyan 

“hagyományos” hibáira is rámutat, mint a hatósági hatáskörök tisztázatlansága, a 

szabályozás erőtlensége vagy az egymásnak ellentmondó követelmények 

“rendszere”.413 

 

                                           
 
410 BÁNDI, Variációk, 581-582.o., EGERSZEGI,  518.o.  
411 BECKER, Überblick, 1169-1170.o. 
412 ld. az auditálásról szóló fejezetet, FODOR, Öko-audit, 97-98.o. 
413 FODOR, Integrativitás, 406.o. 
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IV.Fejezet 

Öko-audit: a környezetvédelmi teljesítményértékelés 

európai rendszere414 

 

 

 

 A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus 

felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító 

környezetvédelmi teljesítményértékelés. 415  A környezetjog újabb, a 

környezethasználók aktivitására, gazdasági érdekeltségére építő eszköze, s mint 

ilyen, szervesen illeszkedik abba a szabályozási tendenciába, amely a szektorális 

helyett az integratív megközelítésre, a közigazgatási helyett pedig a piaci eszközökre 

épít. A teljesítményértékelés (a termékminősítéshez hasonlóan) önkéntes, ami 

lehetővé teszi a kötelező normáknál magasabb szintű követelmények előírását. Az 

érintett életviszonyok jellegüknél fogva nem befolyásolhatóak kötelező normákkal, 

hiszen a vállalatok célkitűzései, menedzsmentje hagyományosan jogon kívüli 

területet jelentenek. Az auditálás szabályozása önmagában nem alkalmas az 

vállalatok, üzemek struktúrájának megváltoztatására, de a kötelező normák ilyen 

irányú kiegészítésének tekinthető416. 

 1993 óta a környezeti auditálás az európai jognak is része.417 A környezeti 

auditálás európai rendszerére Magyarország uniós jogközelítése során is tekintettel 

kell lenni.  

 

                                           
 
414 E fejezet csak a környezeti auditálásra vonatkozó szabályokkal foglalkozik, jóllehet a 
teljesítményértékelési rendszerekhez menedzsment-rendszer is tartozik, amely biztosítani hivatott a környezeti 
szempontoknak a vállalati döntéshozatali folyamatokba való integrálását. A menedzsment-szabályokat csak 
annyiban érintem, amennyiben azok az audithoz kapcsolódnak. 
415 KÓSI - KOVÁCS - KŐMIVES - VARGA, 41.o. 
416 FÜHR, Von Rio nach Brüssel, 350.o. 
 
417  FALKE, 4-9.o., FÜHR: Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, 858-861.o., KÖCK: 
Umweltschutzsichernde Betriebsorganisation, 643-650.o. stb. 
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 1. Az öko-audit rövid története 

 

 A környezetvédelmi auditálás első formája – akárcsak a hatásvizsgálaté – a 

hetvenes évek Amerikájából származik. 418  Kialakulásához a vegyipar területén 

bekövetkezett számos baleset, és az ezek következtében egyre erőteljesebbé, 

szigorúbbá váló környezetjogi szabályozás vezetett. Annak érdekében, hogy az 

előírásoknak és a társadalmi elvárásoknak meg tudjanak felelni, fejlesztettek ki az 

iparvállalatok egy sajátos auditálási koncepciót, amely a későbbi esetleges balesetek, 

kockázatok becslését elősegítve a felelősségi és az azokra vonatkozó biztosítási jogi 

viszonyokra is befolyással volt. A konkrét lökést az adta az auditnak, hogy a 

hetvenes évek utolsó harmadában az USA Értékpapír- és Valutabizottsága ( SEC, 

Securities and Exchange Commission) több vállalattól is mindenre kiterjedő 

vizsgálatot követelt meg annak érdekében, hogy megállapítsák a környezeti 

felelősségi kockázatok terjedelmét. A Környezetvédelmi Hivatal (EPA, U.S. 

Environmental Protection Agency) is támogatta az ún. “compliance audit”-ot, 

buzdítva az abban való önkéntes részvételre. 1986-ban született egy törvény 

(Superfund Ammendment and Reauthorisation Act, § 3), mely az iparvállalatokat 

éves jelentésre kötelezte veszélyes-anyagkibocsátásaikkal kapcsolatban. Ez a belső 

üzemi ellenőrzés erősödéséhez és a kibocsátások csökkentésére irányuló vállalati 

programok kialakulásához vezetett. A vállalatok hamar felismerték az audit 

előnyeit, melynek révén költségeket takaríthatnak meg, kockázatokat 

csökkenthetnek, jobb társadalmi megítélést, a hatóságokkal szemben pedig bizalmat 

nyerhetnek.419 

 Persze a kezdeti értékelések nem irányultak többre, mint a környezeti 

szabályozásnak való megfelelésre (= compliance), és csak a felelősségi szabályok 

szigorodásának hatására váltak a megelőzés eszközeivé. 

                                           
 
418 FALK, 1998, 11.o. 
419 FELDHAUS, 136.o. 
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 Az audit amerikai sikerén felbuzdulva szerte a világon megjelent 

szabályozása, mely aztán a gyakorlat tapasztalatain és a kiterjedt elméleti 

vizsgálódások nyomán fejlődött tovább. Az európai elterjedést nagyban segítette a 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC, International Chamber of Commerce) 

ajánlása is (Position paper on Environmental Audits, 1989).420 

 Az Európai Közösségek jogába, mint a bevezetőben már utaltunk rá, 

1993-ban került be, az 1836/93 számú Tanácsi Rendelettel. Ennek címe, mely 

egyúttal rögzíti a rendelet (a környezethasználók köréhez képest korlátozott) 

hatályát: “Az ipari vállalkozások önkéntes részvételéről egy a környezetvédelmi 

menedzsmentet és a környezeti üzemvizsgálatot szolgáló közösségi rendszerben”421. 

A rendelet által felállított rendszer közismert elnevezése az EMAS (Environmental 

Management and Audit Scheme)422. 

E norma előkészítésében kiemelkedő szerepet játszott Nagy-Britannia, 

aminek következtében a brit auditálási rendszer (a BS 7750, vagyis a környezeti 

menedzsment követelményeiről szóló brit standard, 1992) sajátosságai több 

vonatkozásban is nyomon követhetőek a közösségi szabályozásban. Szabályozási 

elveiben megfigyelhető az angolszász jogi gondolkodásnak az a kontinentális, és így 

a magyar jogrendszerhez képesti eltérő sajátossága, hogy az egységes és részletekbe 

menő, rendészeti — igazgatási jellegű szabályozás helyett inkább a keretjellegű, a 

hatóságok és a vállalkozások közötti megállapodások által kitöltendő, általános 

célkitűzésekkel operál. 

 Az auditról szóló rendelet a húszéves európai környezetpolitika negatív 

mérlegének egyenes következménye: az addig alkalmazott, hagyományos 

szabályozási eszközök gyakorlati működtetése olyan lényegi hiányosságokban 

szenvedett, melyeket a közösség (a Bizottság) nem tudott leküzdeni. Ebből a 

kiindulópontból az ötödik környezetvédelmi akcióprogram423 a környezetpolitika új 

                                           
 
420 KÓSI - KOVÁCS - KŐMIVES - VARGA, 114-116.o. 
421  az egyes idetartozó ipari tevékenységeket maga a rendelet nem sorolja fel, hanem az 3037/90-es 
statisztikai irányelvre utal tovább. 
422 FUTÓ, 33-34.o. 
423 A fenntarthatóság felé, Az Európai Közösség Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramja 
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útjainak keresését célozta meg, a felelősségelosztás vezérgondolatával: a társadalom 

valamennyi tagja, azaz a hatóságok (az állam), a vállalkozások (vagyis a 

környezethasználók), az állampolgárok, a szakszervezetek és a fogyasztók mind 

felelősséget kell, hogy vállaljanak a környezet épségéért, megőrzéséért424. Az új 

politika kulcsszava a valamennyi társadalmi csoporttal való fokozottabb párbeszéd, 

megvalósítási eszközei között pedig a környezet terheléséért fizetendő adók és 

járulékok, a környezetérzékeny fogyasztói magatartás adójogi ösztönzése, a 

környezetvédelmi beruházások állami támogatása, , valamint a környezeti felelősség 

joga mellett ott találjuk a környezetvédelmi auditálást is. 

 Az Európai Közösség tagállamainak 1995-re kellett kiépíteniük a rendeleti 

forma miatt egyébként közvetlenül érvényesülő425 jogintézmény nemzeti kereteit426. 

 1995-ben került sor Magyarországon “A környezet védelmének általános 

szabályairól” szóló 1995: LIII. tv. megalkotására, amely a fentebb jelzett 

folyamatokra annyiban volt tekintettel, hogy jogintézményeinek sorába fölvette az 

ún. teljesítményértékelést, amely azonban, mint később látni fogjuk, még csak 

párhuzamba sem állítható az audit európai rendszerével. Mára, 1999-re, pedig már 

az európai szabályozás jelentős reformja előtt állunk, amire a magyar jogalkotónak 

ugyancsak fel kell készülnie. Ennek alapja az, hogy maga a közösségi rendelet 

irányozza elő, hogy öt év tapasztalatai alapján előírásait felül kell vizsgálni. 

 

                                           
 
424 BAKÁCS, Európa, 95. és 98.o. 
425 PEINE, 109.o. 
426 A rendeleti forma következménye a közvetlen hatály, vagyis az, hogy az előírások érvényesüléséhez nem 
szükséges semmilyen belső jogi aktus. Ebből azonban semmiképp sem vonható le olyan következtetés, hogy 
“... bár a rendszerhez való csatlakozás önkéntes, annak megtörténte után már kötelező előírások vonatkoznak 
a belépett tagokra. Az eljárás kötöttségét jelzi a szabályozás formája...” vö.: KUPPER, Az EMAS, 4.o. A 
szabályozás lényege lehetőség teremtése, amivel ha valamely vállalat élni kíván, azt megteheti. Ha  nem 
tartja be annak feltételeit, akkor nyilatkozatát nem fogják érvényesíteni vagy törlik az auditált cégek 
jegyzékéből. A szankciók tehát csakis a rendelethez kapcsolódó előnyök elmaradását jelenthetik. 
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2. Az audit elemei az 1836/93 sz. tanácsi rendelet alapján 

 

 a) Általános jellemzés 

 Az auditálásnak alapvetően három funkciója létezik: a compliance-audit 

annak vizsgálatára irányul, hogy a vállalat betartja-e a rá vonatkozó előírásokat 

(jogszabályokat, hatósági határozatokat és önkéntes kötelezettségvállalásokat ill. a 

hatósággal kötött megállapodásokat427), az environmental managementsystem-audit 

a menedzsment alkalmasságát vizsgálja, míg a performance-audit tárgya a kitűzött 

célok és a ténylegesen elért eredmények közti kapcsolat428. Az EMAS erénye, hogy 

mindhárom funkciót ellátja. Az üzemi folyamatokat mind horizontálisan, mind 

vertikálisan megragadja, vagyis vizsgálja mind a termelési eljárást, mind az üzem 

információs és kommunikációs struktúráját429. Nem korlátozódik egyik környezeti 

elemre vagy egyetlen veszélyeztető tényezőre sem, így a környezetjog integratív 

elemének tekinthető. Integratív annyiban is, hogy hozzásegíti a vállalatokat a 

különböző követelmények harmonizálásához. Érvényesíti a megelőzés, az 

elővigyázatosság, az együttműködés és a nyilvánosság környezetjogi alapelveit. Ez 

az első átfogóan megalkotott, szisztematikus környezetvédelmi 

menedzsmentrendszer a normativitás szintjén430.  

 Az EMAS folyamatának áttekintését segíti a következő oldalon található 

ábra. 

                                           
 
427 vö.: LÜBBE-WOLFF: Die EG-Verordnung, 370.o. Az EMAS esetében e követelmények változásához 
igazodnia kell a vállalati környezetpoltikának. 
428  KÖCK: Umweltschutzsichernde Betriebsorganisation, 643.o., SCHERER: Umwelt-Audits, 13.o. és 
FALK, 1998, 10.o. 
429 PAULESICH - REIGER, 513.o. 
430 DYLICK, 302.o. 
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  Melléklet: a rendszer áttekintése431: 

 

 

1.üzemi környezeti politika 

       Első fázis 

   (a vállalaton belüli) 

 

       az átfogó környezeti menedzs- 

        ment felállítása 

 

       3. környezeti program 

       4. menedzsment-rendszer 

       5. környezeti üzemvizsgálat 

       6. környezetvédelmi célok 

 

        Második fázis 

               (a vállalaton kívüli) 

a szakértő és a nyilvánosság által 

érvényesített kontroll 

 

        Harmadik fázis 
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431 DYLLICK, 305.o. Az ábra megfordítja az üzemvizsgálatnak és a politikának a (rendelet által követett) 
sorrendjét. Ugyanezt a sémát követi még pl. BREUER, 840-841.o. 
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 b) Az egyes elemek 

 

 Környezetvizsgálat: A vállalat egy adott üzem, illetve telephely 

környezetvizsgálatát végzi el, amely az üzemi tevékenységgel összefüggő környezeti 

problémáknak, következményeknek valamint az üzemi környezetvédelem 

helyzetének vizsgálatát fogja át. Az egyes figyelembe veendő szempontokat a 

rendelet I. melléklete C része sorolja fel, ide tartoznak pl. az energia- és vízigény, a 

hulladékok kezelése, a termelési folyamat felépítése, vagy a környezetre káros 

balesetek megelőzésének kérdése. A környezetvizsgálat tehát egyfajta leltár, 

amelynek valamennyi, környezeti szempontból releváns adatot tartalmaznia kell. 

Valójában csak az első audit része, az EMAS rendszerében való részvétel esetében a 

továbbiakban az üzemvizsgálatba tagolódik432. 

 Környezetpolitika 433 : A továbbiakban a vállalatnak saját üzemi 

környezetpolitikát kell kidolgoznia, a rendelet 3. cikkelye, illetve az I. melléklet 

alapján. Ezzel meghatározásra kerülnek az üzem környezeti vonatkozású céljai és 

cselekvési elvei. Ennek a vonatkozó környezetvédelmi jogi előírások betartása 

mellett az üzemi környezetvédelem megfelelő 434 , folyamatos javítására kell 

irányulnia, mégpedig a környezeti következményeket nem csak a BAT (the Best 

Avelable Technology, die Beste Verfügbare Technik, a legjobb elérhető megoldás) 

szintjére csökkentve, de egyúttal gazdaságilag is képviselhető módon (EVABAT: 

economically viable best available technology, wirtschaftlich vertretbare 

Anwendung der besten verfügbaren Technik435). E téren a vállalkozások élvezik azt 

a szabadságot, hogy a tevékenységük által okozott környezeti terhelések 

                                           
 
432 KÖCK: Das Pflichten- und Kontrollsystem, 663.o. 
433  Vállalati  környezetpolitika, ami még ha csak az üzemre vonatkozik is, a vállalat szintjén születik. 
Félreértésre adhat okot e téren az angol és a német szöveg közti eltérés: company environmental policy - 
betriebliche Umweltpolitik. vö.: LÜBBE-WOLFF: Die EG-Verordnung, 363.o. 
434  az üzemi környezetpolitika tartalmi követelményeinek a megfelelő jelzővel való kiegészítését 
Németország harcolta ki, ld. FÜHR: Umweltmanagement, 859.o. 
435 DYLLICK, 306.o. 
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csökkentésének célját saját gazdasági lehetőségeik, érdekeik figyelembe vételével 

valósítsák meg.  

 Formális elvárások a politikával szemben: írásbeliség, a menedzsment 

legfelsőbb szintjén való meghatározottság, nyilvánosság, folyamatos felülvizsgálat 

és korrekció. A rendelet I. melléklet D része ezenkívül körülír bizonyos cselekvési 

elveket, melyek jórészt azonban nem többek, mint a rendszer elemeinek ismétlései 

illetve kiegészítései436. Ezek az ún. “jó menedzsmentpraktikák” (ide tartozik pl. az, 

hogy minden üzemi folyamatba be kell építeni a kontroll elemeit, meg kell hozni a 

saját környezeti politika megvalósítását szolgáló döntéseket, erősíteni kell az 

alkalmazottak környezeti felelősségtudatát, minden új tevékenység lehetséges 

hatásait fel kell mérni - “mini hatásvizsgálat”, stb.) 

 Környezeti program: A két előző lépés alapján a vállalat üzemi 

környezetvédelmi programot készít. Ez egyrészt átfogja a vállalkozás környezeti 

céljainak leírását, másrészt az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, 

intézkedéseket, tevékenységeket.437 A program összeállításánál arra kell törekedni, 

hogy biztosítsa a környezetpolitika megvalósulását. 

 Környezetvédelmi menedzsment: az adott üzem adott telephelyén zajló, 

valamennyi, környezeti szempontból releváns tevékenységet egy ún. környezeti 

menedzsment-rendszer révén kell definiálni. E rendszer célja lényegében a 

környezetpolitika végrehajtásának szavatolása. A vele szemben támasztott 

követelményeket az I. melléklet B része sorolja föl, részletesen meghatározva a 

különböző cselekvési formákat és szinteket. A legfontosabb elvárások: a 

kulcspozíciókban levő személyek feladatainak és felelősségének meghatározása, a 

célok, a program és a politika kidolgozása a legmagasabb, arra alkalmas szinten 

történjen, információáramlás és továbbképzés a feladatokról, jogszabály- illetve 

környezeti következmény-jegyzék vezetése, elvárások megfogalmazása a 

                                           
 
436 KOTHE, 43.o. 
437 FRENZ, 178.o. 
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szerződéses partnerekkel szemben, dokumentált működés és végül a rendszeres 

auditálás (üzemvizsgálat)438. 

 Környezeti üzemvizsgálat: ez a voltaképpeni, vagy hagyományos (szűk) 

értelemben vett auditálás, amelyet a vállalatnak le kell folytatnia az üzemi szervezet 

illetve a menedzsment környezetvédelmi teljesítményének szisztematikus, 

rendszeres, objektív és dokumentált értékelésére. Célja elsősorban annak értékelése, 

hogy a vállalati környezetpolitika szempontjából mennyire hatékonyak a megtett 

intézkedések. E vizsgálatot belső ellenőr vagy megbízott külső szakember végzi. 

Szempontjait a rendelet I. melléklet C része és a II. melléklet határozza meg. 

Érdekes ebben az összefüggésben az, hogy utóbbi utal az ISO 10011-es szabványra, 

persze azon túlmenő szempontokat is meghatározva. (E kritériumok azonban túl 

általánosak, ami növeli az említett szabvány jelentőségét. Ez pedig, a szabványosítás 

folyamatában jelentkező ipari befolyás miatt aggályos. 439) 

 Az üzemvizsgálat eredményeit a környezeti menedzsment legfelső szintjén 

kell kiértékelni, megfogalmazva egyúttal az üzemi környezetvédelem javításának 

lehetőségeit, adott esetben módosítva ezekkel a környezeti programot. 

 Környezetvédelmi nyilatkozat: E nyilatkozat az üzemen belüli eljárás 

lezárását jelenti. Egyrészt dokumentálja a részvételi feltételek teljesítését, másrészt a 

közvélemény informálását is szolgálja. Ilyen nyilatkozatot nemcsak az első, de 

minden további üzemvizsgálat után, tehát periodikusan kiadnak. (Ezen kívül évente 

ún. egyszerűsített nyilatkotatot kell közzétenni.) A rendelet 5. cikkelye 3) bekezdése 

határozza meg, hogy mit is kell tartalmaznia, mintegy összefoglava a vállalkozást 

érintő környezeti adatokat.  

 A környezeti nyilatkozat validálása (verifikálása): A környezeti nyilatkozatot 

egy bejegyzett környezetvédelmi szakértőnek érvényessé kell nyilvánítania. Ezzel az 

auditálás kikerül az üzem, a vállalat belső köreiből egy független, külső szakértő 

kezébe. E lépés a garanciája annak, hogy a vállalat ténylegesen megfeleljen a 

rendeletben meghatározott követelményeknek. A szakértő a környezetmenedzsment 

                                           
 
438 DYLLICK, 302.o. 
439 EPINEY, 1997, 200.o. 
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és a környezeti üzemvizsgálat valamennyi elemét felülvizsgálja azok korrekt 

végrehajtása tekintetében. Pontos feladatát a 4. cikkely 3-5) bekezdései, valamint a 

III. melléklet B része határozzák meg. Abban az esetben, ha a vállalat intézkedései 

megfelelnek a rendelet előírásainak, a szakértő az üzem által leadott nyilatkozatot 

érvényesnek nyilvánítja. Ellenkező esetben a nyilatkozat csak akkor validálható, ha 

a vállalkozás (adott esetben a szakértő javaslatai alapján) pótolja a megállapított 

hiányosságokat.440 

 A környezeti nyilatkozat kiadása, az üzem nyilvántartásba vétele: Az 

érvényesített nyilatkozatot meg kell küldeni az illetékes tagállami hatóságnak, amely 

azt, az auditált üzemek nyilvántartásába való felvétel után, bárki számára 

hozzáférhetővé teszi. A nyilatkozatokba a rendelet 3. cikkely h.) pont alapján, és 

egyúttal a környezeti információkról szóló közösségi norma (a 313/90 sz. irányelv) 

konkretizálásaként, a polgároknak betekintési joguk van.  

A részvételi nyilatkozat: Az üzem nyilvántartásba vétele esetén a vállalat 

felhasználhatja az ún. részvételi nyilatkozatot, amely kifejezésre juttatja a 

rendszerben történő részvételt, illetve annak módját. Ez a vállalatoknak az audit 

rendszerében való részvételének egyik ösztönzője, mivel ennek ismertsége 

befolyással lehet a piaci illetve versenypozíciókra. A rendelet IV. melléklete alapján 

négy típusa fordulhat elő. Formája mindig azonos: egy téglalap balodali mezejében 

az uniót jelképező tizenkét csillag között a felirat: “A környezetmenedzsment és 

környezeti üzemvizsgálat EK-rendszere” (amit audit-címkének is neveznek), míg a 

jobboldali mezőben a voltaképpeni nyilatkozat: 

a) Ez az üzem környezeti menedzsmenttel rendelkezik. Tájékoztatjuk a 

nyilvánosságot, összhangban a környezeti menedzsment és üzemvizsgálat 

közösségi rendszerével, az üzem környezetvédelméről. (Nyilvántartási szám: ...) 

b) A vállalat valamennyi EK-n belüli üzeme környezeti menedzsmenttel 

rendelkezik. Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, összhangban a környezeti 

                                           
 
440 FODOR, Öko-audit, 85.o. 



 150

menedzsment és üzemvizsgálat közösségi rendszerével,  ezen telephelyek üzemi 

környezetvédelméről. Nyilvántartási szám. 

c) Ez a variáció az előbbitől mindössze annyiban tér el, hogy felsorolja az érintett 

EU-tagállamokat  

d) A vállalat következő ipari üzemei környezeti menedzsmenttel rendelkeznek. 

Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, összhangban a környezeti menedzsment és 

üzemvizsgálat közösségi rendszerével, ezen üzemek környezetvédelméről. 

    Telephely, üzem neve, nyilvántartási szám, 

    Telephely, üzem neve, nyilvántartási szám, stb. 

 A részvételi nyilatkozat szövegéből az tűnik ki, hogy a rendszer nem értékeli 

a vállalatok EU-n kívüli teljesítményét, vagyis azok otthon a Közösség határain 

kívül tanúsított teljes környezeti érzéketlenség mellett is a környezetvédelem 

élharcosaiként tetszeleghetnek.441 

 

3. A rendelet végrehajtása, tagállami feladatok 

 

 Mint a történeti ismertetésben utaltam rá, a Közösség tagállamainak 1995 

áprilisára kellett megteremteniük az audit kereteit. Ez konkrétan két kérdés normatív 

(többnyire törvényi szintű) szabályozását jelentette:  

— a környezetvédelmi szakértők bejegyzése és felügyelete 

— az auditált üzemek nyilvántartása. 

 A szakértő személye és a nyilvántartás jelentik azt a pontot a rendszerben, 

amelyen keresztül a korlátozott állami befolyás érvényesül. Ennek indokoltságát az 

adja, hogy a szakértői vizsgálat megalapozottságán múlnak az audittól várt hatások 

az üzemi környezetvédelemben, ugyanakkor pedig szavahihetőségén alapulnak a 

vállalat piaci versenyhelyzetét érintő előnyök.442 Ahogyan – mint látni fogjuk – a 

                                           
 
441 FODOR, Öko-audit, 85.o. 
 
442 LÜBBE-WOLFF: Das Umweltauditgesetz, 223.o. 
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szakértő normasértését az állam a névjegyzékből való törléssel, úgy az üzem 

szabályszegését a nyilvántartásból való törléssel szankcionálhatja. 

 

 a) Eltérő szabályozási koncepciók a szakértők bejegyzése terén 

 

 A szakértők bejegyzése az Unió jelenlegi tagállamaiban alapvetően két 

szabályozási elv alapján történik. Számos tagállam (Egyesült Királyság, Dánia, 

Hollandia) az EN 45012 számú európai standardra (General criteria for 

certification bodies operating quality system certification, 1989) támaszkodik.443 

Maga az auditról szóló közösségi jogszabály is hivatkozik erre a standardra (III: 

melléklet A) a szakértők objektivitásával és függetlenségével kapcsolatos 

követelmények meghatározásánál. Mivel azonban az említett követelményrendszert 

a minőségbiztosítási rendszer minősítőire (certifikátoraira) dolgozták ki, a rendelet 

szerinti alkalmazása néhány korrekciót tesz szükségessé. Eltérés fakad abból, hogy a 

minőségi előírásokkal szemben az üzemi környezetvédelemnek a rendelet által 

megcélzott szintje nem magánjogi jogalanyok megállapodásától függ. A közösségi, 

társadalmi érdekek érintettsége folytán a környezetvédelmi szakértő felelőssége 

messze túlterjed az adott vállalkozás keretein.  

 Az említett államok három vonatkozásban módosították illetve bővítették az 

EN 45012-t. Először is annak megfelelően változtatták meg annak szövegét, hogy az 

alapvető vizsgálati követelmények alkalmazhatók legyenek a 

környezetmenedzsment vizsgálatára. Második lépésben utaltak az európai standard 

gyakorlati végrehajtására kiadott EAC- (European Accreditation of Certification ) 

elvekre, a függetlenséggel, az ügyvezetéssel, a szervezeti felépítéssel, a titoktartással 

és a dokumentációs kötelezettséggel kapcsolatban. Harmadik lépcsőben pedig azon 

speciális előírások megalkotására került sor, amelyek a szakértők akkreditálására 

vonatkoznak, illetve amelyek az EMAS-nak a többi 

                                           
 
443 FALK: Die Durchführung, 62.o. 
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környezetmenedzsment-rendszerhez képesti sajátosságait jelentik (az alkalmasság, a 

környezetvédelmi nyilatkozat stb. kapcsán).444 

 Sajátossága e szabályozási rendszereknek, hogy a szakértői szervezetek 

esetében egytől egyig megkövetelik, hogy azok olyan menedzsmenttel 

rendelkezzenek, amely minden egyes esetben biztosítja azt, hogy az auditálást 

hozzáértő személyek végezzék (Head-Office-Competence). 

 Az EN 45012 leginkább lényegi módosítása abból következik, hogy e 

standard alapján minősítőként csak szervezetek jegyezhetők be. A szükséges 

változtatások elvégzése ellenére az említett országokban az audit eddigi történetében 

egyetlen egyéni szakértőt sem jegyeztek be. A következőkben említendő három 

ország kivételével ugyanez a helyzet az Unió valamennyi tagállamában. 

 A második, elkülönülő szabályozási rendszert a német auditálási törvény 

vezette be (UAG, Umweltauditgesetz, 1995). 445  Ennek a többi rendszertől való 

eltérését leginkább az akkreditálás körében ragadhatjuk meg, a német rendszer 

ugyanis alapvetően az egyéni szakértőkre épül. Az UAG 10.§-a ugyanis a szakértői 

szervezetek bejegyzéséhez előírja, hogy azok legfelső vezető szerve legalább egy 

tagjának bejegyzett egyéni szakértőnek kell lennie. Ugyanakkor a német törvény a 

Head-Office Competence-t nem szabályozza kifejezetten. A szabályozási elv teljes 

mértékben tükröződik a gyakorlatban: Németországban ezideig több, mint 

száznyolcvan egyéni szakértőt és kevesebb, mint ötven szakértői szervezetet 

jegyeztek be.446 

 A bemutatott egyén- illetve szervezetorientált rendszer között helyezkedik el a 

francia és az osztrák megoldás. Az osztrák törvény a bejegyzési rendszert 

szabványokra vagy standardokra való utalás nélkül alakította ki, külön szabályozva 

az egyéni szakértők kérdését. A bejegyzési eljárás azonban hasonlít az EN 45012-re. 

A német megoldáshoz képest az osztrák jogszabály a szervezetektől csak azt 

követeli meg, hogy a menedzsment egy tagja megfeleljen a szakértőkkel szemben 

                                           
 
444  FALK: Die Durchführung, 63.o. 
445  KOTHE, 1997, e munka melléklet formájában tartalmazza a vonatkozó közösségi jogszabályt és a 
végrehajtására szolgáló valamennyi német előírást is 
446 SCHOTTELIUS, 104.o.  
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támasztott követelményeknek (tehát nem kell ténylegesen bejegyzett szakértőnek 

lennie). Franciaországban a szakértők bejegyzési szabályai az említett standardra 

épülnek, de a nem túl nagyszámú egyéni szakértő mellett mindezideig egyetlen 

szervezetet sem jegyeztek még be. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a rendelet 

koncepciójának azok a tagállami normák felelnek meg, amelyek a szakértői 

szervezetek bejegyzését veszik alapul, mivel maga a rendelet is kivételként 

értelmezi az egyéni szakértők helyzetét (III. melléklet A rész).447 

 

 

 b) A szakértő és az egyes akkreditációs rendszerek sajátosságai 

 

 Valamennyi rendszer megegyezik abban, hogy némi kiegészítéssel vagy 

konkretizálással megismétli a közösségi jogszabálynak a szakértőkkel szemben 

támasztott követelményeit.  

Ezek közül az első a szakértelem, melynek a következő területekre kell 

kiterjednie: a környezetvédelmi üzemvizsgálat módszertana, 

menedzsment-ismeretek, környezeti problémák, környezeti normák és szabványok, 

és az érintett környezethasználatokkal kapcsolatos műszaki ismeretek. A formális 

kvalifikáció tekintetében az EN 45012-re épülő szabályozások megkövetelik, hogy a 

pályázónak legalább egy felsőfokú végzettsége legyen, a hangsúly azonban nem a 

diploma meglétére, hanem a gyakorlati ismeretekre és tapasztalatokra esik. 448 

Szakértői szervezetek esetében a kérdés az, hogy a szervezet tagjainak együtes 

tudása átfogja-e a megkívánt ismereteket. Ennek, illetve a Head Office Competence 

-nek a megfelelőségét próbaminősítés során vizsgálja a bejegyzést végző szerv. 

Egyéni szakértők esetében is sor kerül ilyen gyakorlati vizsgára, aminek két formája 

lehetséges: vagy egy konkrét szakértői tevékenység ellátása közbeni megfigyelés, 

vagy egy már elvégzett auditálás dokumentációjának kiértékelése. A szakmai 

                                           
 
447 FALK: Vergleich,146.o. Ellentétes álláspontot képvisel: FÜHR: Umweltmanagement, 177. o.  E szerző 
megvonná a vállalat jogát a szakértő kiválasztására, ezzel szavatolandó annak függetlenségét. 
448 KÖCK,: Das Pflichten- und Kontrollsystem des Öko-Audit-Konzepts, 668.o. 
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alkalmasság azonban nem csupán a szakértelmet jelenti, azt is vizsgálják, hogy a 

leendő szakértő képes-e megfelelően értékelni a vállalatok környezetvédelmi 

nyilatkozatait, menedzsment-rendszereit. A pályázó mindezekhez beadhatja olyan 

szakértői szervezet igazolását is, amely számára korábban dolgozott. Mindezeket 

végül kiegészíti egy szóbeli elbeszélgetés. Az osztrák rendszer hasonlóan 

gyakorlatias. Ehhez képest a német szabályozás több szempontból is formálisnak 

nevezhető. 449 Egyrészt azért, mert itt a jelölteknek mindössze egy szóbeli vizsgát 

kell tenniük, másrészt pedig mivel, ha szakismeretüket okirattal tudják igazolni, az 

azok által érintett területekre nem terjed ki a vizsga.  

Ugyancsak a rendelet által támasztott követelmény az, hogy a szakértőnek 

függetlennek, pártatlannak és minden olyan (gazdasági) befolyástól mentesnek kell 

lennie, amely eljárásának kimenetelét érinthetné.450 Egyes jogszabályok (pl. a német 

UAG) szigorúbban értelmezik a rendeletnél a szakértői függetlenséget és az olyan 

jellegű összefonódásokat sem tartják megengedhetőnek, ahol egyébként az adott 

vállalat és a (csak a konkrét szakértői tevékenység ellátására vonatkozó megbízási 

szerződés alapján tevékenykedő) szakértő között semmilyen szervezeti kapcsolat 

nincs.451 Kizárás érvényesül tehát a vállalat alkalmazottai, és az üzemvizsgálatot 

végző személy (auditor) tekintetében is. Utóbbi esetében nem elsősorban a 

vállalathoz fűződő kapcsolat a problematikus (mivel ő szintén lehet külső 

megbízott), hanem az, hogy a saját maga által elvégzett auditálás érvényesítését 

végezné. 

A környezetvédelmi szakértők bejegyzését ezideig egyedül Ausztriában végzi 

állami szerv. Magánszervezeteket bízott meg ezzel az állam Németországban, az 

Egyesült Királyságban, Franciaországban, Dániában, Hollandiában is. 452 

                                           
 
449 FALK: Vergleich des Umweltauditgesetzes 145.o. 
450 FRENZ, 184.o. 
451 FALK: Die Durchführung, 67.o. 
452  DAU - Deutsche Akkreditierungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH, UKAS - United Kingdom 
Accreditation Service, COFRAC - Comité Francais d' Accréditation, DANAK - Danish Agency for 
Development of Trade and Industry,  DCA - Dutch Council for Accreditation a Raad for de Accreditatie-n 
belül. E megoldást a szakirodalom a jogintézmény gazdaságközeli jellegével magyarázza. Ezen országokban 
is voltak azonban eltérő koncepciók, pl. Németországban az első javaslatok a Szövetségi Környezetvédelmi 
Hivatalra telepítették volna e hatáskört, ld. LÜBBE-WOLFF: Das umweltauditgesetz, 219.o. 
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Feladatuk a szakértők bejegyzése (akkreditálása), rendszeres (három évenkénti) 

ellenőrzése, és adott esetben a névjegyzékből való törlés vagy felfüggesztés 

szankcióinak alkalmazása. Működésüket az állam többnyire irányelvekkel 

befolyásolja. Az osztrák bejegyzési és ellenőrzési rendszer sajátosságát jelenti a 

környezetvédelmi ügyész (Umweltanwalt) szerepe. 453  Az auditálási törvény 

(UGStVG, Umweltgutachter und Standortenverzeichnisgesetz 13§ 4) bek.) alapján 

az auditálási eljárásban “szubjektív jogokként” érvényesítheti a következőket: az EK 

rendelete és a törvény előírásai betartását, bejegyzések törlését illetve átmeneti 

felfüggesztését, mégpedig a szabályszerű és magas színvonalú auditálás valamint az 

üzemi környezetvédelem javítása érdekében.  

Az audit rendszerében részt vett üzemek nyilvántartását egyébként sehol nem 

a szakértőket akkreditáló szervek végzik. Az állami és magánszervezetek közötti 

arányok itt fordítottak, Németország kivételével (ahol a gazdasági kamarák és a 

kézműveskamara) mindenütt (főleg központi, de részben, pl. Belgiumban és 

Spanyolországban, regionális) állami szervek látják el e tevékenységet.454 A német 

megoldás hibája, hogy a kamarák nem tekinthetők független szervezeteknek, 

márpedig a rendelet szerint ezt a tagállami szabályozásnak biztosítania kell. 

Másrészt mind a német, mind a belga és a spanyol szabályozás ütközik azzal a 

közösségi elvárással, hogy az egységes gyakorlat és a könnyebb bizottsági 

ellenőrzés érdekében e tevékenységet tagállamonként egy-egy szervnek kell 

ellátnia455. 

 

4. A szakértői tevékenység 

 

A szakértő a környezeti politika, program, menedzsment és üzemvizsgálat 

felülvizsgálata alapján eldönti, hogy a környezeti nyilatkozat adatai 

megbízhatóak-e, és hogy a nyilatkozat valamennyi, az üzemben jelentőséggel bíró 

                                           
 
453 FALK: Die Durchführung der Öko-Audit-Verordnung. 70-71.o. 
454 KÖCK,: Das Pflichten- und Kontrollsystem, 672.o. 
455 LÜBBE-WOLFF: Das umweltauditgesetz, 224.o. 
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környezetvédelmi problémára kitért-e. A precíznek egyáltalán nem nevezhető 

előírások miatt a szakértőnek e körben meglehetősen nagy mérlegelési lehetősége 

van. Mivel azonban az általa végzett vizsgálat terjedelmének és minőségének nagy 

jelentősége van az audittól remélt hatások elérésében, célszerű ezen előírásokat 

részletesen értelmezni.  

A szakértői vizsgálat és érvényességi nyilatkozat képezi az egész szabályozás 

sarokpontját.456 Miután a szakértő a vállalattal megkötötte az ennek elvégzésére 

irányuló szerződést, betekintést nyer a vonatkozó vállalati dokumentációkba. Ezután 

megvizsgálja az üzemet, meghallgatja az üzemi személyzetet. A vállalat illetve 

üzem teljesítményéről jelentést készít, amely tartalmazza a rendelettel ellentétes 

tényeket, a környezetvédelmi nyilatkozattal szemben támasztott kifogásokat, 

valamint azon módosításokat és kiegészítéseket, amelyeket a vállalatnak a 

nyilatkozatba fel kell vennie. Végül a szakértő megvitatja a vállalatvezetéssel a 

felmerült kérdéseket.  

Az audit szabályozási rendszerét ért vádak közül a leggyakoribb, hogy a 

szakértő nem valóságos üzemvizsgálatot végez, és ezzel voltaképp csak pusztán arra 

irányulnak megállapításai, hogy maga a rendszer (a politika, a menedzsment stb.) 

alkalmas-e a rendelet célkitűzéseinek elérésére.457 Maga a rendelet is hozzájárul a 

vizsgálat mélységét illető bizonytalansághoz, amikor (III. melléklet B) arról szól, 

hogy a szakértő megvizsgálja a környezeti üzemvizsgálat megfelelőségét, olymódon 

azonban, hogy annak (vagy részleteinek) fölösleges megismétlését elkerüli. Ez olyan 

értelmezéshez is vezethet, amely szerint a szakértő tevékenysége az üzemvizsgálat 

alkalmasságára korlátozódik, és mivel az üzemvizsgálat az üzemi környezeti 

politikát, programot és menedzsmentet is elemzi, a szakértő ezeket sem vizsgálná 

meg újból. 

Ez az álláspont azonban már nehezen tartható, ha figyelembe vesszük, hogy a 

szakértő tevékenységéhez annak vizsgálata is hozzátartozik, hogy a 

környezetvédelmi nyilatkozatok adatai megbízhatóak-e, illetve, hogy teljes körűek-e. 

                                           
 
456 FALK-FREY, 58.o. 
457 FALK, 1998, 91.o. 
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Ha a szakértő megfelelően következetesnek ítéli a dokumentációt, úgy elegendő 

szúrópróba-szerű vizsgálatokat végeznie, ellenkező esetben viszont komolyabb 

ellenőrzést kell végeznie. Tovább árnyalja a szakértői tevékenység említett 

korlátozottságát az a követelmény, hogy a szakértőnek a szakértőktől elvárható 

gondossággal kell eljárnia.  

Mivel a nyilatkozat egyúttal a vonatkozó környezetvédelmi előírások 

betartására irányuló kötelezettség-vállalás is egyben, a szakértő csak akkor 

nyilatkozhat róla pozitívan, ha a normák tényleges betartása felől nincs kétsége. 

Ilyen kétségek pedig éppen az üzemvizsgálat eredményeinek felülvizsgálatakor 

adódhatnak. Magától értetődik, hogy az előírások betartása feltételezi ismeretüket. 

Maga a rendelet a szakértőtől kifejezetten meg is követeli ezt az ismeretet ahhoz, 

hogy a normakövetésre tevékenységének ellátásakor figyelemmel tudjon lenni. A 

rendelet azt is kimondja, hogy mindez nem az állami szabályozási és ellenőrzési 

tevékenység kárára (azaz ahelyett) történik. Ez a szabály előfeltételezi azt, hogy a 

szakértő és a környezetvédelmi hatóság feladatai között átfedés van, ami 

semmiképpen sem a szakértői vizsgálat felszínes voltára utal.458 Jellegénél fogva 

“pozitív hatásköri összeütközés” a jogszabályok betartása ellenőrzése körében 

képzelhető el, vagyis a szakértőnek ténylegesen vizsgálnia kell a normakövetést. 

Magától értetődő, hogy a szakértőnek a tevékenysége során tudomására jutott 

információkkal bizalmasan kell bánnia, azaz titoktartási kötelezettség terheli. Ő az 

egyetlen személy, aki mind a belső információkat, mind a nyilvánosságra hozandó 

adatokat ismeri és egybe tudja vetni, s így ő az, aki a rendelet által felkarolt 

közérdeket képviseli. 459  A szakértői vizsgálatokon alapuló (érvényességi) 

nyilatkozatok megalapozottságát az akkreditációs szervek rendszeresen illetve 

szúrópróbákkal végzik. 

 

 

                                           
 
458 FALK-FREY, 59.o. 
 
459 WOHLFAHRT, 217.o. 
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5. Az audittól várt előnyök 

 

Mint a történeti fejezetben már utaltam rá, az audit európai rendszerének 

bevezetéséhez a közösségi környezetvédelmi jog csekély hatékonysága vezetett. A 

szabályozás kiindulópontja az, hogy büntetés helyett jutalmazással kell a közösségi 

jog tekintélyét helyreállítani. A környezetvédelmi jogi szabályozás mind közösségi, 

mind tagállami szinten nagy tömegűvé és igen részletessé vált az utóbbi két 

évtizedben, így logikusan következett egy olyan rendszer bevezetése, amely nem 

fokozza a rendészeti-igazgatási normatömeg növekedését: az EMAS rendszerében 

való részvétel teljesen önkéntes460. Az audit célja (a Közésségnek a védelem magas 

fokára vonatkozó alapelvének megfelelően) a környezetvédelemre vonatkozó 

tartalmi előírások betartatásán túl az üzemi környezetvédelem folyamatos 

javulásának elérése. Arra próbálja meg tehát rávenni a tárgyi hatálya alá tartozó 

iparvállalatokat, hogy önként, és az állam valamint a közvélemény számára átlátható 

módon tegyenek környezetvédelmi intézkedéseket, vagyis dolgozzanak ki 

környezetvédelmi politikát, alkossanak környezeti programot, döntési rendszerükbe 

építsék be a környezeti menedzsmentet, végezzenek üzemvizsgálatot (vagyis szűk 

értelemben vett auditálást) stb.461 A jogalkotó oldaláról tehát világos, hogy mi volt a 

jogpolitikai célkitűzés, a kérdés ezek után az, hogy milyen előnyöket ígér, illetve 

nyújt az iparvállalatoknak a részvétel.  

A jogalkotói szándék szerint az EMAS-ban való részvétel a vállalat imázsát 

pozizívan befolyásolja: az üzleti partnerek és a lakosság előtt a környezeti 

érzékenység bizonysága. Ennek egy sajátos, a többi auditálási rendszerben nem 

létező eszköz áll közvetlen szolgálatában: az EMAS a belső ügynek számító üzemi 

                                           
 
460 A szakirodalom jelentős része az önkéntességet a rendszer hátrányaként értékeli és nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a későbbiekben kötelezővé váljon az EMAS-ban való részvétel. Vö: EPINEY, 1997, 
206.o., FÜHR: Betriebsorganisation, 176.o., stb. A magam részéről azzal a véleménnyel értek egyet, amely 
szerint ehelyett inkább vonzóbbá kell tennia részvételt, a kötelező jelleg a rendszertől idegen, ld. 
LÜBBE-WOLFF: Die EG-Verordnung, 372.o. Egyébként a rendelet elfogadásakor Németország illetve 
néhány ipari érdekcsoport akadályozta meg a kötelezőséget, vö.: SCHERER, 16.o. 
461 az audit elemeit részletesen ld. a II. pontban 
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környezetvédelmi ellenőrző és szabályozórendszert nyilvánossá, a környezetvédelmi 

szakértő, az üzemnyilvántartást végző szerv, a környezetvédelmi hatóság és nem 

utolsó sorban a lakosság számára átláthatóvá teszi.462  A nyilvánosság bevonása 

persze nem elsősorban versenyszempontból jelentős, hiszen ilyen vonatkozásra sem 

a rendelet maga nem utal, sem pedig szabályozástörténeti elemzéssel nem 

következtethetünk. 463  A cél elsősorban a közvélemény felelősségének erősítése, 

illetve a nyilvánosság kontrollhatásának kihasználása.464 E megállapítás azonban 

nem zárja ki azt, hogy az audit alkalmas legyen a versenyhelyzet befolyásolására, 

különösen azokban az országokban, ahol a közvélemény érzékenysége nagyfokú. 

Egyúttal azt is feltételezhetjük, hogy ezen országokban az iparvállalatok részvételi 

aránya magasabb.  

A versenyhatások két síkon jelentkezhetnek, mégpedig a termékek és a 

vállalat, illetve üzem vonatkozásában. Ha a termékek piaci esélyeit vizsgáljuk, 

akkor a rendelet 10. cikkelye 3) bekezdésére kell hivatkoznunk, amely kizárja a 

részvételi nyilatkozattal (Audit-Label, Teilnahmeerklärung vagy Audit-Logo) való 

termékreklámot: az auditálást igazoló emblémát sem a terméken, sem annak 

csomagolásán nem szabad feltüntetni.465 A 16. cikkely szerint ennek szankcióit a 

tagállamok kötelesek kidolgozni, a német UAG 37.§ 1)bekezdés 11. pontja 50000 

márka összegű bírság kiszabását irányozza elő. Ez a korlátozás az audit hatókörének 

korlátozottságából következik, ugyanis az mindig csak az adott üzemre illetve 

telephelyre irányul, és amellett, hogy maga az üzem alapvetően környezetbarát 

politikát képvisel, termékei még járhatnak relatíve magas környezeti kockázattal. Az 

ilyen reklám tehát adott esetben félrevezető lehet, s mint ilyen, a versenyjogi 

szabályokkal is ellentétes. A termékek környezeti tulajdonságainak reklámját a 

minősítés intézménye szolgálja (környezetbarát védjegy, ld. az erről szóló külön 

fejezetet). A vállalat és a termék környezeti sajátosságai persze nem különíthetők el 

                                           
 
462 SIMON, 210.o. 
463 FELDHAUS, 141.o. 
464 A két szerep, tehát a versenyhatás és a kontroll egyenrangúságát vallja pl: FÜHR: Umweltmanagement, 
860.o. 
465 DYLLICK, 311.o. 
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teljesen: a környezetvédelmi nyilatkozatban a termékekre is utalni kell, illetve a 

vállalati környezetpolitikában a termékek sajátosságait is figyelembe kell venni. 

Ha magának a vállalatnak a helyzetét nézzük, az audit legfontosabb eleme a 

részvételi nyilatkozat. Ezt a nyilvántartásba vételt követően lehet használni a cég 

reklámjaként (média-reklámokban, levélpapíron, jelentéseken, információs 

anyagokon). Ugyanezt a reklámhatást szolgálja az eredményes részvétel többi 

kifejezési formája is, vagyis a nyilvántartás alapján kiadott és évenként aktualizált 

tagállami jegyzék és (különösen a külkapcsolatokat érintően) az Európai Bizottság 

által az EU hivatalos lapjában közzétett közösségi szintű jegyzék, melyek az 

EMAS-ban részt vett vállalatok adatait tartalmazzák.  

A reklámhatás szempontjából érdemes megvizsgálni a részvételi nyilatkozat 

tartalmát, milyen információt is közvetít az üzleti partnerek és a közvélemény 

irányában. A rendelet alapján alapvetően azt, hogy az üzem, illetve a vállalat 

valamennyi előírásnak eleget tett, vagyis: minden jogszabályt betart, folyamatosan 

javítja környezete védelmét és végül tevékenysége kockázatait a legjobb elérhető és 

gazdasági szempontból is indokolt technológiának megfelelő szintre csökkenti.466 A 

kérdés, hogy jelenti-e a nyilatkozat mindezek tényleges teljesítését? Kész-e, képes-e 

ezekre és ténylegesen megvalósítja-e ezeket a kérdéses üzem. Ha a teljesítményt 

vizsgáljuk, annak megítélése attól is függ, milyen magasra tette maga előtt a vállalat 

a mércét. Célkitűzéseit tekintve ugyanis a vállalat teljesen autonóm, tehát a konkrét 

üzemi teljesítmény megítélésére a részvételi nyilatkozat nem alkalmas. Amit minden 

esetre igazol, az a minimális követelményszint, vagyis a jogszabályok betartása.  

Az a vállalat, amely magas mércét állít, az csak nagy nehézségek, költségek 

árán képes az üzemi környezetvédelem folyamatos javítására, míg az alacsonyabb 

szintet érvényesítőknek az nem esik terhére. Mindkét esetben ugyanazt a részvételi 

nyilatkozatot használhatják azonban, ami egyrészt a verseny torzulásához vezet, 

másrészt nem ösztönzi a résztvevő vállalatokat a fokozottabb környezeti 

érzékenységre.467 Ennek ellenére a részvételi nyilatkozat versenyhatása a jelenlegi, 

                                           
 
466 FODOR, Öko-audit, 92.o. 
467 FELDHAUS, 148.o. 
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kezdetinek nevezhető időszakban igen jelentős, használatával nagy versenybeli 

előnyök érhetők el. A részvételi szám emelkedése persze ezt a hatást valószínűleg ki 

fogja oltani. Ha viszont az iparvállalatok jelentős része a rendszer részesévé vált, az 

abból való kimaradás várhatóan imázsveszteséget okoz majd.  

A cég reklámjának további eszközeként jöhet szóba a környezetvédelmi 

nyilatkozat. Maga a rendelet nem annak szánta, ami abból is látszik, hogy míg a 

részvételi nyilatkozat alkalmazása lehetőség, addig a környezetvédelmi nyilatkozat 

nyilvánosságra hozatala kötelező eleme az auditnak. A rendelet oly módon 

konkretizálja az információs irányelvet, hogy attól eltérően itt az állampolgárok nem 

csak a hatóságoktól, de közvetlenül a vállalatoktól is követelhetnek információkat, 

az adatok köre viszont a környezetvédelmi nyilatkozat tartalmára korlátozott468. E 

nyilatkozat célja az üzemi környezetpolitika átláthatóvá tétele, egyúttal az üzem 

környezeti kérdésekben igényelt szavahihetőségének erősítése. Egyrészt a 

nyilvánosság miatt, másrészt pedig mivel tartalma a konkrét üzemi teljesítményre is 

kiterjed, a környezetvédelmi nyilatkozat megfelelő versenyeszköz lehet. Ezt erősíti az 

a tény, hogy a rendelet ennek csupán minimális tartalmát rögzíti, vagyis a vállalatok 

olyan információkra helyezhetik összeállításukkor a hangsúlyt, melyeket jó 

reklámnak tartanak (pl.: környezetbarát termékek, környezetorientált premizálás az 

alkalmazottaknál, lakosságbarát információ-politika, stb) 469 . E nyilatkozat 

versenybeli hatásának is vannak persze problematikus elemei, mint pl. az, hogy a 

nyilatkozatok formája nem szabályozott, ami az egyes nyilatkozatok egybevetését, 

vagyis a teljesítmények összehasonlítását megnehezíti. Nyilvánvalóan fokozza a 

környezetvédelmi nyilatkozatok versenyhatását a szakértői érvényesítés mint 

félig-meddig hivatalos megerősítés. Ennek ereje a szakértői rendszer 

elfogadottságától, azaz közvetve a szakértői vizsgálatok mélységétől és minőségétől, 

a szakértők megbízhatóságától valamint függetlenségétől függ.  

A vállalat versenybeli helyzetével szorosan összefüggnek konkrét 

szerződéses kapcsolatai, mivel az audit révén az üzemi környezetvédelmi 

                                           
 
468 SELLNER - SCHNUTENHAUS, Umweltmanagement, 931.o. 
469 FELDHAUS, 151.o. 
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kockázatok kiszámíthatóbbak, az üzemi költségek jobban tervezhetőek. Ez 

költségmegtakarítást jelenthet mind a termelési folyamatban470, mind a tevékenység 

következményeiért való helytállás körében. Utóbbi azt jelenti, hogy kevesebb 

kártérítési összeget fog a cég, illetve környezetvédelmi felelősségbiztosítás esetén a 

cég biztosítója kifizetni. Ez a biztosítási díj csökkentését kell, hogy eredményezze. 

Az auditban való eredményes részvétel a hitelfeltételekre is pozitív befolyással lehet, 

adott esetben akár a hitelkamatok csökkenésével is járhat.471  

A vállalati versenyhelyzet javulása és a költségcsökkenés mellett a harmadik 

remélt előny a dereguláció, az államigazgatási ellenőrzés csökkenése. Ennek 

kiindulópontja az, hogy az auditban való részvétel a vállalat részéről egy olyan 

önkéntes kötelezettségvállalás, olyan gesztus, amely a vállalat és a hatóság közötti 

viszonyt jelentősen javítja, megnő a vállalat szavahihetősége, illetve a hatóság 

bizalma. 472  Magától értetődik tehát, hogy kisebb állami kontrollra van szükség, 

amire vonatkozóan egyre több és több javaslat merül föl, mondván, hogy az audit, 

illetve egyes elemei helyettesíthetik a környezetvédelmi állami tevékenység 

(szabályozás, engedélyezés, ellenőrzés) egy részét. Ez az elképzelés találkozik a 

modern állam azon törekvésével, hogy a költséges vagy számára kevéssé 

eredményes ágazatokból kivonuljon. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk ezen 

törekvések realitását, az audittal való helyettesítés lehetőségeit, meglátjuk, hogy 

korántsem ilyen egyértelmű a helyzet. 

Ha a környezetvédelmi anyagi jog szabályait nézzük, vagyis a közvetlen 

környezeti követelményrendszert (határértékek, biztonsági előírások, különböző 

intézkedések megtételére vonatkozó kötelezések), egyértelmű, hogy ezek szintje 

nem csökkenthető, annál is inkább nem, mert az audit egyik fő célja éppen ezek 

önkéntes betartatásának szavatolása.473  

A környezeti anyagi jognak részei még olyan előírások is, melyek nem 

közvetlen környezeti követelmények, ilyenek pl. az információs (adatközlési, 

                                           
 
470 SIMON, 212.o. 
471 LÜBBE-WOLFF: Die EG-Verordnung , 373.o. 
472 KÖCK: Industrieanlagenüberwachung und Öko-Audit, 177.o. 
473 FODOR, Öko-audit, 93.o. 
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bevallási, nyilvántartási, közzétételi) kötelezettségek. Az auditálás folyamata során 

számos dokumentum keletkezik, melyekkel a környezetvédelmi hatóság is 

rendelkezik, e téren tehát felvethető a deregulációs igény, a kérdés csak a vállalati 

tehermentesítés módja. Az audit adataival való helyettesítés csak a funkcionális 

ekvivalencia esetén lehetséges, meg kell tehát vizsgálni, mely funkciói is vannak az 

információs kötelezettségeknek.  

Az első az informatív funkció, melyre tekintettel annyiban csökkenthetők az 

auditált üzemek terhei, amennyiben a szükséges adatokat a hatóság rendelkezésére 

álló környezetvédelmi nyilatkozat tartalmazza. Mivel azonban a nyilatkozat 

minimális tartalma és a jogszabályok által megkövetelt minimális információk 

szintje általában nem azonos474 (utóbbi javára), nehezen képzelhető el az az ideális 

eset, amelyben valamennyi auditált üzem mentesítése lehetséges volna. Nem 

valószínű ugyanis, hogy valamennyi nyilakozat tartalmazna minden jogszabályban 

megkövetelt információt. Az esetleges mentesítés tehát csak egyedi elbírálás 

alapján volna lehetséges, ami éppen nem jelentene tehermentesítést: a hatóságnak 

minden esetben külön kellene döntenie a felmentésről illetve a hiányok pótlásáról.475 

A tehermentesítés ebből a szempontból tehát csak annyit jelenthet, hogy a vállalat 

auditációs anyagait igazgatási jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez is 

felhasználhatja.  

Az információs kötelezettségek másik funkciója az önszabályozás, vagyis az, 

hogy maga a vállalat tisztában legyen az érintett kérdésekkel, illetve hogy megfelelő 

döntéseket tudjon hozni476. Ebből a szempontból fontos, hogy a vállalatnak legyen 

pl. anyag-, energia- és hulladékmérlege. Ezekre az üzemvizsgálat elvileg kiterjed, de 

megint csak egyedi elbírálás kérdése, hogy fennáll-e a helyettesíthetőség. Többek 

között az információs kötelezettségek csökkentésének is példája a Bajor 

Környezetvédelmi Megállapodás (Umweltpakt Bayern, 1995), mely a Bajor Állam 

és a tartományi iparszövetség illetve kereskedelmi kamara között jött létre, és amely 

                                           
 
474 MOORMANN, 192.o. 
475 LÜBBE-WOLFF: Öko-Audit und Deregulierung, 174.o. 
476 Németországban pl. nevesített üzemeltetői kötelezettség az, hogy a menedzsment az üzem környezeti 
kockázataival tisztában legyen, DOLDE-VETTER, 945.o. 
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alapján az auditált üzemekkel kapcsolatos hatósági tevékenység szabályozására 

külön, könnyítéseket tartalmazó irányelvek adhatók ki. Egy konkrétabb példa: a 

baden-württenbergi hulladéktörvény szerint a környezetvédelmi nyilatkozat 

pótolhatja a hulladékmérleget.477 

Ugyancsak felmerült az igénye annak, hogy az auditált üzemek engedélyezési 

folyamata egyszerűsödjön. Az nyilvánvaló, hogy az állami engedélyezési eljárás 

nem helyettesíthető. 478  Arra vonatkozóan vannak viszont elképzelések, hogy az 

auditált üzemek keretengedélyeket kapnának (pl. a német Schlichter-Bizottság 

jelentése). E téren legmesszebbre a holland szabályozási koncepció megy, de az 

egyszerűsített, célorientált keretengedély (vergunning op hoofdlijnen, outline 

licence) kiadása e megoldás szerint sem csupán az auditáltság tényén, hanem az 

üzem és a hatóság között többlépcsős tárgyalási folyamat eredményeként kialakult 

és önkéntes megállapodásokkal biztosított bizalmi viszonyon alapul.479  

A következő lehetséges deregulációs terület a hatósági ellenőrzésé. Ehhez azt 

kell feltételezni, hogy az audit révén az üzemben megfelelő belső, illetve a szakértő 

révén megfelelő külső ellenőrzés érvényesül. A korábbi tapasztalatok alapján 

azonban az erre vonatkozó kijelentések meglehetősen bizonytalan talajon állnak. Ha 

az adott üzem esetében ez mégis így van, akkor vélhetőleg és remélhetőleg a 

hatóság azt fogja tapasztalni az üzem ellenőrzései során, hogy az üzem betartja a 

materiális előírásokat, vagyis nincs szükség intenzív felügyeletre. Ez azonban 

jogalkalmazói és nem jogalkotói döntés 480 . Az audittól azt feltételezni, hogy 

fölöslegessé teszi a hatósági ellenőrzést, már csak azért is félreértés, mert az audit 

alapvető célkitűzései között szerepel a jogi normák betartása, illetve az erre irányuló 

kötelezettségvállalás. Ez pedig nem vehető komolyan akkor, ha az adott üzemnek 

nem kell tartania a hatósági ellenőrzéstől, vagyis ha nem létezne a normasértés azon 

                                           
 
477 LÜBBE-WOLFF: Öko-Audit und Deregulierung, 174. és 176.o. 
478 MOORMANN, 193.o. 
479 LÜBBE-WOLFF: Öko-Audit und Deregulierung, 178.o. 
480 Az auditálástól függetlenül joga a hatóságnak, hogy a felügyelet gyakorlásához szükséges információk 
beszerzésének (törvényes) módjai közül válasszon. Felkérhet szakértőt, de elfogadhatja akár az üzembirtokos 
által megbízott szakértő állásfoglalását is, amennyiben azt szakmailag megalapozottnak és elfogulatlannak 
ítéli meg. Az alkalmi szakértői véleményhez képest az EMAS előnye abban rejlik, hogy a szakértői vélemény 
standardizált illetve rendszeresített. vö.: DOLDE-VETTER, 948.o. 
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szankciója, miszerint a hatóság erre irányuló jelzése alapján a regisztrálást végző 

szerv törli az üzemet a nyilvántartásból, azaz a vállalat elveszti jogát a részvételi 

nyilatkozat használatára.  

 

6. Az eddigi tapasztalatok  

 

A tagállamoknak 1995-re kellett megteremteniük a rendszer működtetésének 

feltételeit, ami azt jelenti, hogy ma, alig több, mint három év tapasztalatai vehetők 

figyelembe. Ezekből levonhatók bizonyos következtetések pl. arra, hogy az egyes 

tagállamokban mennyire ismert és elismert a rendszer, azaz milyen a környezeti 

érzékenység, bizonyos hiányosságok is előkerültek, de hosszútávú folyamatokra 

nem következtethetünk. 

Az auditált üzemek számát tekintve messze Németország vezeti a tagállami 

listát, valamennyi auditált üzem 75%-ával, ami mintegy 900 üzemet jelent. Érdemes, 

márcsak a környezetvédelmi problémák megítélése szempontjából is, a többi 

tagállam adatait is számbavenni: Ausztria 83, Nagy-Britannia 38, Dánia 30, 

Norvégia (mint nem EU-tag, de a rendszer alkalmazója) 19, Hollandia 14, 

Franciaország 11, Finnország 5, Spanyolország 4, Belgium és Írország 3-3 auditált 

üzemet tud felmutatni, Olaszország, Luxemburg, Görögország és Portugália viszont 

egyet sem (1998-as adatok alapján).481  

Németország vezető szerepére tekintettel érdemesnek látszik megvizsgálni a 

német tapasztalatokat.482 A részt vett üzemeket a foglalkoztatottak száma szerint 

kategorizálva azt látjuk, hogy a 20 fős és annál nagyobb létszámú üzemek aktivitása 

kiegyenlített (kategóriánként kb. 20 %, összesen több, mint 95 %) és magas szintű, 

míg az ennél kisebbek részvétele feltűnően alacsony. Ez elgondolkodtató, ha azt 

nézzük, hogy ezek részesedése egyes iparágakban több, mint 80 %-os. Nem igaz 

                                           
 
481 SCHOTTELIUS, 105.o., Mint e tanulmány arra rámutat: a csekély francia érdeklődés magyarázata nem a 
környezetért érzett kisebbfokú vállalati érzékenység, hanem az, hogy a szabályozás alapjául szolgáló vállalati 
autonómia a francia jogfelfogásban nehezen értelmezhető. 
 
482 Ezeket a következő, érdőívekre épülő kutatás tartalmazza: WAGNER - BUDDE, 254-260.o.  
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viszont az a nézet, mely szerint az audit csak a nagyvállalatokat célozná. A 

kisvállalatok érdekeltsége állami támogatással növelhető 483 . Ha az ágazati 

hovatartozást vizsgáljuk, kiemelkedik a résztvevők körében a gépgyártás, az 

elektromos energia-termelés, a vegyipar és az élelmiszeripar, viszont érdekes módon 

elmarad a hulladékfeldolgozással foglalkozók száma. Ebben persze annak is része 

van, hogy a német hulladéktörvény szerint e cégeknek sajátos és igen szigorúan 

szabályozott környezetvédelmi menedzsment-rendszerrel kell rendelkezniük. A 

résztvevő vállalatokat arról is kérdezték, hogy mi motiválta őket a részvételben. 

Ebben a következő rangsor állítható fel: az imázs javulása, a költségek csökkenése, 

a hatósági ellenőrzés lazulása, a felelősség csökkenése, az üzemi környezetvédelem 

javítása, szerződéses kötelezettségek, az állami támogatás és egyebek. Az 

államigazgatási felügyelet terén a vállalatok közel 90 %-a szerint semmi sem 

változott a részvétellel, 7 % pedig egyenesen az ellenőrzés fokozódásáról számolt 

be. A ténylegesen bekövetkezett pozitív eredmények a vállalatok bevallása szerint: 

az alkalmazottak motiválása (vállalathoz kötődése, felelősségérzete), az ügyfelekhez 

való jobb viszony, a biztosítási és hitelfeltételek javulása, az üzemi 

környezetvédelem erősödése, a termelési költségek csökkenése, a hatóságokhoz való 

jobb viszony és újabb megrendelések. A tapasztalat szerint a biztosítási díj akár 20 

%-os (!), míg a hitelkamatok mintegy 0,5-1 %-os csökkenése is elérhető. Az 

elvárások teljesülése tekintetében a vállalatok fele elégedett, mintegy 40 % részben 

elégedett és kb 10 % elégedetlen. A megítélés tehát az iparvállalatok körében 

alapvetően pozitív.  

 

7. Problematikus vonások  

 

A rendelet 20. cikkelye úgy rendelkezik, hogy az audit bevezetését követő öt 

év elteltével a tapasztalatok alapján felül kell vizsgálni és megfelelően ki kell 

                                           
 
483 Részvételük fő akadályának a költségeket tekintik, amelyek Ausztriában pl. az üzem méretétől függően 
300000-1,5 m. Schilling között alakunak, ld. PAULESICH-REIGER, 490.o. 
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egészíteni illetve módosítani a szabályozást484. Az Európai Bizottság feladata, hogy 

erre vonatkozó javaslatait a Tanács elé terjessze. Ehhez, egyúttal a magyar 

jogalkotást is orientálva, vagyis a változtatások elképzelhető irányvonalait 

meghatározva, megkísérlem összegezni az EMAS rendszerének hiányosságait. 

Az EMAS működési gyakorlatát illetően máris számos kritika fogalmazódott 

meg. Ezek közül többet (pl. a kisvállalkozások csekély részvételi aránya, többek 

közt a részvételi költségek miatt, a várt előnyök csupán részbeni megvalósulása,) 

már az előző pontban érintettem. Vannak azonban olyan hiányosságok is, melyek a 

rendszer megbízhatóságát befolyásolják. Így pl. az eddig nyilvánosságra hozott 

környezetvédelmi nyilatkozatok egy része a valós, az adott üzemmel kapcsolatos 

környezeti problémákat nem elemzi megfelelő mélységben, vagy túl sablonos 

megfogalmazású, vagyis azt sejteti, hogy nem az üzem valós környezeti 

üzemvizsgálatán alapul.485 Pozitív vonása számos német nyilatkozatnak a rendelet 

által kifejezetten meg nem követelt ökológiai mérleg (Öko-Bilanz) elkészítése. 

Ismét hivatkoznom kell itt arra a szabályozási hiányosságból eredő tényre, hogy e 

nyilatkozatok egymással nem összehasonlíhatóak. E téren magától értetődő 

változtatási igény, hogy legalábbis a nyilatkozatok formai követelményeit a 

rendeletben meg kell határozni. 

Súlyos vád a rendelettel szemben, hogy vallott célkitűzése ellenére 

hátrányban részesíti a már magasabb környezeti követelményeket érvényesítő 

vállalkozásokat. Mint az EMAS-tól várt előnyökről szóló pontban kifejtettem, 

versenytorzulásokhoz vezethet a rendszer, ami azonban nem csupán az egyes 

vállalatok szintjén, de akár a tagállamok szintjén is jelentkezhet. Nem csak azért, 

mert eltérő a vállalatok környezeti érzékenysége, de azért is, mert a vállalatoknak 

tagállamonként eltérő környezetvédelmi jog betartását kell politikájukban 

vállalni486. Némileg feledteti e jellemvonását a szabályozásnak, hogy ugyanakkor a 

                                           
 
484  A rendelet a kihirdetésétől számított 3. napon lépett hatályba (1993) de csak 21 hónap múltán vált 
alkalmazhatóvá. A revízióra a kihirdetést követő öt év elteltével kell javaslatot tenni, ld. FÜHR: 
Umweltmanagement, 859.o. 
485 FALK: Die Durchführung, 77. és köv. o. 
486 SELLNER - SCHNUTENHAUS, 932.o., Németország és Spanyolország környezetjogi szabályozásának 
színvonalát hozza fel példaként. 
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kevéssé fejlett vállalatok ösztönzésével nemcsak, hogy (alapvető célkitűzésének 

megfelelően) azok környezeti politikájának javulásához, de ezzel egy egységes, 

európai környezeti standard kialakulásához járul hozzá487. 

Ugyancsak nehezményezett vonása az audit közösségi szabályozásának, hogy 

nem rendezi megfelelően a nyilvánosságnak a vállalati környezeti információkhoz 

való jogának és a vállalatnak az üzemi és üzleti titokhoz fűződő jogának a 

viszonyát. 488  A környezetvédelmi nyilatkozatnak a rendelet 5. cikkelye szerint 

ugyanis a káros kibocsátásokra, a hulladéktermelésre és a nyersanyag-bevitelre 

vonatkozó adatokat a “szükséges mértékben” kell tartalmaznia. E mérték 

meghatározása önmagában is konfliktusok forrása. A titokvédelem körében nagy 

felelőssége van a szakértőnek, aki tevékenysége ellátása kapcsán, mint láttuk, 

betekintést nyer a vállalkozás irataiba, nyilvántartásaiba. A szakértő csak abban az 

esetben érvényesíti a nyilatkozatot, ha minden jelentős környezetvédelmi kérdést 

tisztázott. Ha e kérdések a vállalat valamely know-how-ját érintik, úgy az ezek 

nyilvánosságra kerüléséből fakadó veszteség kiolthatja a részvételből fakadó 

előnyöket. Ha a szakértő egyébként is szigorúan értelmezi kötelességeit, a vállalat 

menedzsmentjében erősödhet a kettős ellenőrzöttségtől való félelem (mint láttuk, az 

audit nem váltja ki a hatósági ellenőrzést). Szükséges volna tehát (akár tagállami 

szinten) a nyilatkozatok tartalmának konkretizálása is. 

Az említetteken túlmenően német és svéd kutatások még a következőkre 

hívják fel a figyelmet. 489  Elsőként szükség volna a rendelet hatályának 

kiterjesztésére, vagyis annak lehetővé tételére, hogy a rendeletben felsorolt ipari 

ágazatokon kívül más szektorok is részt vehessenek az EMAS rendszerében490 . 

Korlátja ennek az, hogy a rendszer alapvető tárgya az üzem illetve telephely. 

                                           
 
487 FALK, 1998, 54.o. 
488 MARTENS - MOUFANG:, 246.o. 
489 Ezek feldolgozását ld: STORM, 341-345.o. 
490 A rendelet hatályával kapcsolatban meg kell még említeni, hogy maga a rendelet lehetővé teszi, hogy a 
tagállamok kísérletképpen, saját hatáskörükben bővítsék az EMAS-ban részt vehető vállalkozások körét a 
kereskedelem illetve a szolgáltatások területén. Ennek gondolatával több tagállam (Németország, 
Nagy-Britannia, Spanyolország) is foglalkozik, Ausztria pedig már meg is tette az ehhez szükséges lépéseket. 
Az érintett ágazatok: kereskedelem, fuvarozás, pénzintézeti tevékenység és biztosítás. ld. Umweltschutz, 
4/96. 51.o. Az önkormányzati alkalmazás lehetőségeinek kérdéseivel foglalkozik: 
BÁNKÚTI-BÁNDI-DÓCSNÉ, et al., a 294. és köv. oldalakon. 
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Részben ebből következik az az igény, hogy az üzem fogalmát ágazatonként kellene 

definiálni. Továbblépve: megakadályozandó, hogy a vállalatok üzemeikről a 

problematikus egységeket leválasztva hozzanak létre “mintaüzemeket”, az üzem 

fogalmát széles értelemben kell alkalmazni.  

Pontosítani kell a rendeletnek a szakértőkkel szembeni elvárásait. A 

függetlenség biztosítása érdekében ki lehetne kötni pl., hogy ugyanazon szakértő 

egy üzem vizsgálatát egymás után legfeljebb három alkalommal végezheti.  

A környezetvédelmi nyilatkozatoknál következetesebben kellene 

érvényesíteni a közérthetőségre vonatkozó elvárást. Noha a nyilatkozatok tartalmát 

(a fentieknek megfelelően) pontosabban kell előírni, a vonatkozó előírásoknak nem 

szabad merevvé válniuk, hisz épp a környezetvédelmi nyilatkozat az audit azon 

eleme, mely a nyilvánosság számára (is) lehetővé teszi az egyes auditált cégek 

közötti differenciálást. A nyilatkozatok nyilvánosságából következik, hogy 

megengedhetetlen egyes vállalatok azon gyakorlata, hogy a nyilatkozat 

rendelkezésre bocsátásáért díjat számítanak fel. Ugyanígy negatív tapasztalat, hogy 

a nyilatkozatok jelentős része kevéssé közérthető491. 

A részvételi nyilatkozat reklámhatékonyabb formáját kellene kidolgozni. Ez 

nem csak a vállalatok imázsjavulását, de az EMAS-rendszer ismertségét is növelné. 

Az eredményes részvétel többi kifejezési formáját is hatékonyabbá kellene tenni. 

Végül az elemzések a rendelet szerkesztési hiányosságaira és fogalomhasználatbeli 

bizonytalanságaira hívják fel a figyelmet. 

A környezeti menedzsment nagyobb rugalmasságát mozdítaná elő, ha a 

rendelet előírná (a jó menedzsmentpraktikák között) az alternatívák bemutatását492. 

A szakirodalom egy része arra is felhívja a figyelmet, hogy az 

üzemjegyzékből jogszabálysértés miatt való törlésre csak a hatóság kezdeményezése 

alapján kerülhet sor, miközben maga a regisztrálást végző szerv nem jogosult 

ellenőrzésre. Fel kellene jogosítani a versenytársakat és a polgárokat arra, hogy 

                                           
 
491 WOHLFARTH, 223.o. E problémáknak részben maga a rendelet a forrása, mivel a nyilvánosságra hozatal 
módját közelebbről nem szabályozza. 
492 FALKE, 8.o., FÜHR: Betriebsorganisation, 167.o. és EPINEY, 1997, 199.o. 
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kifogást emelhessenek vagy közérdekű keresetet indíthassanak az érintett vállalatok 

ellen493. 

 

8. Elhatárolási kérdések 

 

 a) A környezeti audit és menedzsment többi rendszerétől 

 

Jelen fejezet elsődleges tárgya az audit európai rendszere, az EMAS. Mint 

láttuk, ez sokkal többet foglal magában, mint a bevezetőben megadott auditálási 

definíció, amely voltaképpen a szűk értelemben vett auditálást jelenti. A rendelet e 

szűk értelemben vett auditra illetve a környezetvédelmi menedzsment-rendszerre 

épül, de nem határozza meg, hogy az ilyen auditálási rendszerek közül konkrétan 

melyik felel meg követelményeinek. A 12. cikkelyben azonban felhatalmazza a 

rendelet az Európai Bizottságot arra, hogy ilyen, a környezeti menedzsmentre 

illetve auditálásra vonatkozó, nemzeti, nemzetközi vagy európai szabványokat 

részben vagy egészben elismerjen. Ez azt jelenti, hogy az azokon túlmenő, de a 

rendelet által előírt feltételek, mint a környezetvédelmi nyilatkozat kiadása, a 

szakértő általi felülvizsgálat és érvényesítés, teljesítése esetén az azok alapján 

történt auditálás egyenértékűvé válik a rendelet szerinti auditálással, tehát az 

EMAS-ban való részvétellel 494 . A Bizottság ezideig a következő szabványok 

részleges egyenértékűségét mondta ki: a brit BS 7750, az ír IS 310, a spanyol UNE 

77-801, valamint az időközben (1996) európai szabvánnyá vált (EN) ISO 

14001-et495. 

                                           
 
493  vö.: FÜHR: Betriebsorganisation, 177.o. és FALKE, 7.o. A jogszabálysértéseket esetlegesen kiszűrő 
szakértői  felülvizsgálatra csak 1-3 évenként kerül sor. 
494 Breuer nemes egyszerűséggel trójai falóként aposztrofálja ezt a lehetőséget. Azt a német álláspontot 
hangsúlyozza, hogy a többi menedzsment- ill. auditálási rendszer nem lehet egyenértékű az EMAS-szal, hisz 
egyik sem írja elő az üzemi  környezetvédelem folyamatos javítását és egyik sem vizsgálja a normakövetést. 
BREUER, 844-845.o. 
 
495 Vö.: KÖCK: Das Pflichten- und Kontrollsystem, 675.o., FALK, 1998, 66.o., valamint SCHOTTELIUS, 
106.o. 
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Az ezektől való elhatárolás alapja elsősorban az, hogy az EMAS az üzemi 

környezetvédelem kérdéseit kihozza a vállalat falain kívülre, a környezetvédelmi 

nyilatkozat illetve a külső, független szakértő általi felülvizsgálat révén. A szakértők 

akkreditálása és a nyilvántartás segítségéval az állam is szerephez jut: felelőssé válik 

a rendszer megbízhatóságáért496.  

A különböző rendszerek elismerése egyrészt tehermentesítést jelent a 

vállalatoknak, másrészt azonban lehetőséget ad arra is, hogy a különböző 

megoldások közül a legegyszerűbbet, legolcsóbbat válasszák ki. Az elismerés révén 

nem különböző audit-logók versenyeznek egymással, hanem különböző auditálási 

rendszerek versenyeznek ugyanazon előnyök kiváltására, ami miatt (a 

versenytorzulások elkerülése érdekében) a Bizottságnak különösen megfontoltan 

kell e körben eljárnia497. 

Külön érdemes röviden foglalkozni, legalábbis az összefüggések illetve az 

elhatárolás kérdéseinek erejéig, az ISO 14001-es szabvánnyal498. Ennek oka az, 

hogy e rendszert több okból kifolyólag is az EMAS vetélytársának tekinthetjük. 

Sokan azt prognosztizálják, hogy a szabvány kiszorítja majd az EMAS-t499. Ha a két 

követelményrendszert egybevetjük, a már említett általános különbségeken 

túlmenően lényegi eltérés, hogy míg a rendelet szerint a legjobb elérhető és 

gazdaságilag elfogadható megoldást kell alkalmazni, addig az említett szabvány 

csak annyit ír elő, hogy a vállalatoknak céljaik meghatározásánál és értékelésénél 

figyelembe kell venniük a technikai lehetőségeket és el kell kerülniük a 

környezetterhelést. 500  Ezen túl azonban a két rendszer filozófiája és struktúrája 

között lényegi különbség nincs 501 . Közös vonások: a környezeti menedzsment 

meghatározottsága (jogosítványok, felelősség), nyílt környezeti politika, az (üzemi) 

környezetvizsgálat periodikus elvégzése, a célok és a program meghatározása, a 

                                           
 
496 BREUER, 841.o. 
497 LÜBBE-WOLFF: Die EG-Verordnung, 372.o. 
498 ISO (International Organisation for Standardisation), Environmental Management Systems, 1996, vagyis a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által bevezetett környezetvédelmi menedzsment-rendszer 
499 pl. KÓSI - KOVÁCS - KŐMÍVES - VARGA, 146.o., KIENLE, 336.o., FELDHAUS, 159.o., stb. 
500  STORM, 345.o. 
501 DYLLICK, 333.o. 
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menedzsment időszakos átvilágítása. Eltérések: az ISO-szabvány az egész világon 

használatos, míg az EMAS csak az EK-ban, illetve Svájcban. Az ISO 14001 nem 

korlátozódik az ipari vállalatokra, figyelembe veszi a termékek ökológiai jellemzőit 

is, gyakorlatiasabb, jobban illeszthető a minőségbiztosítási rendszerekhez (pl. ISO 

9000). Végül eltérés van a két rendszer elfogadottsága között: míg a gazdasági 

érdekcsoportok az ISO 14001-et (illetve az ISO 14000-es szabványcsoportot) 

támogatják, addig a társadalmi érdekcsoportok jobban bíznak az EMAS-ban.502 

 

b) Rokon jogintézményektől 

 

Szükséges még a különbségtétel egyes rokon jogintézmények 

vonatkozásában. A termékminősítéssel való kapcsolatra már többhelyütt is utaltam 

Nem szóltam még azonban a környezetvédelmi hatás- és felülvizsgálatról, amelyek 

véleményem szerint inkább különböző mint hasonló vonásokat mutatnak az 

auditálástól, a hazai szakirodalom mégis e körbe vonja őket.503 Van, aki az auditot 

azonosnak veszi a felülvizsgálattal, mégpedig hivatkozva a magyar szabályozásra, 

azt euro- konformként minősítve.504 Más megközelítés szerint a felülvizsgálat és a 

(szűk értelemben vett) audit között nincs más különbség, mint utóbbi 

önkéntessége. 505  Ez nyilvánvalóan mindkét jogintézmény félreértésén alapszik. 

Anélkül, hogy a hatásvizsgálat és a felülvizsgálat részleteit itt is érinteném, elég 

csak arra utalni, hogy előbbiek elvégzéséről mindig a környezetvédelmi hatóság 

határoz, a környezetvédelmi létesítési vagy fennmaradási engedély megadása 

kapcsán.  

Ezekben a nyilvánosság szerepe (bár együttdöntési jog nélkül) lényegesebb,  

                                           
 
502 DYLLICK, 337.o. 
503 ERDEY - KARCZA, 45.o. 
504később ugyanarra elégtelen “jogközelítési osztályzatot” adva, ld. uo.46.o. 
505 LÁNG,: Környezetvédelmi Lexikon, I. kötet, 33.o., állapotfelmérés címszó alatt, BÁNDI - BENCZE - 
ELEK, 20-21.o. E tanulmány már csak a hazai szabályozás alapján értelmezi e jogintézményeket 



 173

mint az EMAS-ban, ahol csak tájékoztatási jogra korlátozódik506. Elismerve, hogy 

vannak e jogintézményeknek az EMAS-hoz, illetve általában az auditáláshoz 

hasonló elemei, rögzíteni kell, hogy rendeltetésük eltérő.507 

Végül már csak egyetlen dologtól kell az audit rendszerét elhatárolni, és ez 

nem más, mint annak hazai “szabályozása”. Válasszuk ketté az EMAS 

megközelítését menedzsment- és auditálási rendszerre. Mint láttuk, a rendelet a 

vállalatok menedzsmentjére részletes szabályokat ír elő, elsősorban a 

környezetvédelmi menedzsment létét és ezátal annak biztosítását követeli meg, hogy 

a környezeti szempontok a felső szintű vezetés döntéseiben szerepet játsszanak 

(politika, program). A lényeg a menedzsment alkalmassága. Ehhez képest a magyar 

szabályozásnak csupán egyetlen, a teljesítményértékeléssel össze nem kapcsolt 

rendelkezése érinti a környezeti menedzsmentet, amely meghatározott körben 

környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő (1995:III.tv.108.§) 508 . Ha az 

auditálási-üzemvizsgálati oldalt nézzük, azt látjuk, hogy a környezetvédelmi törvény 

nem tesz mást, mint lehetőséget ad arra, hogy a vállalatok elvégeztessék az ún. 

teljesítményértékelést, mintegy önkéntes felülvizsgálatot. Ez nem több, mint a szűk 

értelemben vett auditálásra utalás: aki azt elvégzi, ám élvezze annak előnyeit. Ezek 

az előnyök azonban a magyar hatályos joggal tartalmi kapcsolatban nem állnak. 

Formális összefüggés annyiban áll fenn, hogy a tv. szerint a felügyelőség az 

auditálást kérelemre jóváhagyja (77.§). E jóváhagyás azonban az auditálások 

érvényességének nem feltétele.509 

A Kvt szerinti felülvizsgálat és a teljesítményértékelés (amelyet itt most 

fenntartásokkal, de elfogadok auditálásnak, persze semmiképp sem az európai 

                                           
 
506 További különbség a khv és az európai szabályozás szerinti audit között, hogy előbbi, és ezzel részben a 
felülvizsgálat elvégzésére más esetkörben kerül sor,  mint az auditra, az auditálásnál a hatósági 
közreműködés marginális, a khv  mindig feltételezett, jövőbeni hatásokra kérdez rá, míg az audit, illetve a 
felülvizsgálat tényeken alapul, stb., ld. még: FALK, 1998, 24-25.o. 
507 Ezekre ld. többek közt: FODOR: A környezeti hatásvizsgálat, 727-734.o. E tanulmány is még a formális 
hasonlóságból és a magyar szabályozásból indul ki, nem érintve az audit, különösen nem az EMAS lényegét.  
508 Gyakorlatilag ez az egyetlen lehetőség, amivel a menedzsment alakításába az állam beleszólhat, de ennek 
célja sem az állam feladatainak közvetlen elősegítése, hanem az, hogy maga a vállalat tisztán lássa és 
döntéseinél figyelembe tudja venni (azokba integrálni tudja) környezetvédelmi helyzetét. 
509 Van olyan álláspont, amely szerint a teljesítményértékelés jóváhagyása pótolja a Kfv-t. vö.: 
MAGYAR-TOMBÁCS-SZILÁGYI, 195.o. 



 174

szabályozás értelmében) összemosása azért sem szerencsés, mert a felülvizsgálatnak 

nem része a menedzsment vizsgálata, ami pedig minden (nemcsak az EK-rendelet 

szerinti) auditálásnak elmaradhatatlan eleme, mint láttuk. Éppen ezért nem értek 

egyet azzal, hogy a felülvizsgálati követelményeket rögzítő 12/1996.(VII.4.) KTM 

rendelet a teljesítményértékelésre is, kizárólagosan irányadó 510 . Ha csak a Kvt 

szövegéből indulunk ki, a két jogintézmény rendeltetésének meghatározásánál (73.§ 

1) bek. és 77.§) akkor is megtaláljuk a jogalkotói tudatzavar kulcsát: a felülvizsgálat 

célja a tevékenység környezeti hatásainak feltárása és a környezetvédelmi 

követelményeknek való megfelelés vizsgálata, míg a teljesítményértékelésé a 

környezeti hatásokon túlmenően a saját környezetvédelmi teljesítmény értékelése. 

Ezen utóbbi értékelés szempontjai azonban szabályozatlanok maradtak! Ha a 

vizsgálatoknak tárgyát képezné a környezeti menedzsment teljesítménye is, azt 

mondhatnánk (és talán ez volt a jogalkotó eredeti szándéka), hogy a 

teljesítményértékelés kimeríti az auditálás fogalmi elemeit (amellyel azonban még 

mindig nem felel meg az európai szabályozásnak), míg a felülvizsgálat nem egyéb, 

mint (meghatározott esetekben) kötelező auditálás.511 

 

9. Az EMAS magyarországi bevezetésének kérdései 

 

Mint az előző pontban láttuk, Magyarországon jelenleg csak érintőleges 

szabályozása létezik a szűk értelemben vett auditnak és környezeti 

menedzsmentnek. Az EMAS rendszerére a magyar környezetvédelmi törvény nincs 

tekintettel, jogharmonizációs kötelezettségünk tehát a rendszer hazai bevezetése 

feltételeinek a kialakítása. A bevezetés szükségessége nem kérdéses.512 Ami kérdés, 

hogy az milyen formában és az eddigi európai tapasztalatok közül melyeket 

figyelembe véve történjen. 

                                           
 
510 Ellentétben az eddig egyetlen, az auditálásról szóló, magyar monográfia szerzőinek álláspontjával, ld. 
KÓSI -KOVÁCS - KŐMÍVES - VARGA, 121-122.o. 
511 Utóbbi, “fordított” megközelítést alkalmazza: BÁNDI, Kézikönyv, 156-157.o. 
512 LÁNG,: EU-csatlakozásunk környezeti szempontból, 14.o. 
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Megítélésem szerint a szakértők bejegyzésére és felügyeletére valamint az 

auditált üzemek nyilvántartására vonatkozó szabályokat törvény formájában kell 

megalkotni, az EU tagállamaihoz hasonló módon. Ehhez szükség van a 

környezetvédelmi törvény megfelelő módosítására is, érvényesítendő az EMAS 

sajátosságait és privilegizált voltát, másrészt a fentieknek megfelelően rendezni az 

audit és a környezeti felülvizsgálat viszonyát. 

Jogharmonizációs kötelezettségeinktől függetlenül is indokolt a mielőbbi 

bevezetés, különös tekintettel a magyar környezetvédelmi jognak az európaiénál 

hangsúlyosabb végrehajtási nehézségeire.513 A magyar vállalatok egy része esetében 

a kiszámíthatatlan átalakulások, megszűnések miatt nem alakulhatott ki a 

vállalkozás és a hatóság közötti bizalom514, az auditálás elvégzése azonban javíthat 

ezen. A tartalmi előírások a rendeleti forma következtében a csatlakozás pillanatától 

közvetlenül érvényesülnek majd Magyarországon is, de célszerűnek tartanám, ha a 

magyar intézményi feltételek kiépülésére és az EMAS szerinti auditálásokra már 

korábban sor kerülne illetve kerülhetne. Ehhez az EMAS-nál ismertetett előnyök 

egy része már kapcsolható lenne és lehetővé válna, hogy az európai rendszerbe egy 

már működő magyar alrendszer tagozódjon be. Mivel önkéntességen alapuló 

eszközről van szó, itt, akárcsak az öko-címke esetében, degradáció szükségesége fel 

sem merülhet. 

Versenyhelyzetüket javítandó, illetve a környezeti kockázatokat felmérendő 

számos magyar vállalat alkalmazza már valamelyik környezeti menedzsment- illetve 

auditálási rendszert.515 Ezeket szükséges volna az EMAS rendszerében összefogni, 

biztosítva annak követelményrendszerét, különös tekintettel az üzemi 

környezetvédelem folyamatos javítására és az üzemvizsgálatok átláthatóvá tételére. 

Az EMAS privilegizálása egyúttal a különböző auditálási rendszerekben járatlan 

közvélemény bizalmával való visszaélések elkerülését is segítené, hiszen minél több 

                                           
 
513 A végrehajtási problémákra ld. többek közt: FODOR: A környezetvédelmi jogalkotás, 498.o. 
514 vö.: TAMÁS, 459.o. “A jelenlegi vállalkozásoknak, cégeknek és vezetőiknek erkölcsiségét image-ük, 
azaz reklámjuk helyettesíti. Egzisztenciális alapjuk rendszerint gyanús eredetű, bizonytalan, 
kötelezettségvállalásuk megbízhatatlan.”  Különösen igaz ez a környezetvédelmi kötelezettségek 
vonatkozásában. 
515 BÁNDI: Környezetvédelmi kézikönyv, 155.o. 
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auditálási rendszer létezik, annál nagyobb a fogyasztók megtévesztésének 

veszélye516. 

A magyar iparvállalatok környezeti orientációjának tükrében azt 

prognosztizálhatjuk, hogy az EMAS hazai bevezetésének különösen az állami vagy 

nyugat-európai többségi tulajdonban levő nagyvállalatok körében lesz majd 

sikere. 517  A kisvállalatok részvételét állami támogatással kell majd erősíteni, 

melyhez uniós eszközöket is igénybe vehetünk majd. Mivel azonban, mint azt az 5. 

pontban láttuk, az EMAS-ban való részvétel egyik előnye éppen a 

költségcsökkentés, mégpedig a részvételi költségek egy-másfél év alatti megtérülése 

mellett, a bevezetés akadályaként nem hivatkozhatunk általában a költségekre.518 

Némi szkepszisre ad okot az, hogy a hazai vállalatok jelentős része nem 

képes betartani valamennyi határértéket. Jelentős összegű bírságot (és a közeli 

jövőben már környezethasználati díjat is) fizetnek, környezetvédelmi beruházásokba 

invesztálnak, mégsem tudják az EMAS alapkövetelményét, a valamennyi jogszabály 

betartásának minimumát teljesíteni. Esetükben az EMAS-ban való részvétel nem 

ösztönözhető.519  

Az EMAS hazai elterjedését megítélésem szerint az is elősegítené, ha 

jogszabály írná elő, hogy (a közbeszerzési szabályok alá eső) állami 

megrendeléseket, illetve környezetvédelmi beruházáshoz állami támogatást csak 

olyan vállalatok kaphassanak, amelyek az európai auditálási rendszerben 

eredményesen részt vettek. Ez egyúttal megoldást jelentene az állami támogatások 

nyújtásának jelenleg vitatott gyakorlatára is. 

 A környezetvédelmi auditálás európai rendszerének szabályozása és eddigi 

gyakorlata a modern környezetvédelmi jog jellegzetes tartozékai. Mint az EMAS 

egyik kiváló ismerője összegezte: “Az öko-audit az európai környezetjog kibővített 

                                           
 
516 KIENLE, 336.o. 
517 a hazai ipar környezeti érzékenységére ld.: PATAKI - RADÁCSI:, 40-58.o. 
518 Mint ahogyan pl. a következő tanulmány: FUTÓ, 34.o. 
519 Ehhez ugyanis minimálisan technológia-váltás volna szükséges. A távoli jövőt illetően változni fog a kép, 
mert várhatólag nagyobb mértékű lesz a határértékek betartásának szintje,  másrészt mert (legalábbis az IPPC 
rendszerében) változni fog a határértékek megállapításának módja. 
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fegyvertárának legérdekesebb, legcsillogóbb de egyben legproblematikusabb 

eszköze.”520 

                                           
520 SCHOTTELIUS, 107.o. 
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V. Fejezet  

A környezetbarát termék-minősítés 

 

1. Általános kérdések 

 

A termékek pozitív minősítése és a vállalatok, üzemek auditálása között 

számos rokon vonás fedezhető fel. Elsősorban az önkéntességre kell utalni, ami a 

szabályozás jellegét eleve meghatározza, és ami miatt a kikényszeríthető, normatív 

szabályozás és a gazdasági szereplők önkéntes kötelezettségvállalásainak határai 

összemosódnak. Egyrészt az ide tartozó normákat csak akkor kell alkalmazni, ha 

valaki arra vállalkozik, másrészt olyan életviszonyokról van szó, amelyeket kötelező 

előírásokkal a tulajdon, a vállalkozás szabadságának sérelme nélkül nem lehetne 

alakítani. 

Az integratív környezetjog eszközei közül egyedül az öko-címke az, amely 

kifejezetten a termékek környezeti sajátosságait veszi figyelembe. Miként azonban a 

környezethasználattal járó tevékenységek, létesítmények megítélése sem választható 

el teljesen az általuk előállított termékek sajátosságainak vizsgálatától, úgy a 

termékek minősítésekor is figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyártó 

létesítménynek,  tevékenységnek milyen környezeti hatásai vannak. E fejezetben 

csak azon minősítések, illetve tanúsító címkék részletes elemzésére kerül sor, 

amelyek megfelelnek (a dolgozat szellemében) az integrativitás követelményének. 

Természetesen a bemutatottnál jóval nagyobb számú címkével találkozhatunk 

fogyasztóként a piacon, amelyek valamiféle környezetvédelmi előnyről árulkodnak, 

de valódi öko-címkének nem mindet tekinthetjük.  

A környezetbarát minősítés egyre nagyobb szerepet játszik a fenntartható 

termelés és fogyasztás megvalósításában. Röviden: a környezetre nézve kevéssé 

káros ipari termékek megkülönböztető jelzéssel, tanúsító védjeggyel láthatók el521, 

                                           
 
521 Meg kell persze jegyezni, hogy a környezetbarát minősítés nem szükségképpen jelenik  meg védjegy 
formájában. vö.: BÁNDI, A szennyező fizet, 156.o. 
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amely a társadalom, vagyis a fogyasztói réteg környezeti tudatának erősödésével 

reklámfunkciót tölt be, vagyis javítja a termék kelendőségét522.  

A környezetbarát címke, mint szabályozó eszköz lehetőségei (a tanúsított 

tulajdonságok, a termékkör, a hozzákapcsolt állami preferenciák) tág körben 

bővíthetők. Védjegyként egyszerre több funkciót képes betölteni: informál, 

megkülönböztet, reklámeszközként szolgál, stb. A többi védjegy közül kiemelkedik 

azzal, hogy a gazdasági reklám mellett közérdeket is megjelenít.523 

Mivel a termékjelzés megszerzése nem kötelező, igen magas kritériumok 

teljesítéséhez köthető. Ha hiteles a termékjelzés a fogyasztók előtt és ténylegesen 

betölti említett reklámszerepét, akkor arra ösztönzi a termelői szféra többi 

résztvevőjét, hogy ők is megszerezzék a minősítést, ami környezetvédelmi 

szempontból olyan pozitív piaci, és közvetve technológia- illetve szerkezetváltást 

eredményezhet, amit kötelezően érvényesülő, közvetlenül ható, adminiszratív 

eszközökkel nem lehetne megvalósítani.  

Éppen ezért elmondható, hogy a környezetbarát termékjelzés, vagy 

öko-címke, szerves része a századvég környezetpolitikájának, amely egyre 

erőteljesebben épít a környezethasználók saját felelősségére, szerepvállalására és 

előnyben részesíti a gazdasági jellegű eszközöket 524 . Szoros kapcsolatban áll a 

környezetvédelmi teljesítményértékeléssel, amely ugyancsak önkéntes alapon 

működő rendszer, és amelyhez hasonlóan a szankcionálás helyett a jutalmazáson 

alapul.  

Ha el kívánjuk helyezni a környezetjog eszközrendszerében, az első 

szembeötlő sajátossága, hogy a többi itt tárgyalt jogintézménnyel (hatásvizsgálat, 

auditálás, integratív engedélyezés) ellentétben nem létesítményekre, hanem 

termékekre irányul525. Ez nem jelenti azt, hogy közvetve, a piaci mechanizmusok 

révén ne célozná magát a termelési struktúrát.  

                                           
 
522 VALKÓ, 54.o. 
523 A védjegyfunkciókra ld. CSÉCSY, A védjegyjog, 166-168.o. és CSÉCSY, A szellemi, 179-180.o. 
524 BÁNDI, Környezetvédelmi kézikönyv, 167.o. 
525 termékekre vonatkozó előírások lehetnek még: a termék veszélyeitől függően gyártási vagy forgalmazási 
tilalom, engedélyeztetési kötelezettség, a forgalmazáshoz kapcsolódó kötelezettség (pl. tájékoztatás, ld. az 
1997: CLV. tv. 10.§-át), biztonsági előírások, stb., MIDDEKE, 136.o. 
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A környezetjog ún. integratív eszközének is tekinthető egyben, mégpedig 

több szempontból is. Az integratív szemlélet lényege, hogy a környezethasználatok 

megítélésekor figyelembe kell  venni valamennyi hatást, valamennyi környezeti 

tényező (föld, víz, levegő, élővilág, települések) érintettségét és azt is, hogy 

mindezek között kölcsönhatások állnak fenn. A szélesebb körben elterjedt és 

elismert címkék megfelelnek ennek az elvárásnak, sőt, az integrativitás másik 

ismérveként a termék teljes életciklusára kiterjesztik az értékelést, kezdve az 

alapanyagok kiválasztásától egészen a termék hulladékként való ártalmatlanításáig. 

(Ez “a bölcsőtől a sírig” elv, “von der Wiege bis zur Bahre”, “cradle to grave”.) 

A környezetbarát jelleg megítélése nehéz. Az öko-címke prototípusai még 

többnyire csak egy-egy szempontot emeltek ki, de hamar kitűnt az értékelés 

relativitása: már nem objektív, tudományos érvekkel alátámasztható döntés, hanem 

mérlegelés kérdése az, hogy az egyes környezeti hatások illetve értékek között 

milyen rangsort állítunk fel. Vagyis lehet egy termék hulladékszegény, lehet 

könnyen lebomló, lehet, hogy kevés nyersanyagot igényel, de mindezek mellett még 

lehet más hatása, pl. szennyezi a levegőt, vagy épp az energia-igénye nagy. Ha ezek 

közül csak egyeseket vizsgálunk, az eredmény félrevezető. E felismerésre volt 

válasz az integrativitásra törekvés: ilyen minősítést csak olyan termék kaphasson, 

amelyet minden szempont alapján megfelelőnek találtak. Az integrativitásnak is 

vannak azonban korlátai, mégpedig éppen az előbb vázolt komplexitásból fakadóan. 

Végül, mielőtt rátérnék a részletesebb elemzésre, utalnom kell arra, hogy semmilyen 

emberi aktivitás nem létezik környezeti következmény nélkül, vagyis abszolút 

értelemben vett környezetbarát termék nincs. E jelző használata tehát 

szükségképpen relatív526. 

 

 

 

 

                                           
 
526 LÁNG, Környezetvédelmi Lexikon, I. 506.o. 
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2. A tanúsítási rendszerek tipizálása 

 

A környezetvédelmi termékjelzések csoportosításakor három fő típust 

különíthetünk el527: 

“A” típus: a szűkebb értelemben vett környezetbarát címke, amelyet azok a 

termékek kaphatnak, melyek környezeti tulajdonságaikat illetően a legjobbak saját 

termékcsoportjukban. A címkét mindig független testület ítéli oda, a 

megmérettetésben való részvétel önkéntes. Az elbírálás termékcsoportonként 

kidolgozott kritériumait életciklus-elemzéssel vizsgálják. Ide tartozik a négy 

legismertebb európai címke: a német “Kék Angyal” (Blauer Engel), a holland 

“Milieukeur”, az “Északi Hattyú” (Svédországban, Finnországban, Dániában, 

Norvégiában és Izlandon) és az “Európai Virág”, de ezeken túlmenően az osztrák 

vagy a magyar minősítési rendszer is528. Mivel a címke kiadásáról állami, vagy 

legalábbis termelői érdekcsoportokhoz nem kötődő szervezetek döntenek, e címkék 

nagyban élvezik a fogyasztók bizalmát. Az alábbiakban bemutatott egyes minősítési 

rendszerek ide tartoznak, mint ahogy a címkékre vonatkozó általános 

megállapítások is ezekre vonatkoznak. 

“B” típus: a termékek ökológiai sajátosságairól a termelők által tett 

nyilatkozatok. Ezek fő sajátossága, hogy ágazati érdekcsoportok, szövetségek vagy 

egyes cégek adják ki őket, oly módon azonban, hogy az odaítélés feltételei 

nyilvánosak és követhetőek. E védjegyeket (az első típussal ellentétben) nem 

feltétlenül csak a legjobb minőségű termékek kaphatják. Sok esetben e jelzéseket is 

megbízhatónak tartják a fogyasztók, általában azonban ezek nagy száma miatt, 

különösen a textiliparban (pl. a holland EKO, a svájci DIP approved trade ‘N’ aid, a 

német MST, SG, ÖkoTex vagy a Textiles Vertrauen, a Naturtextil, stb.) 

bizonytalanság jellemző e téren. 

                                           
 
527 FODOR, A termékminősítés, 22.o. 
 
528 Az e kategóriába tartozó “nemzeti” címkéket és az “Európai Virágot” ld. a fejezethez tartozó mellékleten 
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“C” típus: a termékek egyes sajátosságainak jelzése. Ezek szabványosított 

információkat közvetítenek, pl. arról, hogy egy mosógép működése kevesebb víz- és 

energia-felhasználással, előállítása pedig kevesebb levegő- és vízszennyezéssel jár. 

Ilyen pl. az Európai Unió ún. Energia-Címkéje (energie-label) és hasonló, 

standardizált jellemzőket igazoló címkén dolgozik a Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet is. Ezek segítségével a fogyasztó össze tudja hasonlítani az egyes 

termékek adott paramétereit, de az összértékelést, hogy a termék környezetbarát-e, a 

másik két típussal ellentétben, magának kell elvégeznie. Az integratív szemlélet e 

címkék esetében már nem érvényesül maradéktalanul. 

 

 

3. Néhány címkéről röviden 

 

A kilencvenes évekre Európában az öko-címkék valóságos dzsungele alakult 

ki529, amely egyre jobban veszélyeztette és veszélyezteti még ma is azt az eredeti 

célkitűzést, hogy e címkék megfelelően tájékoztassák a fogyasztókat és hiteles 

támpontjául szolgáljanak azon fogyasztói döntéseknek, melyek mögött a 

környezetért érzett felelősség áll. Nem tekintem feladatomnak, hogy ezek 

egymáshoz való viszonyát minden részletre kiterjedően vizsgáljam, az előbbi 

csoportosítás mellett mindössze arra vállalkozom, hogy kiemeljek néhány jellemző 

példát, melyek összehasonlítás alapjául szolgálhatnak akár a magyar minősítési 

rendszer értékelésekor is. 

A “Blauer Engel”, a német “Kék Angyal” volt az első környezetvédelmi 

címke, amelyet 1977 óta ítélnek oda. Kiadásában egy független és egy állami 

szervezet működik közre (a Német Minőségbiztosítási és -Tanúsítási Intézet és a 

Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal) 530 . A termékek környezetbarát jellegét 

valamely tulajdonság kiemelésével hangsúlyozza, vagyis maga a címke megjelöli a 

                                           
 
529 ZIMÁNYI, A környezetbarát termékek, 7.o. 
530 RAL = Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, Umweltbundesamt, ld. KLOEPFER, 
Umweltrecht, 273.o. 
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pozitív minősítés legfőbb okát. Ez utóbbi miatt a német rendszer negatívumaként 

szokták említeni, hogy tulajdonképpen rész-szempontokat emel ki a teljességre 

törekvés helyett. Ezt megerősíti a bírói gyakorlat is annyiban, amennyiben 

félrevezetőnek és így jogellenesnek ítéli a címkével történő reklámot, amelyben nem 

közlik azt is, hogy mi volt a pozitív minősítés alapja, vagyis milyen viszonylatban 

ismerték el a terméket környezetbarátnak 531 . Mindemellett ez az egyik 

legelismertebb öko-címke és sok tekintetben mintájául szolgált a részletesebben 

bemutatandó európai és a magyar megoldásnak is. Húsz év alatt nyolcvan 

termékcsoportban mintegy négyezer-ötszáz termék kapta meg, melyek közül 

kiemelkednek a papíráruk, a festékek illetve az olajjal vagy gázzal működő 

berendezések. A pozitív minősítés532 megléte Északrajna-Vesztfália Tartományban 

a közbeszerzési pályázatokon való részvétel feltétele533. 

Az északinak vagy fehérnek nevezett “Hattyú” (the nordic swan) 1989 óta 

létezik, különlegessége, hogy ez az első olyan tanúsítási rendszer, amelyet 

nemzetközi együttműködéssel hoztak létre, mégpedig a skandináv államok. Eddig 

több, mint ötven termékcsoportban mintegy ezerötszáz terméken tüntethető fel ez a 

címke. A legtöbb érintett termék a papíráruk, az autóápolási cikkek és a mosószerek 

közül kerül ki534. 

Az osztrák címke (melyet tervezőjéről Hundertwasser-címkének, rajzolatáról 

pedig “Fák”-nak neveznek) az előbbiekhez hasonlóan a környezetvédelmi 

védjegyek első (“A”) típusához tartozik. 1991 óta létezik, az első öt évben száz 

termék vált vele megjelölhetővé, elsősorban papíripari cikkekről van szó535 . Az 

utóbbi három évben az ilyen termékek száma megháromszorozódott. Ausztriában 

(akárcsak nálunk) szolgáltatások esetében is megadható a védjegyhasználati jog. 

                                           
 
531 KLOEPFER, Umweltrecht, 459.o. 
532 a pozitív minősítés alatt értve mindig a termék környezetbarát jellegének kimondását, mellyel szemben 
negatív a minősítés, ha a termék környezeti veszélyességének kötelező kategorizálásáról és az ennek 
megfelelő figyelemfelhívó jelzéssel való ellátásáról van szó, FODOR - PRUGBERGER, 183.o. 
533 HACKL, 19.o. 
534 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Svájc), Bulletin 4/97, 7-8.o. 
535 Umweltschutz, 10/96, 18-19.o., illetve az interneten: 
http://www.bmu.gv.at/u_kennzeich_auszeich/oe_umweltzeichen/, 
http://www.geocities.com/RainForest/Andes/1685/uzeichen.html, stb. 
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Ezideig a legtöbb minősített szolgáltatás az idegenforgalmi ágazatból került ki. Ha 

az adott termék vagy szolgáltatás megfelel a feltételeknek, a környezetvédelemért 

felelős minisztérium köt erről szerződést a gyártóval. A vizsgálat elvégzésével a 

gyártónak egy akkreditált szakértőt kell megbíznia, akinek munkáját 

felülvizsgálhatja a Fogyasztóvédelmi Szövetség. Ha a gyártó kérelmét utóbbi és az 

Osztrák Minőségfejlesztési Munkaközösség is támogatja, akkor kerülhet sor a címke 

kiadására. 536  Mint látható, intézményi szinten is megjelenik a környezetvédelmi 

tanúsítás, a minőségbiztosítás és a fogyasztóvédelem közötti szoros kapcsolat. 

 

 

 

4. Az európai szintű szabályozás lényege 

 

Az Európai Parlament egy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

határozatában már 1987-ben felvetette egy közösségi környezetvédelmi védjegy 

bevezetésének szükségességét annak érdekében, hogy a negyedik környezetvédelmi 

akcióprogramban megjelölt célnak, a tiszta technológiák terjedésének 

megvalósulását az önkéntes kezdeményezések támogatásával elősegítsék. A Tanács 

1990 májusában kérte fel a Bizottságot a szabályozás kidolgozására. 

Az Európai Unióban a 880/92 EGK sz. tanácsi rendelet vezette be a 

környezetvédelmi címke (eco-label, Umweltzeichen) kiadásának közösségi szintű 

rendszerét. A rendelet fő célkitűzései közé tartozik a fogyasztók minél jobb 

informálása, az európaszerte érvényesülő feltételek megszabásával a környezetbarát 

termékeket előállító vállalatok versenyhelyzetének harmonizálása, és nem 

utolsósorban a környezetbarát termékek fejlesztésének, előállításának és 

fogyasztásának elősegítése537. 

                                           
 
536 KIND, Anlagenrecht, 173.o. 
 
537 HEINZ - ZILS, 1992, 341.o. 
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A rendelet hatálya az élelmiszerek, italáruk és gyógyszerek kivételével 

valamennyi ipari termékre kiterjed. A 4. cikkely (2) bekezdése szerint a címke nem 

adható ki  egyes különösen veszélyes vagy környezetkárosító anyagokra, 

termékekre, illetve azon termékekre, melyek előállítási folyamata jár ilyen 

kockázatokkal538.  

Az “Európai Virág”539 kiadásának alapvetően két kritériuma van: egyrészt a 

termék feleljen meg az Unió egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi 

előírásainak, másrészt a címke kiadása a környezetbarát termékek terjedését illetve a 

fogyasztók megfelelő informálását szolgálja. A termék környezetbarát jellegét nem 

egyedül minősége határozza meg, hanem sokkal inkább teljes életciklusa alatt 

kifejtett környezeti hatásai. A döntő mérce tehát az, hogy az adott termék teljes 

élettartama alatt relatív környezetkímélő tulajdonságot mutasson. 

A rendelet I. sz. melléklete tartalmaz egy sémát a környezetbarát jelleg 

megítélését elősegítendő. Ez öt életciklusra (előkészületi, gyártási, csomagolási, 

használati és ártalmatlanítási fázis) bontja a termékek élettartamát, amelyek 

mindenkor nyolc környezeti szempont (zaj, energia- és nyersanyag-igény, hulladék, 

talaj-, víz- és levegőszennyezés valamint az ökoszisztémára gyakorolt hatások) 

szerint vizsgálandók.  

Az alapvetően előremutató szabályozás magán hordozza a minden szempont 

figyelembe vételéből (a holisztikus vagy integratív szemléletből) fakadó nehézségek 

jegyeit: pl. azt, hogy egyes termékek esetében nem különíthető el valamennyi 

életciklus, vagy hogy a különböző környezeti következmények egybevetése 

spekulációra ad lehetőséget (pl. ha az egyik termék kisebb levegőszennyezést okoz, 

míg a másik kevesebb hulladékal jár, dönteni kell arról, melyik jár kisebb 

környezetterheléssel), ami az objektivitás rovására mehet. Az e körülményekből 

fakadó gyengeségeket hivatott kiküszöbölni a címke kiadására irányuló többlépcsős 

eljárás540. 

                                           
 
538 KIND, Anlagenrecht, 114.o. 
539 a címke egy stilizált, négylevelű virágból áll, melynek közepét egy jobbra dőlt E betű, szirmait pedig az 
EU-t jelképező tizenkét csillag alkotja, vö.: BRANDNER, 280.o. 
540 EPINEY, 1997, 190.o. 
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A rendelet szerint az első lépés azon termékek körének meghatározása, 

amelyek egy termékcsoportba tartoznak – ezek szolgálnak majd az összehasonlítás 

alapjául – majd az említett séma alapján, termékcsoportonként meghatározzák a 

minősítés kiadásának feltételeit.  

A címke kiadásáról a tagállamok által megjelölt (semleges és független) 

nemzeti hatóságok döntenek (a gyártó, esetleg termelői érdekcsoport  kérelmére) az 

érdekeltek meghallgatása után, az eredményről értesítve a Bizottságot. 

A termékcsoportok behatárolására és a környezeti szempontok 

meghatározására az Európai Bizottság (és bizonyos körülmények közt a Tanács) bír 

hatáskörrel, az érintett gazdasági szektor képviselőinek meghallgatásával 541 . A 

termékcsoportok kijelölésekor azt vizsgálják, hogy az adott termékek azonos célt 

szolgálnak-e, és hogy versenytársként jelennek-e meg a piacon. Ez biztosítja azt, 

hogy az összehasonlítás bázisa objektíve meghatározott legyen, és hogy valamennyi 

szóba jöhető terméket bevonják az összehasonlításba, és ezzel végül hiteles legyen a 

környezetbarát termék kiválasztása. A speciális környezeti szempontokat 

valamennyi termék tekintetében a teljes életciklus figyelembe vételével kell 

kialakítani. Egységes alkalmazásuk érdekében egyértelműeknek és objektíveknek 

kell lenniük. Ezen kívül a környezetvédelem magas színvonalát kell szavatolniuk, 

lehetőség szerint az ún. tiszta technológiák alkalmazásának megkövetelésével (5. 

cikkely (4) bek.). Ha a termékcsoportok kiválasztása, a feltételek meghatározása 

áttekinthető és abban részt vesznek az érdekképviseletek is (a 6. cikkely alapján az 

ipar, a kereskedelem, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem szervezetei)542, 

akkor a címkét a fogyasztók meggyőzőnek tartják majd, és ebben az esetben döntő 

lesz, a fogyasztói magatartást befolyásolni tudja a címke. A termékcsoportokat 

hároméves időtartamra határozzák meg, a rájuk vonatkozó kritériumok időbeli 

                                           
 
541 A Bizottság munkáját egy a tagállamok képviselőiből álló testölet segíti. Ha a Bizottság 
döntéstervezetével e testület egyetért, a Bizottság jogosult dönteni. Ellenkező esetben a Tanács válik 
feljogosítottá arra, hogy minősített többséggel határozzon a bizottsági javaslatról. Ha viszont a Tanács három 
hónapon belül nem jut dűlőre (a tagállami ellentétek miatt), újból a Bizottság adhatja ki a határozatot. Vö: 7. 
cikkely és EPINEY, 1997, 191.o. 
542 BÁNDI - BENCZE - ELEK, 15.o. 
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hatálya is ehhez igazodik. 543  Azt, hogy az adott tagállami hatóság figyelembe 

vette-e e szempontokat, az Európai Bíróság a Római Szerződés 173. cikkelye (1) 

bekezdése alapján utólagosan vizsgálhatja. 

A Bizottság az EU hivatalos lapjában közzéteszi a termékcsoportokat és a 

rájuk vonatkozó sajátos kritériumokat, valamint ezek időbeli hatályát. Emellett 

nyilvánosságra hozza azon gyártók és termékeik elnevezését is, melyek számára a 

minősítést a tagállami hatóságok kiadták. 

Pozitív minősítését csak olyan termékcsoportba tartozó terméknek lehet 

kérni, amelynek kritériumait a Bizottság az imént vázolt módon meghatározta. A 

rendelet 10. cikkelye szerint annak a tagállamnak a hatósága adhatja ki a címkét, 

amelynek területén az adott terméket gyártják, importálják vagy első alkalommal 

forgalomba hozzák. A pozitív döntést indokolással együtt meg kell küldeni a 

Bizottságnak, amely továbbküldi annak kivonatát (érdeklődés esetén a részletes 

indokolást is) a többi tagállam hatóságainak. 544   Ha ezen hatóságok közül 

valamelyik harminc napon belül alapos kifogást emel, a címke kiadásáról a 

Bizottság fog dönteni. Ha a tagállami hatóság nemleges döntést hoz, a gyártó 

(vonatkozó közösségi előírás hiányában) az adott nemzeti jog által biztosított 

jogorvoslattal élhet. Abban az esetben, ha olyan termék pozitív minősítéséről döntött 

a nemzeti hatóság, amellyel kapcsolatban egy másik tagállam hatósága korábban 

elutasító határozatot hozott, a címke kiadásáról a Bizottság dönt. Erre, illetve a többi 

tagállam bevonására azért van szükség, mert ha egy termék pozitív minősítését 

valamely tagállami hatóság megadta, a címke valamennyi tagállamban használható 

lesz az adott termék vonatkozásában. 

A védjegy használatának feltételeiről a kiadó hatóság és a jogosult 

szerződésben állapodik meg. Elsősorban reklámcélokat szolgálhat, de csak 

kifejezetten a minősített termékkel összefüggésben545 (hiszen pl. egy környezetbarát 

                                           
 
543 KUPPER, Öko-címkézés, 4.o. 
544 FRENZ,  189.o. 
545 FRENZ, 190.o. 
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termék gyártása még nem jelenti az egész vállalat vagy üzem környezetbarát 

működését, arról az auditálás adhat számot).  

A rendelet titokvédelmi előírásokat is tartalmaz, a szabályozás céljával 

egyezően azonban a pozitív döntést követően megszűnik a bizalmas jellege a termék 

és gyártója nevének valamint azon okoknak, melyekre alapozva a hatóság meghozta 

határozatát (13. cikkely). 

Mint arra a rendelet preambuluma kifejezetten is utal, az “Európai Virág” 

bevezetése nem zárja ki a tagállami védjegyek további alkalmazását. A szabályozás 

pozitív eleme, hogy az eljárásban összekapcsolja a közösségi és a tagállami szintet. 

Negatívumaként róható fel, hogy (a részvételi jogokat adó német vagy kanadai 

rendszerrel ellentétben) csupán konzultatív jogosítványokat biztosít a különböző 

érdekcsoportoknak, ami megnehezíti a rendszer széleskörű elfogadását 546 . 

Ugyancsak bizonytalanságokra adhat alapot a tagállami minősítési rendszerek 

érintetlenül hagyása, ami fenntartja a tagállami autonómiát e téren (ebben a 

szabályozás kompromisszumos jellege mutatkozik meg), és a hasonló tartalmat 

kifejező megjelölések szaporodása miatt a fogyasztók előtt kérdésessé teheti, hogy 

melyik is a valóban környezetbarát termék. A fogyasztók ugyanis nem ismerhetik 

valamennyi címke kiadásának feltételeit, melyek közt ráadásul tagállamonként 

bizonyos eltérések is mutatkozhatnak. Az egyszerűsítés egyik lehetősége pl. az, 

hogy egy termék európai szintű minősítettsége zárja ki a tagállamit (vagyis egy 

termék ne viseljen két megjelölést)547. Ehhez persze az szükséges, hogy az európai 

minősítési rendszer elismertebb legyen a tagállaminál. Ehhez szolgál érdekes 

adalékul, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező “Kék Angyal” mellett 

Németországban 1998-ig egyetlen termék tekintetében sem került sor 

védjegyhasználati szerződés megkötésére a rendelet alapján.548 

                                           
 
546 FÜHR, Von Rio nach Brüssel, 354.o. 
547 FODOR, A termékminősítés, 24.o. 
548 UBA, Logo?, 7.o. E tekintetben kérdés, hogy Németország eleget tesz-e annak a kötelezettségének, hogy 
az “Európai Virágot” saját lakossága és vállalkozásai körében népszerűsítse 
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 Kizárt (a 16. cikkely (2) bekezdése szerint) olyan megjelölés alkalmazása, 

amely az “Európai Virággal” összetéveszthető. Az “Európai Virágot” nemcsak az 

Unió, de az Európai Gazdasági Térség többi országában is alkalmazzák. 

Fennállásának első öt évében tizenkét termékcsoportban százhatvan termék 

kapta meg a pozitív minősítést, elsősorban a festékek, lakkok, mosógépek és 

ágyneműk körében. Az érintett termékek száma folyamatosan emelkedik, mára 

elérte a kétszázat. A címke alkalmazásának eddigi tapasztalatairól a Bizottság több 

közleményében is állást foglalt, utalva arra, hogy a pozitív fejlemények, a növekvő 

népszerűség ellenére is több vonatkozásban szükséges a módosítás. A rendszer 

felülvizsgálatát egyébként maga a rendelet (18. cikkelye) írja elő, öt év elteltét 

követően. A vonatkozó elképzelések a következőkben foglalhatók össze: 

1) változtatni kell magán a címkén, hogy az több információt közvetítsen a 

fogyasztók számára, elsősorban arról, hogy miért környezetbarát a termék, 

2) a termékcsoportokra vonatkozó kritériumok kidolgozására egy független, 

európai szintű szervezetet kell létrehozni, amely összefogná a tagállami hatóságokat 

is és erősítené a rendszer közösségi jellegét, 

3) nagyobb összhangot kell teremteni a közösségi és a tagállami címkék 

között, kerülendő az ellentmondásokat és javítandó az “Európai Virág” 

népszerűségét, 

4) maximálni, illetve a piaci részesedéstől függetleníteni kell a licencia- 

(védjegyhasználati) illetéket, könnyítve ezzel a kisvállalatok és a fejlődő országok 

vállalkozásainak terhein, 

5) a Bizottság azt is kilátásba helyezte, hogy a jövőben pénzügyi 

eszközökkel fogja támogatni a címke megszerzését és a környezeti auditban 

(EMAS) való részvételt.549  

 További változtatási igények is megfogalmazódtak elsősorban az eljárás 

egyszerűsítését illetve a társadalmi szervezetek fokozottabb bevonását illetően.550 

                                           
 
549 a Bizottság 16. sz. Közleménye, 1997 január, és a 18. sz. Közlemény, 1998 február 
 
550 Umweltbundesamt, 21-22.o. 
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5. Környezetbarát termékek a magyar jogban 

 

A kedvező környezeti tulajdonságú termékek iránti igény hazánkban jóval 

korábban jelent meg, mint hogy arra a jogalkotás felkészült volna. Amellett, hogy az 

import termékek révén megjelentek a különböző külföldi címkék, a  hazai gyártók 

illetve forgalmazók maguk is felfedezték az ebben rejlő reklámlehetőségeket és 

különböző feliratokkal kezdték ellátni termékeiket. Ezek közül leggyakoribb a 

környezetbarát jelző. Amíg nem volt államilag szervezett vagy elismert 

termékminősítés, addig e jelző használatából eredő bizonytalanságok jellemezték a 

piacot. Konkrét minősítési szabályok híján a versenyjog rendelkezései, elsősorban a 

fogyasztók megtévesztésére illetve a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára 

vonatkozó előírások voltak csak alkalmazhatók. Érdemes ezzel kapcsolatban 

megemlíteni, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak helyes és előremutató gyakorlata 

alakult ki, amely figyelembe vette az európai jogfejlődési tendenciákat és 

gyakorlatot is, megfogalmazva néhány olyan elvet, amely a környezetbarát 

minősítés normatív szabályozását követően is irányadó maradt551.  

Így pl. rámutatnak e határozatok arra, hogy vannak olyan reklámállítások, 

melyek a fogyasztók által könnyen ellenőrizhetők, de vannak olyanok is, és ide 

tartozik a környezetbarát fogalom is, melyek valós tartalma komplexitásuk és 

relativitásuk miatt a fogyasztó által nem kontrolálható. A környezeti hatások 

kimutatása bonyolult, tudományos igényű feladat, amely termékorientált 

életcikluselemzéssel végezhető el, valamennyi környezeti tényező együttes 

figyelembevételével. Profitorientált vállalkozók a fogyasztók megnyeréséért 

folytatott versenyben csak megalapozott információkat közölhetnek. Éppen ezért a 

minősítési rendszer célja az is, hogy kiküszöbölje azt, hogy maga a gyártó vagy 

forgalmazó minősítse, esetleg elfogultan, környezetbarátnak termékét. Itt azonban 

                                           
 
551 226/1994. VJ, 251/1994. VJ és 67/1997. VJ. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint – mivel a 
környezetbarát jelző tartalmára nem vonatkozik jogszabály – az nem határozható meg egzakt módon. 
Használatának indokolatlan korlátozása árt a környezetvédelem ügyének. BH 1997/414 
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meg kell jegyeznem azt, hogy a minősítés formális keretek közé szorítása esetén 

sem képes a tartalmi bizonytalanságokat teljes mértékben eloszlatni, az egységesen 

kidolgozott szempontok, a minél szélesebb látókör és az eljárási garanciák azonban 

erősítik a fogyasztók bizalmát.  

Egy másik fontos szempont, amire e határozatok felhívják a figyelmet, hogy a 

minősítés több vonatkozásban is relatív. Nem csak azért, mert nincs abszolút 

környezetkímélő termék, és emiatt legfeljebb az állapítható meg, hogy egyik termék 

a másikhoz képest kevesebb kockázattal jár, hanem azért is, mert e tulajdonság csak 

a technikai fejlettség adott szintjén, az érintett részpiac feltételei között igazolható. 

Elképzelhető ezek alapján tehát az is, hogy egy termék azonos paraméterek és 

gyártási technológia mellett egy országban (pl. ahol megoldott a szelektív 

hulladékgyűjtés) környezetbarátnak minősülhet, míg a másikban (mert pl. 

hulladékkeletkezéssel jár együtt, de nincs szelektív hulladékgyűjtés) nem.  

1994 januárjától működik Magyarországon a Környezetbarát Termék Kht, 

amely a környezetbarát termékek, technológiák és szolgáltatások 

megkülönböztetésére a védjegyhasználat jogát megadja 552 . A jogszabályi háttér 

kialakítására ennél később került sor: először a környezetvédelmi törvény 

(1995:LIII. tv. 86. §) megteremtette az alapokat, majd ennek alapján a KTM 

meghatározta a minősítés feltételeit (29/1997.(VIII. 29.) KTM r.).  

A szabályozás hatálya az EU rendeletével egyezően nem terjed ki az 

élelmiszerekre, italárukra és gyógyszerekre. Tartalmi követelményként a miniszteri 

rendelet azt határozza meg, hogy a termék az adott igényt kielégítő egyéb 

termékekkel összehasonlítva azonos, vagy jobb termékminőség mellett, a környezeti 

hatást igazoló életútelemzés alapján, számszerűsített adatokkal bizonyított módon 

kisebb környezet-igénybevételt illetve -terhelést okoz. A pályázati és minősítési 

feltételeket a miniszter által kiadott tájékoztató tartalmazza. A termékminősítés és az 

auditálás kapcsolatát jelenti az a követelmény, hogy a pályázónak be kell mutatnia 

                                           
552 ERDEY - KARCZA, 43.o. 
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(minőségbiztosítási és) környezetirányítási rendszerének tanúsítványát, vagy ha 

ezzel még nem rendelkezik, akkor e rendszerek rövid leírását.553 

 Az adott termékre vonatkozó minősítési feltételek három évre szóló 

meghatározása az érintett minisztériumok (BM, FVM, IKIM, KHVM, EM), a 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, az MTA, az OMFB, a Nemzeti Akkreditáló 

Testület, a gazdasági érdekképviseletek, a környezetvédelmi mozgalmak és a Kht 

képviselőiből álló Minősítő Bizottság feladata. A védjegy kiadását a Környezetbarát 

Kht-hoz benyújtott pályázattal lehet kezdeményezni, amelyről szakértői vizsgálat 

készül, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a döntésről, melyet ezután a miniszter 

hoz meg, felhatalmazva a Környezetbarát Kht-t arra, hogy a termék gyártójával a 

védjegyhasználati szerződést megkösse. A védjegyhasználat joga (ugyancsak az 

európai normáknak megfelelően) három évre szólhat és védjegyhasználati díj 

megfizetéséhez kötött.  

A “környezetbarát termék” felirattal övezett stilizált cédrust 1998-ig hetvenöt 

terméken lehetett feltüntetni. Huszonkét termékcsoportra dolgozták ki a minősítés 

feltételeit, a legtöbb minősített termék a katalizátorok, a háztartási hűtőkészülékek 

és a kozmetikumok közül került ki554. 

A KTM rendelet alapján (1.§ (5) bek.) minősítés nélkül is megköthető a 

védjegyhasználati szerződés, ha olyan termékről van szó, amely valamely külföldi 

minősítő szervezettől már tanúsítványt szerzett, feltéve, hogy a külföldi és a magyar 

szervezet között viszonosság áll fenn. Értelmezésem szerint erre csak az első (“A”) 

típusba tartozó címkék esetében kerülhet sor.  

A védjegy jogosulatlan használatának szankciója sajátos környezetvédelmi 

bírság, amelynek részletes szabályait azonban a rendelet nem állapítja meg. A 

bírságolástól függetlenül fennmarad továbbra is a versenyjog szabályainak 

alkalmazhatósága (1996:LVII. tv. 8.§), illetve fennállnak a védjegybitorlás 

jogkövetkezményei. A magyar cédrus bevezetése nem zárja ki más címkék 

                                           
 
553 ZIMÁNYI, A környezetbarát termékek, 9.o. 
554 a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségének tájékoztatása, interneten: 
http://www.c3.hu/~enviserv/kbterm/ 
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reklámkénti használatát, vagyis ezek versenyjogi szempontból megengedettek 

(szemben a környezetbarát jellegre utaló megalapozatlan  állításokkal), más kérdés, 

hogy ezekhez az imént említett viszonosság hiányában nem kapcsolhatók az egyéb 

jogszabályokban biztosított előnyök. 

A környezetbarát védjegy alkalmazásához jogszabályaink számos előnyt 

kapcsolnak, így segítendő elő a környezetvédelmi célok megvalósulását. Csupán 

példálózó jelleggel említem meg, hogy a környezetbarát termékek után fizetendő 

termékdíj az egyébként szokásos díj fele, az ilyen termékek és szolgálatások előnyt 

élveznek a minisztériumi pályázatok elbírálásánál és a közbeszerzési pályázatokon 

is (1992:LXXXIII. tv. 32.§, 1995:XL.tv. 59.§ (5), 1995:LVI. tv. 5.§). Mindezek 

ellenére nem mondható, hogy a magyar tanúsítási rendszer megfelelő népszerűséget 

ért volna el, ami szoros összefüggésben áll a magyar ipar és a lakosság környezeti 

érzékenységével. A magyar lakosság környezeti tudata elmarad a nyugat-európai 

polgárokéhoz képest, tulajdonképpen az ország földrajzi elhelyezkedésének 

megfelelően555. Emellett érdekes, hogy a hazai iparvállalatok a környezetvédelem 

terén az államot továbbra is jelentős befolyással bíró tényezőnek tekintik, a 

fogyasztói igényeknek viszont aránytalanul kis szerep jut e téren556.  

Ha a magyar minősítési rendszert értékelni kívánjuk, összességében azt 

mondhatjuk, hogy az a szabályozás szintjén megfelelő. Vonzóbbá tétele érdekében 

megfontolandó lenne annak lehetősége, hogy a közbeszerzési pályázatok 

elbírálásánál előny helyett feltételként határozzák meg az adott termékek pozitív 

minősítését. A népszerűsítésnek persze számos lehetősége van még, a rendszerhez 

további előnyök kapcsolhatók, de áldozni lehetne a címke “társadalmi célú” 

reklámjára is, hiszen a gyártók és a fogyasztók körében mutatkozó elismertség 

egymással szoros összefüggésben van. 

Kérdés továbbá az értékelésnél, hogy áll-e fenn valamilyen jogharmonizációs 

igény. Tartalmi szempontból elmondhatjuk, hogy a magyar rendszer nemcsak, hogy 

                                           
 
555 KEREKES - KISS, Környezetpolitika, 149.o. 
556 PATAKI - RADÁCSI, 29.o. 
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megfelel az európai elvárásoknak, de szigorúbb is azoknál.557 Tekintettel arra, hogy 

az európai minősítési rendszert rendeleti formában szabályozzák, az a 

tagállamokban és így a taggá válás időpontjától Magyarországon is, közvetlenül, 

mindenféle belső jogi aktustól függetlenül érvényesül. Jogharmonizációról tehát 

formális értelemben sem beszélhetünk. Amire mégis szükség van, az az intézményi 

rendszer kidolgozása, vagyis meg kell jelölni egy olyan szervezetet, amelynek 

biztosított a függetlensége és amely el fog járni nemzeti hatóságként.  

Mivel a rendelet nem érinti a nemzeti tanúsítási rendszereket, a magyar 

szabályozást nem szükséges ahhoz igazítani. A jogharmonizációs feladatok 

teljesítése során azonban tekintettel kell lenni a várható jogfejlődési tendenciákra 

is. Az európai minősítési rendszer kapcsán leírtaknak megfelelően a Bizottság a 

rendelet módosítását tervezi, melynek fontos eleme a nemzeti címkék és az “Európai 

Virág” közötti nagyobb összhang megteremtése. Ennek egyik lehetséges útja az, 

hogy az európai szinten kidolgozott minősítési feltételekkel rendelkező 

termékcsoportokban korlátozzák majd a nemzeti címkék kiadását558. E koncepció 

szerint tehát a nemzeti címkék kiegészítő szerepet töltenének be. Megvalósulása 

esetén a nemzeti címkék feltételrendszereit a közösségiéhez kell majd igazítani, 

ezért Magyarországon a hazai minősítési feltételek kidolgozásakor célszerűnek 

mutatkozik átvenni az Európai Bizottság által meghatározott kritériumokat és a 

Környezetbarát Kht-t kellene felkészíteni arra, hogy majd az európai rendszer 

működtetésével kapcsolatos feladatokat is ellássa.   

Az európai minősítési rendszerrel kapcsolatos jogalkotási feladatokat a 

Kormány 2001-re tervezi megvalósítani (2212/1998 (IX.30.) Korm.h.). A 

jogalkotási feladatokon túlmutató kötelezettséget jelent, hogy a 880/92 sz. EGK 

rendelet szerint (15. cikkely) a tagállamok az “Európai Virág” népszerűsítésére 

kötelesek megfelelő propagandát kifejteni559. 

 

                                           
 
557 BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI, 513.o. 
558 KEREKES  - KISS, Termelés, 33.o. 
559 FRENZ, Europäisches Umweltrecht, 190.o. 
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6. A környezetbarát címke jelentősége 

 

A címke szerepét röviden értékelve közvetlen és közvetett 

következményekről szólhatok. Közvetlen hatása, hogy a lakosság jobban inforált a 

termékek környezeti jellemzőiről, javul az érintett gyártók imázsa, terjednek a 

környezetbarát termékek és ezzel javul a környezetvédelem helyzete. Közvetett 

következményként pedig az jelölhető meg, hogy javul az információáramlás az 

érintettek (az ipar, a társadalmi szervezetek, az állam, illetve a tagállamok és a 

Bizottság viszonylatában) között a környezetvédelmi technológiákról vagy éppen a 

lakosság környezeti érzékenységéről. Ezen kívül, de ez elmondható  a környezeti 

auditálásról is, az ökológiailag kötelező, de ma még jogilag önkéntes 

kötelezettségvállalás függvényében érvényesülő normák későbbi kötelező előírások 

mintájául, előzményéül szolgálhatnak.560 

 

 7. A biotermékek minősítési rendszere (elhatárolás) 

 

A környezetbarát termék-tanúsítás kapcsán a teljesség kedvéért szólnom kell 

még arról, hogy az iparhoz hasonlóan a mezőgazdaságban is kidolgozták a 

környezeti szempontból különösen előnyös tulajdonságokkal rendelkező termékek 

jelölési rendszerét. A bio- vagy ökotermékek olyan mezőgazdasági illetve 

élelmiszertermelési tevékenységhez kapcsolhatók, amely szigorú előírások keretei 

között, különleges ellenőrzés és minősítés mellett, valamint aktív környezet- és 

egészségvédelem és életforma-változtatás igényével folyik. Legismertebb 

sajátossága e termelési módszernek a kemikáliák használatának kerülése. 

A biogazdálkodás nemzetközi szintű követelményrendszerét a 

Biogazdálkodók Viágszövetsége (IFOAM) dolgozza ki ajánlások formájában. Az 

Európai Unión belül a 2092/91 sz. EGK tanácsi rendelet teremtette meg a 

                                           
 
560 Umweltbundesamt, 24-26.o. 
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biotermékek piacát 561 . Magyarországon az IFOAM, az EU és az FVM által is 

elismert érdekvédelmi szervezet a Biokultúra Egyesület, mely a Biokontrol 

Hungaria Kht-n keresztül végzi a minősítést562. 

A környezetbarát termék-tanúsítás és a biotermékek címkézése teljesen 

elkülönül egymástól, mint ahogy az ipari és a mezőgazdasági struktúra, a 

tevékenység jellege és a piaci sajátosságok is mások. Közös vonás a kedvező 

környezeti tulajdonságok előnyben részesítése és a pozitív, elsősorban piaci 

előnyökkel járó minősítés. Ami miatt a biotermékek részletes elemzése mégsem 

tartozik ide: nem érhető tetten az integrativitás. Itt is sok szempontot vesznek 

figyelembe, de nem különülnek el az ipari termékekre jellemző életciklusok, és ha a 

biotermelés szigorú előírásait betartják, akkor egyáltalán nincsenek negatív 

környezeti hatások, tehát ez a minősítés kevésbé relatív. Itt nincs szó az egyes 

termékek hatásainak összehasolításáról és a védjegyhasználat sem jellemző (van pl. 

Svájcban, a Bioknüspe, Németországban több kisebb szervezetnél, mint a Bioland, 

vagy a Biopark, de nincs ilyen pl. az EU-szintű szabályozás, vagy az IFOAM 

előírásai szerint). Állami szervek helyett jellemzően társadalmi szervezetek végzik a 

minősítést, mint ahogy a feltételeket is ezek határozzák meg. 

Ugyancsak röviden említést kell tenni az integrált mezőgazdasági termelésről 

illetve földhasználatról, melynek vannak környezetvédelmi vonatkozásai. Nem 

azonosítható a biogazdálkodással, de témánk szempontjából ugyanazok a 

megállapítások vonatkoznak erre is, vagyis részletes elemzése inkább egy 

agrár-környezetvédelmi témájú dolgozat tárgya lehetne. 

                                           
 
561 SCHRÖDER, Berücksichtigung, 121.o. 
562 MÁRAI - PODMANICZKY et al., 2.o. 
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Melléklet: az “A” típusba tartozó “nemzeti” címkék és az “Európai Virág”563 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   Európai Unió       Magyarország      Németország 

             (1992)                 (1993)                       (1977) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausztria          Hollandia          Svédország 

  (1991)             (1992)              

(1992) 

                                           
 
563 A címkék többnyire színesek, de ennek érzékeltetése itt nem áll  módomban. Leírással, pályázati 
feltételekkel, stb. együtt a fent megjelölteken kívül az alábbi internetes oldalakról tölthetők le: 
http://www.milieukeur.nl, www.aenor.es, www.sis.se/Miljo/ecolabel.htm, www.snf.se/hmv/bmv.htm, 
www.environnement.gouv.fr/actua/cominfos/dosdir/DIRPPR/ecolabel.htm, stb. 
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VI. Fejezet 

A kutatás eredményeinek összegzése: következtetések és 

javaslatok 

 

 

I. Az integratív környezetjog a környezetjognak nem önálló, nem homogén 

része. Az ide sorolt jogintézmények hatóköre és a bennük megjelenő szabályozási 

mód eltérő. A legfontosabb közös elem az integratív szemlélet, illetve a 

nyilvánosság szerepe. Az integratív megközelítés a döntés alapjának kiszélesítését, a 

nyilvánosság bevonása pedig a hatékonyság növelését szolgálja. 

A környezeti hatásvizsgálat és az integrált szennyezés-megelőzési rendszer a 

környezetjog kötelező elemeit jelentik, míg az auditálás és a környezetbarát 

termékminősítés a piaci, illetve versenyhelyzet javulásával ösztönző, önkéntes 

kötelezettségvállaláson alapuló eszközök.  

Az integratív szemlélet az első két követelményrendszer vonatkozásában 

jogalkalmazói döntésben jelentkezik. A Khv esetében a szabályozás kifejezetten 

ejárásjogi jellegű, materiális követelményként egyedül a minden szempont 

megvizsgálására irányuló kötelezettség fogható fel, melynek hátterében a 

szakterületi, többnyire szektorálisan megjelenő anyagi jogi normák állnak. A 

szabályozás elsődleges értelme az anyagi normák érvényesülésének elősegítése. 

Ezzel szemben az IPPC követelményrendszere saját anyagi jogi elvárásokat is 

megjelenít. 

A Khv és az IPPC közti filozófiai eltérés, hogy a Khv eredményét csupán 

figyelembe kell venni, vagyis az a lényeg, hogy az engedélyezési szempontok közt 

megjelenjen a környezetvédelem is, az IPPC szerinti követelmények nem teljesítése 

azonban az engedély megtagadását vagy visszavonását eredményezi. 

További eltérést jelent, hogy a Khv a létesítéshez, míg az IPPC-engedély a 

létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódik. Az IPPC tárgyi hatálya szűkebb, csak 

ipari jellegű tevékenységekre terjed ki. Míg a Khv alapján kiadott engedély 
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felülvizsgálatát a tagállamok saját belátásuk szerint szabályozzák, addig az 

IPPC-ben a közösségi norma rendelkezik a rendszeres felülvizsgálatról. 

A szabályozás egyszerűsítése érdekében várható e két követelményrendszer 

egymáshoz közelítése, ami nem csak az eljárási elemek egybefésülésére vonatkozó 

tagállami szabályozási lehetőség kihasználásában, de a közösségi joganyag 

módosulásában is jelentkezni fog. 

A létesítmény- illetve tevékenységcentrikus szabályozás harmadik eleme, az 

auditálás, minimális célként a környezetvédelmi normák betartását tűzte ki. Ebből 

következőleg számos ponton kapcsolódik a környezetvédelmi igazgatáshoz, olyan 

eszközként jelenve meg, amely kiegészíti, sőt bizonyos fenntartásokkal 

helyettesítheti az állami felügyelet eszközeit. 

A környezetbarát termékinősítés legszorosabban az audithoz kapcsolódik a 

többi integratív szabályozóelem közül. Mindkettő esetén egy tanúsítási rendszerben 

való részvételről, tanúsító címke használatáról, az ahhoz kapcsolódó piaci előnyök 

ösztönző hatásáról van szó. Az öko-címke egyedisége abban mutatkozik meg, hogy 

kifejezetten a termékre vonatkozik. A környezetvédelmi jogalkalmazással ennek van 

a legkevesebb kapcsolata az intagratív eszközök közül. 

 

II. Az integratív környezetjog terén Magyarországon számos előrelépési 

lehetőség és jogharmonizációs kötelezettség áll fenn. Ezek talán nem olyan 

látványosak, mint a környezetjog egyes speciális szakterületein felmerülő 

változtatási igények. Számolva azonban ezen eszközök társadalmi és gazdasági 

hatásaival, figyelembe véve, hogy az Európai Közösség egyre nagyobb hangsúlyt 

helyez az integrativitásra a jövőben is (várható pl. a környezeti hatásvizsgálat 

kiterjesztése a stratégiai jellegű döntésekre, köztük a Bizottság javaslataira, az audit 

alkalmazása a szolgáltatási, kommunális szektorban, az integrált 

szennyezés-megelőzési rendszer kiterjesztése a kisüzemekre, az öko-címke 

alkalmazása a szolgáltatási szektorban, stb.), nem mellőzhetőek. 

Az integrativitást a szakirodalom jelentős része – így e dolgozat is – 

szabályozási elvként kezeli. Az integratív jogintézmények kiemelten szolgálják a 
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környezetjog alapelveinek, mint a nyilvánosság, a részvétel, a felelősség 

kiterjesztése, a megelőzés, az elővigyázatosság, a legjobb elérhető megoldás, a 

védelem magas foka, érvényesülését. 

 

 III. A környezetjog integratív eszközeinek szabályozásakor, illetve 

újragondolásakor a következő szempontokat lenne érdemes figyelembe venni 

(következtetések és javaslatok a dolgozatban elvégzett elemzések sorrendjében): 

 1. Az integratív környezeti szabályozás, mint módszer, a szektorális 

szabályozás deficitjét kiküszöbölendő, a szektorális szabályozással szemben, de 

egyben annak szükségszerű továbbfejlesztéseként jelenik meg a modern jogokban. 

2.Az integratív szemlélet mint jogalkalmazói magatartás nem kötődik egyik 

jogcsaládhoz sem, az integratív környezetjoghoz tartozó, az EK által szabályozott 

jogintézmények gyökerei azonban kivétel nélkül az angolszász jogrendszerben 

fedezhetők fel. A tagállami implementáció során ellentmondás jelentkezhet a 

kontinentális és az angolszász intézmények között, ami jellemzően az anyagi jogi és 

az eljárásjogi követelmények eltérő hangsúlyaiban ragadható meg. A vonatkozó 

eljárásjogi szabályok mögé állítva a szakterületi materiális szabályokat tompíthatók 

az angolszász és a kontinentális jogi berendezkedés közti ellentmondások. 

 3. Az integratív szabályozási módot és az integratív környezetjoghoz tartozó 

jogintézményeket nem azonosíthatjuk egymással. Egyrészt azért nem, mert a 

jogszabályok (különösen a közösségi normák) kompromisszumos jellegüknél fogva 

nem érvényesítik maradéktalanul az integrativitás követelményeit, másrészt pedig ha 

az integratív szabályozás megjelenését folyamatként értékeljük, az korántsem 

tekinthető lezártnak. A jelenlegi jogintézmények továbbfejleszthetők illetve újakkal 

egészíthetők ki. 

 4. Magyarországi alkalmazásukat illetően az integratív eszközök 

egyértelműen progresszívnek mutatkoznak. Az érintett jogintézmények megfelelő 

kialakítása korántsem “csak” jogharmonizációs kötelezettség. A környezeti 

információk áramlásán keresztül (a döntés megalapozása, a lakosság tájékoztatása, a 
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vállalati információk rendszerezése) erősítik a szabályozás hatékonyságát és a 

társadalom környezeti tudatát. 

 5. A környezetjog integratív eszközei egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a 

környezetvédelem immár nem defenzív, védekező-elhárító jellegű magatartás, 

hanem megelőzésre irányul, mégpedig oly módon, hogy a környezeti szempontokat 

a környezetet érintő emberi tevékenységek kialakításánál eleve figyelembe veszik. A 

környezetvédelem nem az emberi aktivitás következményeinek elhárítására, nem is 

egyszerűen megelőzésére-csökkentésére irányuló, elkülönült tevékenység, hanem az 

emberi aktivitás szerves része. 

 6. Az integratív szemlélet, mint jogalkalmazói attitűd, bizonyos fokú eljárási 

integrációt, koncentrációt is igényel. A szűkebb értelemben vett, részleges integráció 

azt jelenti, hogy a környezetvédelmi döntéshozatalban minden környezeti szempont 

figyelembe vétele egy eljárásban történik (Magyarország), míg a tágabb értelemben 

vett vagy teljes eljárási integráció lényege, hogy az egyéb szempontokkal együtt a 

környezeti érdekek is egy eljárásban jutnak szerephez (EK). 

 7. Az EK környezetvédelmi irányelveire többnyire az jellemző, hogy 

közvetlen hatályuk van. E téren kimutatható bizonyos objektív jelleg: az Európai 

Bíróság gyakorlata szerint a tagállam hatóságainak kötelezettsége az egyéni 

jogérvényesítéstől független, és a közvetlen hatály adott esetben jogalanyok 

közvetett hátrányára is jelentkezhet. 

 8. A Khv tagállami modelljei közül az osztrák szabályozás több tekintetben is 

mintaértékű. Jellegzetes elemei a környezetvédelmi ügyész közreműködése, a teljes 

eljárási integráció, az eljárás átláthatósága, a vizsgálatokat végző szakértő hatósági 

megbízása, a kötött határidejű felülvizsgálati kötelezettség. 

 9. A francia szabályozást a Khv tanulmány-jellege, az integrativitás 

korlátozott érvényesülése illetve a kérelmező és a hatóság közti konszenzuskeresés 

jellemzi. A Khv-(illetve engedély-) kötelesség alacsony szintje miatt olyan nagy 

számú Khv-t kell lefolytatni, ami már nem szolgálja egyértelműen a környezet 

érdekét, mivel a vizsgálatok színvonala alacsony.  
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 10. A holland modell (az osztrákhoz hasonlóan) kiemelkedő színvonalú 

szabályozást jelent. Jellemzői a nyilvánosság nagy szerepe, a stratégiai döntések 

bevonása a Khv-köteles döntések közé, a független Khv-bizottság részvétele és a 

vizsgálatok terjedelmének rugalmas meghatározása. Itt látható a legegyértelműbben, 

hogy  a Khv szerepe nem a környezethasználatok kizárása. A Khv alapján hozott 

döntés egy optimalizálási folyamat nyomán hozott döntés, mely a legritkább esetben 

elutasító. A felülvizsgálat szabályozása is kötött, mivel a hatóság felülvizsgálati 

programot köteles készíteni. 

 11. Nagy-Britanniában a Khv szabályozása több tekintetben is problematikus. 

A Khv-kötelezettség hatósági mérlegelés tárgya, az engedélyezés folyamata részekre 

bontható és ezzel a Khv hatóköre csökkenthető, a hatóságok és a vállalkozások közti 

jó és rugalmas viszony nem feltétlenül a környezet érdekét szolgálja. Pozitív elem a 

BAT (pontosabban BATNEEC) érvényesítése. 

 12. A német megoldás pozitív elemei: az önkormányzati Khv, a hatósági 

összefoglaló, az értékelés és a figyelembe vétel elválasztása, míg negatívumaként 

értékelendő az, hogy az utóbbi évek szabályozási tendenciája az egyszerűsítés 

jegyében a Khv hatókörének csökkentése irányába mutat, és hogy nincs egységes 

gyakorlat, hiszen két különböző típúsú eljárásba illeszkedik a Khv és nem egységes 

az eljáró hatóságok rendszere sem. 

 13. A Khv magyar szabályozása terén számos jogharmonizációs kötelezettség 

áll fenn, ilyen pl. a Khv-köteles tevékenységek listájának módosítása, a scoping 

egyértelműbb megjelenítése, a nemzetközi együttműködés szabályozása vagy a 

határozat közlésére vonatkozó sajátos előírások beiktatása. 

 14. A Khv eljárási helyének meghatározásával a magyar jogalkotó erősebb 

pozíciót adott a környezetvédelmi szempontoknak, mint amit a vonatkozó európai 

irányelv szándékozott: nálunk ugyanis a Khv eredménye a környezetvédelmi 

határozat tartalmát köti. A környezetvédelmen kívüli szempontok figyelembe 

vételére a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban nincs lehetőség. Önmagában 

az a különbség persze, hogy a magyar engedélyt a Khv köti, míg a Khv eredményét 
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a legtöbb európai országban csak figyelembe kell venni, korántsem jelenti azt, hogy 

a magyar szabályozás hatékonyabb, mint pl. az osztrák vagy a holland rendszer. 

 15. Az előzetes és részletes Khv viszonyának értékelésekor óvatosan kell 

eljárni. Abban az esetben ugyanis, ha a Khv-köteles tevékenységek listája úgy 

módosul, hogy a kötelezően részletes Khv-köteles tevékenységek és az EK-irányelv 

I. sz. mellékletének listája megegyezik egymással, akkor az irányelv által nyújtott, a 

II. sz. mellékletre vonatkozó tagállami  szabályozási lehetőségek közül az valósul 

meg, amikor a hatóság a normatív keretek között egyedi határozattal állapítja meg, 

hogy az adott tevékenység Khv-köteles-e. Ez a megoldás elvileg elfogadható, de 

csak akkor, ha azok a bizonyos normatív keretek meghatározzák a figyelembe 

veendő szempontokat is, mégpedig az EK-irányelv ‘97-es módosításának 

megfelelően.  

16. Ebben a felfogásban az előzetes Khv nem Khv, hanem előzetes eljárás, 

melyenek feladata tisztázni, hogy van-e Khv-kötelezettség, vagy nincs, ha igen, 

akkor milyen terjedelemben. Álláspontom szerint az előzetes Khv sem tartalmilag, 

sem formailag nem felel meg az EU-fogalmaknak, elnevezése ezért félrevezető. Az 

európai koncepció szerint kialakított eljárásba nem informális, az engedélyezési 

eljárást megelőző eljárásként tagozódik, mivel Magyarországon a Khv-kötelezettség 

és az engedélyeztetési kötelezettség szabályozása egybeesik. Egy többfunkciós 

eljárásról van szó tehát: az előzetes Khv scoping és screening, valamint (részletes, 

vagyis európai értelemben vett) Khv-kötelezettsség hiányában engedélyezési eljárás 

is egyben. 

 17. A környezetvédelmi felülvizsgálatot (az osztrák vagy holland 

megoldással egyezően) rendszeressé kell tenni. Ezzel biztosítható, hogy a 

környezethasználatok  megfeleljenek a változó követelményeknek, és hogy a 

hatóságok tisztában legyenek a tényleges környezeti hatásokkal és 

következményekkel. 

 18. Az IPC brit szabályozása mutatja, hogy a szabályozás rugalmassága 

veszélyeket is rejt magában, nem feltétlenül a környezetvédelem érdekét szolgálja. 
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Bizonyos keretek között (pl. bagatell-klauzúla, keretengedély) azonban célszerű 

lehet. 

 19. Az IPPC nem csupán egy jogintézmény (integrált szennyezés-megelőzési 

engedély), hanem egy komplex követelményrendszer. Alapelve a BAT alkalmazása, 

melynek jegyében a határértékek meghatározása, sőt a határértékrendszer 

koncepciója is felülvizsgálatra szorul. Az IPPC rendszerében a határérték egy 

generális-absztrakt mérce, amely nem elsősorban a környezet teherbírásához, 

állapotához, hanem a legjobb elérhető megoldáshoz kapcsolódik.  

 20. Az IPPC-engedélyhez felülvizsgálat tartozik, melynek rendszerességéről 

a tagállamok döntenek. A Kvt szerinti és az IPPC szerinti felülvizsgálat 

egybekapcsolható.  Az, hogy a felülvizsgálat milyen rendszerességgel képes 

betölteni az irányelv által meghatározott rendeltetését, vélhetőleg az Európai 

Bíróság által részleteiben vizsgált kérdések egyike lesz. 

 21. Magyarországon az IPPC-követelményrendszer kapcsán gyakran 

félreértelmezik az IPPC-irányelv előírásait és azt gondolják, hogy azok teljes 

eljárási integrációt követelnek meg. E téren álláspontom szerint nincs 

jogharmonizációs kötelezettség. A követelményrendszer problémás elemeit a 

materiális előírások, különösen a BAT alkalmazása jelenti. A BAT ugyanis nem 

csupán magas, de egyben folyamatosan változó kövtelményrendszert is jelent. 

 22. A szabályozás túlburjánzásának elkerülésére, az európai tendenciákkal 

egyezően, a két követelményrendszer különbségeit áthidalva az érintett esetkörben 

törekedni kell a Khv és az IPPC-engedély összevonására. Magyarország számára 

ebből a szempontból is előnyös a környezetvédelmi engedélyezés rendszere, amely 

(az IPPC-irányelvvel egyezően) eleve arra épít, hogy pusztán környezetvédelmi 

szempontok alapján megtagadható egy tevékenység engedélyezése. 

 23. Az auditálás európai modellje elsősorban abban tér el a többi 

teljesítményértékelési rendszertől, hogy a vállalat belső ügyének tekintett kérdéseket 

tesz nyilvánossá, illetve külső szakértői vizsgálat tárgyává. Ezzel a rendszer 

megbízhatóvá válik nem csak a versenytársak, de a hatóságok előtt is. Ez új 

alapokra helyezi a hatóságok és a vállalatok viszonyát.  
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24. Az EMAS bizonyos aránytalanságokat, igazságtalanságokat rejt magában. 

A múltban különböző környezetvédelmi teljesítményt elért vállalatokat 

különbözőképpen ösztönzi, eltérő erőfeszítéseket követel meg számukra a részvétel. 

További eltérést jelent, hogy a különböző tagállamok vállalatai különböző 

környezetvédelmi normák betarását kell, hogy vállalják. Az EMAS szerinti tanúsítás 

megszerzése tehát nem jelenti azonos teljesítmény elérését. 

25. Az EMAS csak az adott vállalat közösségen belüli teljesítményét értékeli, 

az EK határain túl végzett tevékenységekre nincs tekintettel. (A határokon átterjedő 

hatások kapcsán a Khv-irányelv ezzel analóg módon csak az EK-tagállamokat 

tekinti szomszédos, az eljárásba potenciálisan bevonandó országnak.) Ez a 

szabályozás cinizmusára, a globalizáció jelenségeinek figyelmen kívül hagyására 

utal. 

26. Az EMAS rendszerének hazai működtetése illetve az európai rendszerbe 

való bekapcsolódás megköveteli az intézményi keretek kialakítását. Az EMAS 

szerinti teljesítményértékelést a többi rendszerrel szemben célszerű privilegizálni. 

Az EK-tagországok gyakorlatában jelentkező, az audithoz kapcsolódó előnyök 

realizásása a jogszabályi környezet megváltoztatását igényli (pl. környezetvédelmi 

felelősség-biztosítási kötelezettség bevezetése). 

27. A teljesítményértékelés jelenlegi hazai szabályozása nincs tekintettel az 

EMAS, de pl. az ISO 14000-es szabvány szerinti auditálási rendszerre sem. 

Gyakorlatilag nem értékeli a teljesítményt, csak a környezeti helyzetet, azt viszont 

részletesebben követeli meg bemutatni, mint az említett rendszerek. Kérdéses, hogy 

van-e értelme ennek a szabályozásak. Ha egy cég auditáltatja magát, majd azt jóvá 

kívánja hagyatni, az audit során végzett vizsgálatokat a Kvt szerintiekkel kell 

kiegészítenie. Versenyhatás önmagában a Kvt szerinti teljesítményértékeléshez 

pedig (ma már) nem kapcsolódik. 

28. A környezetbarát termékminősítés nem egyszerűen az azonos funkciót 

betöltő termékek környezeti szempontú összehasonlításán, hanem adott 

termékcsoportonként meghatározott minősítési feltételek fennáltának vizsgálatán 
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alapul. Az európai szabályozás (egyelőre) érintetlenül hagyja a tagállami tanúsítási 

rendszereket, azok mellett egy közös tanúsítási rendszert állít fel. 

29. Az “Európai Virág” kiadásához szükséges intézményrendszert 

Magyarországon is meg kell teremteni. Az EMAS-hoz hasonlóan (a rendeleti 

szabályozás miatt) jogalkotási kötelezettség nincs. A környezetbarát tanúsítási 

rendszer működése az Európai Virág bevezetésének  megfelelő táptalajt készített 

elő. 

 

 IV. A dolgozatomban alkalmazott megközelítés lényege az volt, hogy először 

szükséges a közösségi, azután az ismert tagállami szabályozások elemzése, majd 

ezek tükrében kell vizsgálni a vonatkozó magyar normákat. Az integratív 

környezetjogot érintő hazai szakirodalom jelentős része ezzel szemben a magyar 

szabályozásból indul ki és kevéssé elemzi a részleteket. Az általam alkalmazott 

módszer eredménye, úgy gondolom elsősorban abban mutatkozik meg, hogy eltérő 

következtetéseket vontam le és a jogharmonizáció szintjét kevésbé látom 

előrehaladottnak, másrészt eltérő tartalommal használtam egyes kifejezéseket, mint 

pl. a teljesítményértékelés vagy a felülvizsgálat. 

 

 V. A kutatás során számos olyan részterülettel találkoztam, amelyek beható 

elemzése a dolgozat terjedelmi korlátait átlépné, de következtetéseinek 

helytállóságát növelné. Ilyen kérdések pl.: információs jogok a 

környezetvédelemben, a környezetjog érvényesülésének akadályai, nemzeti 

különutak az európai integrációban, az állami felügyelet privatizálásának 

lehetősége, a környezethasználók önkéntes kötelezettség-vállalásai, a közigazgatási 

szerződések, a környezetvédelem alkotmányjogi összefüggései. Ezen kívül 

továbbfejlesztése lehetséges a dolgozat azon fejezeteinek, melyek az adott 

jogintézmény (elsősorban magyarországi) alkalmazásának híján vagy jelenlegi 

korlátozott alkalmazása miatt nélkülözik a gyakorlat-orientált elemzéseket, 

következtetéseket. 
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Összefoglalás 

 

A környezetjog területen belül az integratív környezetjoghoz jelenleg négy 

részterület illetve jogintézmény tartozik: a környezeti hatásvizsgálat, az integrált 

szennyezés-megelőzési rendszer, a környezetvédelmi teljesítményértékelés és a 

környezetbarát termékminősítés.  

A dolgozat elsődleges célkitűzése e jogintézmények bemutató elemzése, 

különös tekintettel arra a kérdésre, hogy működésük milyen alapelvek 

érvényesülését szolgálja. Az Európai Közösségek környezetjoga mind a négy 

területtel behatóan foglalkozik, amiből adódik a feladat: kimutatni, van-e 

jogharmonizációs kötelezettsége Magyarországnak az integratív környezetjog terén, 

és ha igen, az milyen lépésekkel oldható meg.  

 Az I. fejezet leírja, hogy mit kell integratív szemlélet alatt érteni. Az 

integrativitás lényegét nem a környezetvédelem más szempontok közé 

integrálásaként (külső integráció), hanem a környezeti szempontok teljeskörű, 

átfogó figyelembevételeként határozza meg (belső integráció). Az integratív 

szemlélethez, mint jogalkalmazói magatartáshoz (egyesek szerint mint lényegi 

sajátosság) kapcsolódik a társadalmi részvétel biztosítása, melynek szabályait a 

dolgozat valamennyi fejezetben végigköveti. 

 A II., legnagyobb terjedelmű fejezet a Khv intézményét mutatja be. A 

fogalmi, elméleti szintű elemzések a hatásvizsgálatra vonatkozó számos tagállami, 

az európai, illetve a magyar szabályozás és gyakorlat áttekintésén alapulnak. Fontos 

tétele a dolgozatnak, hogy a hatásvizsgálat a környezethasználattal járó projektek 

terveinek optimalizálását szolgálják és nem a környezethasználatok korlátozására 

irányulnak. Felszínre kerülnek a Khv korlátai is, mint pl. a vizsgálati eredmények 

prognózis-jellege. 

A Khv európai szabályozásának elemzése a közösségi normán túl a tagállami 

alkalmazás és a bírói gyakorlat figyelembe vételével történt. Nagy figyelmet fordít a 

dolgozat azokra a pontokra, ahol a közösségi és a tagállami normáknak egymáshoz 

kell illeszkedniük. 
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A tagállami megoldások közül olyanokat mutat be a disszertáció, melyek 

kiemelkedőnek, illetve átlagosnak bizonyulnak (Ausztria, Hollandia, illetve 

Nagy-Britannia, Franciaország és Németország).  

A magyar szabályozás értékelésekor az európai modellekkel való 

összehasonlítás illetve a szabályozási környezetben való elhelyezés szolgált alapul. 

A dolgozat bemutatja, hogy a magyar joghelyzet eltér a kívánatostól és tételesen 

bemutatja a hiányosságokat. Rámutat a koncepcionális és szabályozástechnikai 

jellegű eltérésekre. 

A III. Fejezet az Unióban most hatályba lépő követelményrendszerrel, az 

IPPC-vel foglalkozik. Elemzi ennek anyagi és eljárásjogi normáit és felméri a 

magyarországi alkalmazás lehetőségeit. Tagállami gyakorlat híján a közösségi 

szabályozás elemzése csak a normaszövegen alapul. E fejezet végkövetkeztetése, 

hogy a sokat emlegetett eljárási követelmények helyett az anyagi jogiak alkalmazása 

jelent majd problémát. 

A IV. fejezet a környezetvédelmi teljesítményértékeléssel foglalkozik, 

kimutatva ezen önkéntes kötelezettségvállaláson alapuló eszköz és az állami 

felügyelet közötti, lehetséges kapcsolódási pontokat. Az eddigi európai 

tapasztalatokat nem tagországonként, hanem tematikus bontásban mutatja be.  

Az V. fejezet tárgyául a környezetbarát termékminősítés (védjegy) szolgál. A 

tanúsítás általános kérdései mellett itt is az európai szabályozás áll a középpontban. 

E fejezet elemzései rámutatnak arra, hogy a termékminősítés esetében az 

integrativitás más módon, de ugyanolyan lényegi sajátosságként  jelentkezik, mint a 

többi, elemzett jogintézménynél. 

A dolgozat következtetéseinek összegzését a VI. fejezet tartalmazza. Ezekből 

kiderül, hogy az integratív jogintézmények igényes szabályozása nem csak 

jogharmonizációs kötelezettség, de az egész környezetvédelmi szabályozás 

hatékonyságára kihat. Ennek érdekében számos jogalkotási feladatot kell teljesíteni, 

új törvények megalkotása mellett szükséges a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló törvény módosítása is.  
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Zusammenfassung 

 

László Fodor: Integratives Umweltrecht 

(PhD-Dissertation, Universität Miskolc, WS 1999/2000) 

 

Den Gegenstand dieser Arbeit stellt das Umweltrecht dar. In diesem Bereich 

gehört zum integrativen Umweltrecht derzeit vier Teilbereiche bzw. Institute: die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), das System der integrierten Vermeidung und 

Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC), die Umweltleistungsbewertung 

(Öko-audit) und das Umweltzeichen.  

 Ziel der Dissertation ist die Analyse dieser Institute, mit besonderer Hinsicht 

auf die Frage, welche Grundsätze des Umweltrechtes ihr Funkzionieren dient. Das 

Umweltrecht der Europäischen Gemeinschaft regelt umfassend die alle vier 

Bereiche, davon stellt sich die Aufgabe: unterzusuchen, ob Ungarn im Bereich des 

integrativen Umweltrecht Pflichten zur Rechtsangleichung hat, und wenn ja, mit 

welcher Instrumente sie zu erledigen sind. 

 Das erste Kapitel schreibt um, was unter dem integrativen Ansatz zu 

verstehen ist. Das Wesen der Integrativität sieht es nicht in der Berücksichtigung der 

Umweltbelangen bei anderen Politiken (äussere Integration), sondern in der 

Strebung an die holistische Betrachtung der Umweltfaktoren (innere integration). 

Zum Teil als innere Eigenschaft der Integrativität, zum Teil als zusätzlichen 

Eigenschaft der beschriebenen Institute befasst sich die Dissertation mit Fragen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit. 

 Das zweite Kapitel stellt die UVP vor. Die begrifflichen, theoretischen 

Analysen legen die mitgliedstaatliche, die gemeinschaftliche und die ungarische 

Regelung und Praxis zugrunde. Wichtiger Ansatz der Dissertation ist die 

Behauptung, dass die UVP die optimierung der Planung, und keinesfalls das 

Verhindern der Projekte dient. Auch die Schranke der UVP kommen in Sicht, so z. 

B. die Prognosis-Art der Verträglichkeitsanalíse. 
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 Die EG-Regelung wird unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 

EuGh untersucht. Die Dissertation schreibt einige Lösungen der Mitgliedstaaten, die 

in der Umsetzung der EG-Recht fortschrittlich sind (Österreich, die Niederlande, die 

Bundesrepublik,  Grossbritannien und Frankreich). 

 Die Bewertung der ungarischen Regelung beruht auf 

Rechtsvergleichungsanalysen und auf der Festschreibung der Regelungsumwelt. Die 

Dissertation beweist, dass die ungarische Regelung weicht von dem Angemessenen 

ab, und stellt die Mängel vor. Es gibt auch konzeptionelle  und regelungstechnische 

Abweichungen, die keine Fehler, sogar stärkere erwartungen bedeuten. 

 Das dritte Kapitel befasst sich mit dem heutzutage inkrafttretenen 

IPPC-System. Es untersucht die materiell- und verfahrensrechtlichen 

Anforderungen des IPPC und forscht die möglichkeiten der ungarischen 

Umsetzung. Der Endfolgerung dieses Kapitels nach werden dabei nicht die 

formellrechtlichen (Konzentrations-), sondern die materiellen Anforderungen (z. B. 

die Beste ferfügbare Technik) das Hauptproblem bedeuten. 

 Gegenstand des vierten Kapitels ist die Öko-audit. Der Verfasser sucht nach 

die Punkte, wo sich dieses auf der freiwilligen Verpflichtungen der Betreiber 

beruhende Institut mit der staatlichen Überwachung verbinden kann. Die bisherigen 

Erfahrungen mit dem europäischen System (EMAS) werden tematisiert. 

 Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Umweltzeichen. Neben der 

allgemeinen Fragen des produktbezogenen Bewertungsystems steht auch hier die 

EG-Regelung im Mittelpunkt. Diese Erläuterungen zeigen, dass die Intergativität bei 

dem Umweltzeichen andere Art, als bei der anderen Instrumenten hat. 

 Das Kapitel VI. fasst die Folgerungen der Forschung zusammen. Davon ist 

zu sehen, dass die angemessene Regelung der Instrumente des integrativen 

Umweltrechtes nicht einfach eine Pflicht der rechtsangleichung im Sinne der 

Europaabkommen ist, sondern die Wirksamkeit des ganzen Umweltrechtes positiv 

beeinflussen kann. Es gibt viel rechtsgeberische Aufgaben, neben Schöpfung 

neuerer Gesetze soll auch das Umweltgesetz 1995 geändert werden.  

 



 212

IRODALOMJEGYZÉK 
 
 
 
A fenntarthatóság felé A fenntarthatóság felé, Az Európai Közösség Ötödik 

Környezetvédelmi Akcióprogramja, 1992, magyarul: KTM, Budapest, 1997 
APPEL Appel, Ivo: Emissionsbegrenzung und Umweltqualität: Zu zwei 

Grundkonzeption der Vorsorge am Beispiel des IPPC-Richtlinienvorschlags 
der EG, DVBl 15. April 1995, 399-408.o. 

ARNOLD Arnold, Rainer: Die Richtlinie der EG zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung, in: Czechowski, Pawel-Hendler, Reinhard 
(Hg.): Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft und Umweltschutz, 
Referate der zweiten “Warschauer Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 
30. September 1994, Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - 
Weimar - Dresden, 11-20.o. 

BAKÁCS, Környezetjog  Bakács Tibor: Környezetjog, 
Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 1997 

BAKÁCS, Európa  Bakács Tibor: Európa és a környezetjog, 
Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 1995 

BAKÁCS, Nemzetközi Bakács Tibor: Nemzetközi környezetjog, 
Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 1994 

BALÁZS Balázs László: A hazai vízminőségvédelmi előírások, 
szennyvízkibocsátási határértékek az Európai Közösség ajánlásainak tükrében, 
Környezet és Fejlődés, 1992/1, 42-48.o. 

BALOGH, Az önkormányzatok,  Balogh Árpád (szerk.): Az önkormányzatok 
környezetvédelmi feladatai (tanfolyam-anyag), Felső-Tiszavidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség, Nyíregyháza, 1996 

BALOGH, A felügyeletekről Balogh Zsolt: A környezetvédelemmel, az 
egészségüggyel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos felügyeletekről, MK, 
1999/1-2, 29-45-o- 

BÁNDI, Kézikönyv  Bándi Gyula: Környezetvédelmi kézikönyv, KJK, 
Budapest, 1995 

BÁNDI, A szennyező fizet  Bándi Gyula: A “szenyező fizet” elv és a 
környezetre veszélyes tevékenységgel okozott károkra vonatkozó felelősségi 
szabályok európai trendjei, összevetés a hazai helyzettel, in: Nyugat-európai 
hatások a magyar jogrendszer fejlődésében II., ELTE, Budapest, 1994, 
136-162.o. 

BÁNDI, Az Európai Közösségek  Bándi Gyula: Az Európai Közösségek 
környezetvédelmi jogalkotása és a magyar jogrendszer, in: Nyugat-európai 
hatások a magyar jogrendszer fejlődésében, ELTE, Budapest, 1994, 
173-204.o. 

BÁNDI, tanulmányok Bándi Gyula: Tanulmányok az Európai Közösség 
környezetvédelmi joganyaga és a magyar szabályozás harmonizációjáról, 
Összefoglaló, EMLA, Budapest, 1994 



 213

BÁNDI, Variációk  Bándi Gyula: Variációk a környezetvédelmi igazgatás 
témájára, MK 1995/10, 577-586.o. 

BÁNDI, Környezetjog Bándi Gyula: A környezet védelmének joga - 
környezetjog, ELTE, Budapest, 1995 

BÁNDI-BALOGH-ÍJJAS  Bándi Gyula - Balogh Attila - Íjjas stván: Az EU 
környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti 
szabályozás területeinek összevetése, Magyarország az ezredfordulón, MTA 
stratégiai kutatások, Budapest, 1997 

BÁNDI-BENCZE-ELEK  Bándi Gyula - Bencze László - Elek Andrea: Az 
EU és a hazai környezeti jogi szabályozás intézményi rendje, szabályozási 
módszertani kérdései, MTA Stratégiai Kutatások, Budapest, 1997 

BÁNDI-ERDEY-HORVÁTH-POMÁZI  Bándi Gyula – Erdey György – 
Horváth Zsuzsanna – Pomázi István: Az Európai Unió környezetvédelmi 
szabályozása, KJK, Budapest, 1999 

BÁNKÚTI-BÁNDI-DÓCSNÉ et al. Bánkúti Antal - Bándi Gyula - Dócsné 
Balogh zsuzsanna - Szalay Éva - Kurucz Mihály - Kovács Anna - Mladoniczki 
Mihály: Önkormányzati környezetvédelmi kézikönyv, KJK, Budapest, 1999 

BARBIAN  Barbian, Thomas: Innovative Umweltpolitik Qua Verfahren: 
Die Institution des Österreichischen Umweltanwalts, ZfU 2/1992, 187-206.o. 

BECHMANN-JÖRISSEN  Bechmann, Gotthard - Jörissen, Juliane: 
Technikfolgenabschätzung und Umweltverträglichkeitsprüfung: Konzepte und 
Entscheidungsbezug, Vergleich zweier Instrumente der Technik- und 
Umweltrecht, KritV 1992/ 1-4, 140-171.o. 

BECKER, Überblick Becker, Bernd: Überblick über die umfassende Änderung 
der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung, NVwZ 1997/12, 
1167-1171.o. 

BECKER, Einführung Becker, Bernd: Einführung in Inhalt, Bedeutung und 
Probleme der Umsetzung der Richtlinie 96/61/EG der Europäischen Union 
vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, DVBl 1. Mai 1997, 588-595.o. 

BENDER Bender, Bernd: Umweltrecht, Grundzüge des Öffentlichen 
Umweltrechts, 3. Auflage, C.F.Müller, Heidelberg, 1995 

BRANDNER Brandner, Thilo: Entwicklungen des Umwelt- und 
Technikrechts 1991, in:Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 1992, UTR 
Bd. 17, 277-300.o. 

BREUER Atom- und Immissionschutzrecht Breuer, Rüdiger: Atom- und 
Immissionschutzrecht auf unterschiedlichen Wegen – Vergleichende 
Betrachtungen zum deutschen, französischen und niederländischen Recht, in: 
Jarbuch des Umwelt- und Technikrechts 1992, UTR Bd. 17, 155-205.o. 

BREUER, Zunehmende Vielgestaltigkeit  Breuer, Rüdiger: 
Zunehmende Vielgestaltigkeit der Instrumente im deutschen und europäischen 
Umweltrecht - Probleme der Stimmigkeit und des Zusammenwirkens, NVwZ 
9/1997, 833-845.o. 

BULLA-KISS-KEREKES-LÁNG Bulla Miklós - Kiss Károly - Kerekes 
Sándor - Láng István: A hazai környezetvédelem (Állapotrajz), Ezredforduló 



 214

1998/1 (a História, a Köznevelés, a Technika és A természet Világa melléklete) 
9-12.o. 

CALLIES, Die neue Querschnittsklausel  Callies, Christian: Die neue 
Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des 
Grundsatzes der Nachhaltigen Entwicklung, DVBl 3. juni 1998, 559-468.o. 

CALLIES, Zur unmittelbaren Wirkung  Callies, Christian: Zur 
unmittelbaren Wirkung der EG-Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung und ihrer Umsetzung im deutschen 
Imissionschutzrecht, NVwZ 1996/4, 339-342.o. 

CZYBULKA  Czybulka, Detlef: Umweltschutzdefizite und Verwaltungskultur, 
JZ 2/1996, 596-602.o. 

CUPEI Cupei, Jürgen:Vermeidung von Wettbewerbverzerrungen innerhalb 
der EG durch UVP?: Eine vergleichende Analyse der Umsetzung der 
UVP-Richtlinie in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, Nomos 
Verl.-Ges. Baden-Baden, 1994 

CSANÁDI  Csanádi Mária: Vállalkozói magatartás és környezetvédelem, 
Társadalmi Szemle, 1997/2, 3-22.o. 

CSÉCSY, Szellemi  Csécsí György, Szellemi alkotások joga, Novotni Kiadó, 
Miskolc, 1999 

CSÉCSY, A védjegyjog  Csécsy György, A védjegyjog fejlődési tendenciái 
és aktuális kérdései a piacgazdaságban, kandidátusi értekezés, Miskolc, 1994 

DEMMKE  Demmke, Christoph: Umweltpolitik im Europa der 
Verwaltungen, Die Verwaltung, 1/1994, 49-68.o. 

DI FABIO, Selbstverpflichtungen   Di Fabio, Udo: 
Selbstverpflich-tungen der Wirtschaft - Grenzgänger zwischen Freiheit und 
Zwang, JZ 20/1997, 969-974.o. 

DI FABIO, Integratives Umweltrecht  Di Fabio, Udo: Integratives 
Umweltrecht, Bestand, Ziele, Möglichkeiten, NVwZ 1998/4, 329-337.o. 

DOLDE Dolde, Klaus-Peter: Die EG-Richtlinie über die Integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) - 
Auswirkungen auf das deutsche Umweltrecht, NVwZ 1997/4, 313-320.o. 

DOLDE-VETTER   Dolde, Klaus-Peter - Vetter, Andrea: Überwachung 
immissionschutzrechtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen - Möglichkeiten 
der Länder bei Gesetzgebung und Vollzug im Hinblick auf die 
Umwelt-Audit-Verordnung, NVwZ 1995/10, 943-949.o. 

DÜRKOP-KRACHT-WASIELEWSKI  Dürkop, Jürgen - Kracht, Harald - 
Wasielewski, Andreas: Die künftige EG-Richtlinie über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie): 
Perspektiven für das deutsche Recht nach dem Gemeinsamen Standpunkt des 
EG-Umweltministerrats, UPR 1995/11-12.425-434.o. 

DYLLICK  Dyllick, Thomas: Die EU-Verordnung zum Umweltmanagement 
und zur Umweltbetriebsprüfung (EMAS-Verordnung) im Vergleich mit der 
geplanten ISO-Norm 14001. Eine Beurteilung aus Sicht der 
Managementlehre., ZfU 3/1995, 299-339.o. 



 215

EGERSZEGI  Egerszegi Gyula: Korszakváltás a környezetvédelem előtt, MK 
1995/9, 506-518.o. 

EPINEY, Dezentrale Durchsetzungsmechanismen   Epiney, Astrid: 
Dezentrale Durchsetzungsmechanismen im gemeinschaftlichen Umweltrecht, 
Dargestellt am Beispiel der UVP-Richtlinie, ZUR, 5/1996, 229-234.o. 

EPINEY, 1997 Epiney, Astrid: Umweltrecht in der Europäischen Union, 
Heymanns, Köln - Berlin - München, 1997 

EPINEY, Unmittelbare Anwendbarkeit  Epiney, Astrid: Unmittelbare 
Anwendbarkeit und objektive Wirkung von Richtlinien: Zur Entscheidung des 
EuGH vom 11.8.1995 - Rs.C-431/92 - Großkrotzenburg - DVBl. 1996, 424, 
DVBl 15. April 1996, 409-414.o. 

ERBGUTH, Die Zulässigkeit  Erbguth, Wilfried: Die Zulässigkeit der 
funktionalen Privatisierung im Genehmigungsrecht, UPR 1995/10, 369-378.o. 

ERBGUTH, Umweltrecht im Gegenwind   Erbguth, Wilfried: 
Umweltrecht im Gegenwind: die Beschleunigungsgesetze, Anmerkungen 
rechtlicher, rechtsetischer und rechtspolitischer Herkunft, JZ 10/1994, 
477-485.o. 

ERBGUTH, Der Transrapid  Erbguth, Wilfried: Der Transrapid: 
Planungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung, NVwZ 1997/2, 
116-122.o. 

ERDEY-KARCZA  Erdey György - Karcza, Mariann: Környezetvédelmi 
jogközelítés: közepes osztályzatok, Európai Tükör, 1997 február, 39-46.o. 

FALK, Vergleich  Falk, Heiko: Vergleich des Umweltauditgesetzes mit 
Zulassungssystemen anderer Mitgliedstaaten, NVwZ 1997/2, 144-146.o. 

FALK, 1998  Falk, Heiko: Die EG-Umwelt-Audit-Verordnung und das 
deutsche Umwelthaftungsrecht, Müller, Heidelberg, 1998 

FALK, Die Durchführung  Falk, Heiko: Die Durchführung der 
Öko-Audit-Verordnung in den EU-Mitgliedstaaten: erste Erfahrungen, in: 
Epiney, Astrid (Hg): Öko-Audit und die Schweiz: Konzept, Umsetzung und 
Rückwirkungen von EMAS und ISO 14001, Universitätsverlag Freiburg, 1997, 
61-79.o. 

FALK-FREY  Falk Heiko - Frey, Stefan: Die Prüftätigkeit des 
Umweltgutachters im Rahmen des EG-Öko-Audit-Systems, UPR 1996/2, 
58-60.o. 

FALKE Falke, Josef: “Umwelt-Audit”-Verordnung, Grundsätze und 
Kritikpunkte, ZUR 1/1995, 4-9.o. 

FELDHAUS  Feldhaus, Gerhard: Das Umweltaudit-Verfahren als 
Wettbewerbsinstrument? in: Umweltschutz und Wettbewerb, 12. Trierer 
Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht vom 22. Bis 24. September 1996, 
UTR Band 38, Erich Scmidt Verlag, Berlin, 1997, 135-160.o. 

FLUCK Fluck, Jürgen: Die Konzentrationswirkung der 
imissionschutzsrechtlichen Genehmigung und ihre Grenzen, NVwZ 1992/2, 
114-121.o. 

FODOR-PRUGBERGER  Fodor László - Prugberger Tamás: A 
környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései, KGI, Budapest, 1996 



 216

FODOR, Himmelmann  Fodor László: Himmelmann, Az európai 
környezetjog és a tagállamok jogalkotási mozgástere, JK 1998/10, 385-389.o. 

FODOR, A levegő  FodorLászló: A levegő védelmének szabályai a magyar 
környezetjogban, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica 
et Politica, Tomus XIV., Miskolci Egyetem, Miskolc, 1997, 69-81.o. 

FODOR, A környezeti hatásvizsgálat  Fodor László: A környezeti 
hatásvizsgálat intézményének kialakulása, szabályozásának alapkérdései, MK 
1996/12, 727-734.o. 

FODOR, A környezetvédelmi jogalkotás   Fodor László: A 
környezetvédelmi jogalkotás tendenciái, JK 1997/11, 497-498.o. 

FODOR, Öko-audit  Fodor László: Öko-audit: a környezetvédelmi 
teljesítményértékelés európai rendszere, in.: Publicationes Universitatis 
Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XV., Miskolci Egyetem, 
Miskolc, 1998, 81-101.o. 

FODOR, A termékminősítés Fodor László: A környezetbarát 
termékminősítésről, Gazdaság és Jog, 1999/9, 22-26.o. 

FODOR, Khv Németországban  Fodor László, Környezeti hatásvizsgálat 
Németországban, különös tekintettel az európai jog végrehajtásának 
kérdéseire, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et 
Politica, Tomus XVI., Miskolci Egyetem, Miskolc, 1999, 29-48.o. 

FODOR, Integrativitás  Fodor László: Integrativitás és integráció, avagy 
új kihívások környezetjogunkkal szemben, MJ, 1999/7, 398-409.o. 

FRENZ Frenz, Walter: Europäisches Umweltrecht, Beck, München, 1997 
FROMONT  Fromont, Michel: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in 

Frankreich, in: Czechowski, Pawel - Hendler, Reinhard (Hg): 
Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate 
der zweiten “Warschauer Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. 
September 1994, Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar 
- Dresden, 82-90.o. 

FUTÓ  Futó Péter (szerk.): Jogharmonizáció a környezetvédelemben, Európai 
Tükör, 1998/3, 31-45.o. 

FÜHR, Betriebsorganisation   Führ, Martin: Betriebsorganisation als 
Element proaktiven Umweltschutzes - zur Diskussion über die EG-Verordnung 
zum “Öko-Audit”, in: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 1993, UTR 
Band 21, v. Decker, Heidelberg, 1994, 145-178.o. 

FÜHR, Umweltmanagement  Führ, Martin: Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung - neue EG-Verordnung zum “Öko-Audit” 
verabschiedet, NVwZ 1993/9, 858-861.o. 

FÜHR, Von Rio nach Brüssel  Führ, Martin: Von Rio nach Brüssel über 15 
europäische Hauptstädte - Entwicklungstendenzen im Europäischen 
Umweltrecht, KritV 1/1995, 335-366.o. 

FÜLÖP, Lefokozták  Fülöp Sándor, Lefokozták a környezetvédelmi 
államigazgatást, Zöld Jog, 1998/11-12, 11.o. 

FÜLÖP, Az állampolgári részvétel  Fülöp Sándor: Az állampolgári 
részvétel gyakorlati jogi formái, in: Állampolgári részvétel a környezetvédelmi 



 217

döntéshozatalban, Kézikönyv, Közép- és Kelet-Európai Regionális 
Környezetvédelmi Központ, Budapest, 1994, 137-185.o. 

GASSNER  Gassner, Erich: Zur Bewertung der Auswirkungen von 
UVP-Projekten auf die Umwelt, UPR 1996/11-12, 429-434.o. 

GREWLICH  Grewlich, Klaus W.: Umweltschutz durch 
“Umweltvereinbarungen” nach nationalem Recht und Europarecht, DÖV 
Januar 1998 - Heft 2, 54-62.o. 

HACKL Hackl, Barbara: Gratwanderung für das Umweltzeichen, 
Umweltschutz, 10/96, 18-19.o. 

HAGER, Naturverständnis   Hager, Günter: Naturverständnis und 
Umweltrecht, JZ 5/1998, 223-230.o. 

HAGER, Umweltverträglichkeitsprüfung   Hager, Günter: 
Umwelt-verträglichkeitsprüfung und Umweltabsprachen, in: Czechowski, 
Pawel - Hendler, Reinhard (Hg): Umweltverträglichkeitsprüfung 
Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate der zweiten “Warschauer 
Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. September 1994, Boorberg, 
Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 39-44.o. 

HANSMANN Hansmann, Klaus: Schwierigkeiten bei der Umsetzung und 
Durchführung des europäischen Umweltrechts, Zentrum für Europäisches 
Wirtschaftsrecht, (Vorträge und Berichte, Nr.48) Bonn, 1995 

HEINZ-ZILS  Heinz, Uschi - Zils, Hans-Peter: Die Entwicklung des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts zum Schutz der Umwelt im Jahr 1992, in: 
Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 1993, UTR Band 21, v. Decker, 
Heidelberg, 1994, 335-366.o. 

HENDLER  Hendler, Reinhard: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
Deutschland, in: Czechowski, Pawel - Hendler, Reinhard (Hg): 
Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate 
der zweiten “Warschauer Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. 
September 1994, Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar 
- Dresden, 21-31.o. 

HENNIG Hennig,Volker: Auf dem Weg zum “Umweltstaat”?: Abschlußkongreß 
des Ladenburger Kollegs “Umweltstaat”, DVBl 1. November 1993, 
1195-1199.o. 

HIEN  Hien, Eckart: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in der gerichtlichen 
Praxis, NVwZ 1997/5, 422-428.o. 

HILL  Hill, Hermann: Umweltrecht als Motor und Modell einer 
Weiterentwicklung des Staats- und Verwaltungsrechts, in: Jahrbuch des 
Umwelt- und Technikrechts 1994, UTR Band 27, v. Decker, Heidelberg, 1994, 
91-116.o. 

HIMMELMANN  Himmelmann, Steffen: EG-Umweltrecht und Nationale 
Gestaltungsspielräume, Nomos Verl.-Ges., Baden-Baden, 1997 

HOFFMANN-RIEM, Hoffmann-Riem Wolfgang: Ökologisch orientiertes 
Verwaltungsverfahrensrecht - Vorklärungen, AöR 1994, 490-626.o. 

HOLLO Hollo, Erkki J.: Die umweltverträglichkeitsprüfung in Finnland, in: 
Czechowski, Pawel - Hendler, Reinhard (Hg): Umweltverträglichkeitsprüfung 



 218

Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate der zweiten “Warschauer 
Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. September 1994, Boorberg, 
Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 68-81.o. 

JANKOWSKI Jankowski, Klaus: Eine Einführung in das System der 
Integrated Pollution Control im Englischen Umweltrecht, NuR 1997/3, 
113-121.o. 

KAMP 2 Kamp, Martin W.: Bericht aus dem Europäischen Parlament, Aus dem 
Praxis der Europäischen Umweltgesetzgebung, ZUR 5/1995, 248-251.o. 

KAMP 3 Kamp, Martin W.: Bericht aus dem Europäischen Parlament, Aus dem 
Praxis der Europäiscen Umweltgesetzgebung, ZUR 3/1997, 132-135.o. 

KECSKÉS, 1998  Kecskés László: EK-jog és jogharmonizáció, KJK, 
Budapest, 2. kiadás, 1998 

KECSKÉS-SZÉCSÉNYI, A közösségi jog  Kecsés László - Szécsényi, 
László: A közösségi jog közvetlenül hatályosuló rendelkezései és az azokkal 
szembeni engedetlenségi lehetőségek az Európai Közösségek jogában, JK 
1998/6, 203-209.o. 

KECSKÉS-SZÉCSÉNYI, Szemléletváltás  Kecskés, László - 
SZÉCSÉNYI, László: Szemléletváltás az EK-magyar jogharmonizációban, JK, 
1998/2, 49-60.o. 

KECSKÉS-MACZONKAI-SZÉCSÉNYI  Kecskés László - Maczonkai 
Mihály- Szécsényi László:Jogharmonizációs kötelezettségeink és 
lehetőségeink, Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1997 

KEREKES Kerekes Sándor és munkaközössége: Környezetvédelem és uniós 
csatlakozás, Ezredforduló 1998/2, 28-32.o. 

KEREKES-KISS, Környezetpolitika  Kerekes Sándor - Kiss Károly: 
Környezetpolitika és uniós csatlakozás, MTA, Budapest, 1998 

KEREKES-KISS, Uniós elvárások  Kerekes Sándor - Kiss Károly: 
Uniós elvárások és csatlakozási stratégiák a környezetvédelemben, in: Kerekes 
Sándor (szerk.): Gazdaság és Környezet, MTA, Budapest, 1998, 9-23.o. 

KEREKES-KISS, Termelés Kerekes Sándor - Kiss Károly: Termelés, piac, 
természeti környezet, “Magyarország az ezredfordulón” stratégiai kutatások, 
MTA, 1998 

KEREKES-SZLÁVIK  Kerekes Sándor - Szlávik János: A környezeti 
menedzsment közgazdasági eszközei, KJK, Budapest, 1996 

KIENLE Kienle, Thomas: Werbung mit (Umwelt-) 
Qualitätsmanagementsystemen - Gefühlsausnutzung oder 
Kundeninformation?, NJW 1997/50 3360-3361.o. 

KIND, Anlagenrecht  Kind, Martin: Anlagenrecht, in: Fischer, Klemens 
- Freytag, Elisabeth (Hg): Österreich und das Umweltrecht der Europäischen 
Union, Ueberreuter, Wien, 1995, 105-204.o. 

KIND, Umweltverträglichkeitsprüfung   Kind, Martin: Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich, in: CZECHOWSKI, Pawel - 
HENDLER, Reinhard (Hg): Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft 
und Umweltschutz, Referate der zweiten “Warschauer Gespräche zum 



 219

Umweltrecht” vom 26. Bis 30. September 1994, Boorberg, Stuttgart - 
München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 91-106.o. 

KLOEPFER, Das Umweltrecht des Auslandes   Kloepfer, Michael: Das 
Umweltrecht des Auslandes, Duncker & Humblot, Berlin, 1995 

KLOEPFER, Umweltrecht  Kloepfer, Michael: Umweltrecht, 2. Aufl., Beck, 
München, 1998 

KLOEPFER-DURNER  Kloepfer, Michael -, Wolfgang, Wolfgang: Der 
Umweltgesetzbuch-Entwurf der Sachverständigenkomission (UGB-KomE), 
DVBl 15. September 1997, 1082-1107.o. 

KNOPP Knopp, Günther-Michael: Die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
wasserrechtlichen Verfahren, NuR 1993/9, 401-407.o. 

KOENIG Koenig, Christian: Umweltverträglichkeitsprüfung und 
Öffentlichkeitsbeteiligung, in: Czechowski, Pawel - Hendler, Reinhard (Hg): 
Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate 
der zweiten “Warschauer Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. 
September 1994, Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar 
- Dresden, 36-38.o. 

KOCH, Beschleunigung  Koch Hans-Joachim: Beschleunigung, 
Deregulierung, Privatisierung, Modernisierung des Umweltrechts oder 
symbolische Standortpolitik?, in: Schlacke, Sabine(Hrsg.): Neue Konzepte im 
Umweltrecht: Beschleunigung durch Modernisierung, Effektivierung, 
Vereinfachung?, (Dokumentation der 3. Umweltrechtlichen Fachtagung des 
Vereins für Umweltrecht e.V. am 9. Und 10. Mai 1996 in Bremen) 
Rhombos-Verlag, Berlin, 1996, 27-63.o. 

KOCH, Vereinfachung  Koch, Hans-Joachim: Vereinfachung des 
Materiellen Umweltrechts?, NVwZ 1996/3, 215-222.o. 

KOCH-JANKOWSKI  Koch, Hans-Joachim - Jankowski, Klaus: Die 
IVU-Richtlinie: Umsturz im deutschen Anlagengenehmigungsrecht?, ZUR 
2/1998, 57-64.o. 

KOLLMER  Kollmer, Norbert: Die Verfahrensrechtliche Stellung der 
Beteiligten nach dem UVP-Gesetz, NVwZ 1994/11, 1057-1061.o. 

KOLTER Kolter, Jens: Umweltverträglichkeitsprüfung in der Praxis: Eine 
rechtsvergleichende Untersuchung in Ländern der Europäischen Union, 
Nomos Verl-Ges., Baden-Baden, 1997 

KÓSI-KOVÁCS-KŐMÍVES-VARGA  Kósi Kálmán - Kovács Endre - 
Kőmíves József - Varga József: Auditálás, menedzsment rendszerek, KJK, 
Budapest, 1997 

KOTHE Kothe, Peter: Das neue Umweltauditrecht, Beck, München, 1997 
KÖCK, Das Pflichten- und Kontrollsystem   Köck, Wolfgang: Das 

Pflichten- und Kontrollsystem des Öko-Audit-Konzepts nach der 
Öko-Audit-Verordnung und dem Umweltauditgesetz: Zugleich ein Beitrag zur 
Modernisierungsdiskussion im Umweltrecht, VerwArch. IV 42 645-681.o. 

KÖCK, Industrieanlagenüberwachung und Öko-Audit  Köck, Wolfgang: 
Industrieanlagenüberwachung und Öko-Audit: Zur Einführung, ZUR 4/1997, 
177-178.o. 



 220

KÖCK, Umweltschutzsichernde Betriebsorganisation   Köck, 
Wolfgang: Umweltschutzsichernde Betriebsorganisation als Gegenstand des 
Umweltrechts: Die EG-“Öko-Audit”-Verordnung, JZ 13/1995, 643-650.o. 

Környezetvédelmi jogharmonizáció Környezetvédelmi jogharmonizáció, KTM 
PHARE Programiroda, Budapest, 1998  

KRINGS-SCHWEITZER  Krings, Michael - Schweitzer, Thomas: Die 
Entwicklung des Europäischen Umweltrechts, in: Jahrbuch des Umwelt- und 
Technikrechts, UTR Band 36, v. Decker, Heidelberg, 1996, 559-606.o. 

KUPPER, Az EMAS Kupper Zsuzsanna: Az EMAS rendelet főbb sajátosságai, 
Zöld Jog, 1998/10, 3-5.o. 

KUPPER, Öko-címkézés  Kupper Zsuzsanna: Öko-címkézés az Európai 
Unióban, Zöld Jog, 1999/2, 3-5.o. 

LADEUR, Umweltverträglichkeitsprüfung Ladeur, Karl-Heinz: 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Ermittlung von Umweltbeeinträchtigungen 
unter Ungewissheitsbedingungen, ZfU 1/1994, 1-24.o. 

LADEUR, Die Umsetzung  Ladeur, Karl-Heinz: Die Umsetzung der 
EG-Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung in nationales Recht und ihre 
Koordination mit dem allgemeinen Verwaltungsrecht: Das Beispiel 
Frankreichs und Deutschlands, zugleich ein Beitrag zur Bedeutung der 
richtlinienkonformen Auslegung, UPR 1996/11-12, 419-428.o. 

LAGUNA DE PAZ  Laguna de Paz, Jose Carlos: Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in Spanien, in: CZECHOWSKI, Pawel - 
HENDLER, Reinhard (Hg): Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft 
und Umweltschutz, Referate der zweiten “Warschauer Gespräche zum 
Umweltrecht” vom 26. Bis 30. September 1994, Boorberg, Stuttgart - 
München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 58-67.o. 

LAHL  Lahl, Uwe: Das programmierte Vollzugsdefizit, Hintergründe der 
aktuellen De-Regulierungsdebatte, ZUR 6/1993, 249-256.o. 

LANDEL Landel, Christoph: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in paralellen 
Zulassungsverfahren, Duncker & Humblot, Berlin, 1995 

LÁNG, EU-csatlakozásunk  Láng István: EU-csatlakozásunk környezeti 
szempontból, Európai Tükör, 1998/3, 11-20.o. 

LÁNG, Az EU előszobájában  Láng István: Az Európai Unió 
előszobájában, a felzárkózás rögös útja, in: Zöld Tények Könyve, 
Greger-Delacroix, Budapest, 1998, 200-204.o. 

LÁNG, Környezetvédelmi Lexikon  Láng István (szerk.): Környezetvédelmi 
Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, I-II. kötet 

LÜBBE-WOLFF, Öko-Audit und Deregulierung  Lubbe-Wolff, 
Gertrude: Öko-Audit und Deregulierung, Eine kritische Betrachtung, ZUR, 
4/1996, 173-180.o. 

LÜBBE-WOLFF, Die EG-Verordnung   Lübbe-Wolff, Gertrude: Die 
EG-Verordnung zum Umwelt-Audit, DVBl 1. April 1994, 362-374.o. 

LÜBBE-WOLFF, Das Umweltauditgesetz   Lübbe-Wolff, Gertrude: Das 
Umweltauditgesetz, NuR 1996/5, 217-227.o. 



 221

MAGOSÁNYI Magosányi Zsuzsanna, Integrált szennyezésmegelőzés az 
Európai Unióban, Zöld Jog, 1998/5, 1-2.o. 

MAGYAR-SZILÁGYI-TOMBÁCZ  Magyar Emőke -Szilágyi Péter 
-Tombácz Endre: Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, KJK, Budapest, 1997 

MÁRAI-PODMANICZKY et al.  Márai Géza - Podmaniczky László - 
Sárközy Péter - Szakál Ferenc - Bakonyi Gábor - Kerekesné Kobjakov 
Zsuzsanna - Ács Sándorné: Az EU-csatlakozás várható hatása az ökológiai 
mezőgazdálkodás perspektíváira, fejlesztésének lehetőségeire és közgazdasági 
helyzetére, (kutatási összefoglaló) MTA stratégiai kutatások, Budapest, 1997 

MARTENS-MOUFANG  Martens, Claus-Peter - Moufang, Oliver: 
Kritische Aspekte bei der praktischen Durchführung der 
Öko-Audit-Verordnung, NVwZ 1996/3, 246-247.o. 

MASING Masing, Johannes: Kritik des integrierten Umweltschutzes, DVBl 3. 
Juni 1998, 549-559.o. 

MAYEN Mayen, Thomas: Die Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
UVP-Gesetz und der UVP-Verwaltungsvorschrift, NVwZ 1996/4, 319-326.o. 

MIDDEKE  Middeke, Andreas: Nationaler Umweltschutz im Binnenmarkt: 
rechtliche Möglichkeiten und Grenzen umweltrelevanter Alleingänge im 
Verhältnis zum freien Wahrenverkehr, Carl Heymanns V., Köln - Berlin - Bonn 
- München, 1994 

MOENCH-SPOERR Moench, Christoph - Spoerr, Wolfgang: 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei immissionschutzrechtlichen 
Industrieanlagen: Zu den Tatbestandsvoraussetzungen des UVP-Gesetzes, 
NVwZ 1996/7, 631-637.o. 

MOORMANN MOORMANN, Franz-Josef: Staatliche Überwachung und 
Öko-Audit, ZUR 4/1997, 188-193.o. 

MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET  Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela: 
Die institutionelle Dimension der Umweltpolitik: Eine vergleichende 
Untersuchung zu Frankreich, Deutschland und der Europäischen Union, 
Nomos Verl.-Ges., Baden-Baden, 1996 

NEUMANN  Neumann, Uta: Die Rechtsprechung des EuGH zum 
Umweltschutz, in: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts, UTR Band 36, v. 
Decker, Heidelberg, 1996, 607-638.o. 

NISIPEANU  Nisipeanu, Peter: Das Scoping-Verfahren nach §5 UVPG - 
Dargestellt an (ab)wasserwirtschaftlichen Genehmigungsverfahren, NVwZ 
1993/4, 319-326.o. 

OTT   Ott, Andrea: Die Osterweiterung der EU und der Umweltschutz in den 
MOE-Staaten, UPR 1998/4 131-135.o. 

PAPIER Papier, Hans-Jürgen: Direkte Wirkung von Richtlinien der EG im 
Umwelt- und Technikrecht: Verwaltungsverfahrensrechtliche Probleme des 
nationalen Vollzuges, DVBl 1/1993, 809-814.o. 

PATAKI-RADÁCSI  Pataki György -Radácsi László: A magyar 
iparvállalatok környezeti orientációja, MTA Stratégiai Kutatások, Budapest, 
1997 



 222

PAULESICH-REIGER Paulesich, Reinhard - Reiger, Horst: 
Verwissenschaftlichung des Prüfsystems von Managementleistungen zur 
Verbesserung der Umweltbeziehungen von Unternemen? Zur Entwicklung 
eines leistungsbezogenen Systems des Öko-Audits, ZfU 4/ 1996, 489-520.o. 

PEINE Peine, Franz-Joseph: Az Európai Unió környezetjogának hatása a 
német környezetjogra, MJ 1998/2, 105-112.o. 

PEPER-SCHOMERUS Peper, Michael - Schomerus, Thomas: UVP und 
vorzeitiger Beginn, UPR 1992/1, 9-14.o. 

PERNTHALER Pernthaler, Peter: Staatsziel umfassender Umweltschutz, in: 
Kerschner, Ferdinand (Hg.): Staatsziel Umweltschutz, WUV-Univ.-Verl., 
Wien, 1996, 5-31.o. 

PETERS, Die Bewertung 1.  Peters, Heinz-Joachim: Die Bewertung in 
der Umweltverträglichkeitsprüfung, Zur Ökologischen Vorsorgeorientierung, 
ZUR 2/1994, 67-70.o. 

PETERS, Die Bewertung 2.  Peters, Heinz-Joachim: Die Bewertung in 
der Umweltverträglichkeitsprüfung nach der atomrechtlichen 
Verfahrensordnung, UPR 1995/8, 300-302.o. 

PETERS, Zum gesamthaften Ansatz  Peters, Heinz-Joachim: Zum gesamthaften 
Ansatz in der Gesetzlichen Umweltverträglicheitsprüfung, NuR 1996/5, 
235-238.o. 

PETERS, Bewertung Peters, Heinz-Joachim: Bewertung und 
Berücksichtigung der Umweltauswirkungen bei UVP-pflichtigen 
BImSchG-Anlagen, UPR 1994/3, 93-95.o. 

PRUGBERGER Prugberger Tamás: A környezetvédelmi jogi szabályozás 
rendszerének jogelméleti vonatkozásai és a főbb kodifikációs tennivalók, MJ 
1993/8, 467-474.o. 

RAUSCH Rausch, Heribert: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Schweiz, 
in: CZECHOWSKI, Pawel - HENDLER, Reinhard (Hg): 
Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate 
der zweiten “Warschauer Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. 
September 1994, Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar 
- Dresden, 107-113.o. 

REBENTISCH Rebentisch, Manfred: Die immissionschutzrechtliche 
Genehmigung - ein Instrument integrierten Umweltschutzes?, NVwZ 1995/10, 
949-953.o. 

REINHARDT Reinhardt, Michael: Die Überwachung durch Private im 
Umwelt- und Technikrecht, AöR 1993 617-663.o. 

RENGELING-GELLERMANN  Rengeling, Hans-Werner - Gellermann, 
Martin: Gestaltung des Europäischen Umweltrechts und seine Implementation 
im deutschen Rechtsraum, in: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts, UTR 
Band 36, v. Decker, Heidelberg, 1996, 1-32.o. 

RICHERT Richert, Wolfgang: Die Umweltverwaltung in den Niederlanden: Über 
die Arbeit des Umweltdienstes Rheinmündung, ZUR 6/1995, 308.o. 



 223

RITTER Ritter, Marcus: Umweltverträglichkeitsprüfung und konzentriertes 
Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G, Springer-Verlag, Wien-New York, 
1995 

ROEF  Roef, André: Das Umwelt- bzw. Betriebsgenehmigungsverfahren in 
der flämischen Region Belgiens und Frankreich: ein Überblick, VerwArch. IV 
46, 709-730.o. 

RUFFERT  Ruffert, Matthias: Subjektive Rechte im Umweltrecht der 
Europäischen Gemeinschaft: Unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
prozessualen Durchsetzung, v. Decker, (Umwelt- und Technikrecht, Bd. 33) 
Heidelberg, 1996 

SCHERER, Grenzen und Schwächen  Scherer, Joachim: Grenzen und 
Schwächen der legislatorischen Rechtsvereinheitlichung im europäischen 
Umweltrecht, KritV 1/1995, 197-209.o. 

SCHERER, Umwelt-Audits  Scherer, Joachim: Umwelt-Audits: Instrument zur 
Durchsetzung des Umweltrechts im europäischen Binnenmarkt?, NVwZ 
1993/11-16.o. 

SCHINK, Folgen  Schink, Alexander: Folgen der EG-Rechtswidrigkeit der 
Übergangsvorschriften zum UVP-Gesetz, NVwZ 1995/10, 953-959.o. 

SCHINK, Die Umweltverträglichkeitsprüfung   Schink, Alexander: Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung - eine Bilanz, NuR 1998/4, 173-180.o. 

SCHINK, Gemeinschaftsrechtliche Fortentwicklung   Schink, Alexander: 
Gemeinschaftsrechtliche Fortentwicklung der UVP, DVBl 15. Januar 1995, 
73-81.o. 

SCHINK, Umweltschutz   Schink, Alexander: Umweltschutz als Staatsziel, 
DÖV 1997/6, 221-229.o. 

SCHMIDT, Der Staat Schmidt, Reiner: Der Staat der Umweltvorsorge, DÖV 
1994/18, 749-756.o. 

SCHMIDT, Einführung  Schmidt, Reiner: Einführung in das Umweltrecht, 
4. Auflage, C.H.Beck, München, 1995 

SCHMIDT, Die Rechtsprechung  Schmidt, Reiner: Neuere höchstrichterliche 
Rechtsprechung zum Umweltrecht, JZ, 21/1997, 1042-1052.o. 

SCHMIDT-JORTZIG Schmidt-Jortzig, Edzard: Probleme des Rechtschutzes 
bei der Umweltverträglichkeitsprüfung in Deutschland, in: CZECHOWSKI, 
Pawel - HENDLER, Reinhard (Hg): Umweltverträglichkeitsprüfung 
Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate der zweiten “Warschauer 
Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. September 1994, Boorberg, 
Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar - Dresden, 32-35.o. 

SCHMIDT-PREUß  Schmidt-Preuß, Matthias: Der Verfahrensrechtliche 
Charakter der Umwelverträglichkeitsprüfung, DVBl 15. Mai 1995, 486-495.o. 

SCHNUTENHAUS   Schnutenhaus, Jörn: Stand der Beratungen des 
IPPC-Richtlinienvorschlags der Europäischen Union, NVwZ 1994/7, 
671-673.o. 

SCHOLTEN  Scholten, Christoph: Integrierte Vorhabengenehmigung und 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, DÖV 1997/17, 901-709.o. 



 224

SCHOTTELIUS Schottelius, Dieter: Öko-Audit in Europa: Erfahrungen und 
Perspektiven, UPR 1998/3 104-107.o. 

SCHRÖDER, Aktuelle Entwicklungen   Schröder, Meinhard: Aktuelle 
Entwicklungen im europäischen Umweltrecht, Unter besonderer 
Berücksichtigung des Vertrages von Amsterdam, NuR 1998/1, 1-6.o. 

SCHRÖDER, Die Berücksichtigung   Schröder, Meihard: Die 
Berücksichtigung des Umweltschutzes in der gemeinsamen Agrarpolitik der 
Europäischen Union, NuR 1995/3, 117-123.o. 

SCHULZ  Schultz, Henning Alexander: Medienübergreifendes 
Industrieanlagenzulassungsrecht nach europäischem und deutschem Recht: 
Eine Untersuchung zu den materiell-rechtlichen Problemkreisen 
medienübergreifender EG-Rechtsakte und ihren Auswirkungen auf das 
Zulassungsrecht für Anlagen nach dem BImSchG, Rhombos-Verlag, Berlin, 
1997 

SCHWAB  Schwab, Joachim: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
behördlichen Praxis, NVwZ 1997/5, 428-435.o. 

SELLNER-SCHNUTENHAUS,  Umweltmanagement  Sellner, Dieter - 
Schnutenhaus, Jörn: Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung  
(“Umwelt-Audit”) - ein wirksames, nicht ordnungsrechtliches System des 
betrieblichen Umweltschutzes?, NVwZ 1993/10, 928-934.o. 

SELLNER-SCHNUTENHAUS, Die geplante EG-Richtlinie   Sellner, 
Dieter - Schnutenhaus, Jörn: Die geplante EG-Richtlinie zu “Integrated 
Pollution Prevention and Control” (IPC), NVwZ 1993/9, 828-834.o. 

SENDLER  Sendler, Horst: Stand der Überlegungen zum 
Umweltgesetzbuch, NVwZ 1996/12, 1145-1151.o. 

 SIMON Simon, Jürgen: A nemzeti környezei jog harmonizálása az Európai 
Közösségek környezeti jogával - gazdasági aspektusok, in: Vida Sándor 
(szerk.): A gazdasági jog harmonizálása az Európai Unióban, magyar és 
európai aspektusok, A Friedrich Ebert Stiftung és a Deutsche Stiftung für 
internationale resctliche Zusammenarbeit által Budapesten 1994. december 
12-14-én rendezett kollokvium előadásai, 195-213.o. 

SITTEL-CZYPIONKA Sittel-Czypionka, Wolfgang: Umsetzung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Städtebau, DÖV 1992/17, 737-743.o. 

STAEHELIN-WITT-SPILLMANN  Staehelin-Witt, Elke - Spillmann, 
Andreas: Emissionshandel, Erfahrungen in der Region Basel und neue 
Ansätze, ZfU 2/1994, 207-223. o. 

STEINBERG, Probleme  Steiberg, Rudolf: Probleme der Europäisierung 
des deutschen Umweltrechts, AöR 1995, 548-594.o. 

STEINBERG, Die gestufte Umweltverträglichkeitsprüfung   Steinberg, 
Rudolf: Die gestufte Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Raumordnungsverfahren, NuR 1992/4, 164-174.o. 

STEINBERG, Zulassung  Steinberg, Rudolf: Zulassung von 
Industrieanlagen im deutschen und europäischen Recht, NVwZ 1995/3, 
209-219.o. 



 225

STEINBERG-KOEPFER  Steiberg, Rudolf - Koepfer, Isabell: IVU-Richtlinie 
und immissionschutzrechtliche Genehmigung, DVBl 15. August 
1997/973-982.o. 

STORM Storm, Peter-Christoph: Novellierungsbedarf der 
EG-Umweltaudit-Verordnung? Erkentnisse der Rechtstatsachenforschung, 
NVwZ 1998/4, 341-345.o. 

TAMÁS Tamás András: Az államigazgatási eljárási jog megújításáról, MK, 
1998, 449-463.o. 

TROJA TROJA, Markus: Zulassungsverfahren, Beschleunigung und 
Mediation, Ansätze zur Verbesserung konflikttärchtiger 
Verwaltungsentscheidungen im Umweltbereich, ZfU, 3/1997, 317-342 

UBA, Logo?  Umweltbundesamt (Hg.): Logo? - Ökologisch ausgerichtete 
Kennzeichen für produkte und Dienstleistungen (tájékoztató anyag) 

Umweltbundesamt   Umweltbundesamt (Hg.): Das Europäische 
Umweltzeichen, Berlin, 1996 

 VALKÓ Valkó László: A környezeti ipar fejlesztésének környezeti és gazdasági 
hatásai, in: Kerekes Sándor (szek.): Szigorodó környezetpolitika (MTA 
stratégiai kutatások) MTA, Budapest, 1998, 41-64.o. 

VAN BUUREN Van Buuren, Peter: Harmonisierung und Kodifizierung der 
Umweltgesetzgebung in den Niederlanden und Deutschland, in: Jahrbuch des 
Umwelt- und Technikrechts 1994, UTR Band 27, v. Decker, Heidelberg, 1994, 
207-232.o. 

WAECHTER  Waechter, Kay: Umweltschutz als Staatsziel, NuR 
1996/7, 321-327.o. 

WAGNER-BUDDE  Wagner, Hellmut - Budde, Andreas: Erfahrungen mit 
dem Umwelt-Audit-System in Deutschland, ZUR 5/1997, 254-260.o. 

WAGNER  Wagner, Olav A.: Die umweltrechtliche Anlagenaufsicht in 
England und Wales (Integrated Pollution Control), VVW Karlsruhe, 1996 

WASILEWSKI Wasilewski, Andrzej: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
Polen, in: Czechowski, Pawel - Hendler, Reinhard (Hg): 
Umweltverträglichkeitsprüfung Landwirtschaft und Umweltschutz, Referate 
der zweiten “Warschauer Gespräche zum Umweltrecht” vom 26. Bis 30. 
September 1994, Boorberg, Stuttgart - München - Hannover - Berlin - Weimar 
- Dresden, 45-57.o. 

WASIELEWSKI  Wasielewski, Andreas: Die geplante IPC-Richtlinie der 
EU: Stand der Beratungen einer Richtlinie über die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) am Ende der deutschen 
Präsidentschaft, UPR 1995/3, 90-93.o. 

WEINREICH  Weinreich, Dirk: Integration versus Flexibilisierung der 
Umweltrechtlichen Zulassungsverfahren: Menü oder ŕ la carte?, NVwZ 
1997/10, 949-956.o. 

WOEHRLING Woehrling, Jean-Marie: Umweltschutz und Umweltrecht in 
Frankreich, DVBl 1. Juli 1992, 884-892.o. 

WOHLFAHRT Wohlfahrt, Werner: Betrieblicher Umweltschutz: Öko-Audit 
nach der EG-Verordnung 1836/93, Erfahrungen aus der Praxis, in: Schlacke, 



 226

Sabine(Hrsg.): Neue Konzepte im Umweltrecht: Beschleunigung durch 
Modernisierung, Effektivierung, Vereinfachung?, (Dokumentation der 3. 
Umweltrechtlichen Fachtagung des Vereins für Umweltrecht e.V. am 9. und 
10. Mai 1996 in Bremen) Rhombos-Verlag, Berlin, 1996, 215-227.o. 

ZILS   Zils, Hans-Peter: Die Wertigkeit des Umweltschutzes in Beziehung zu 
anderen Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft: Untersuchungen zur 
Anwendung der Querschnittsklausel Art. 130r Abs. 2 Satz 2 EWGV im 
Gemeinschaftsrecht, UTR Band 24, v. Decker, Heidelberg, 1994 

ZIMÁNYI Zimányi Erika: A környezetbarát termékek hazai minősítéséről, Zöld 
Jog, 1998/7-8, 7-9.o. 

ZÖTTL Zöttl, Johannes: Die EG-Richtlinie über die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung: Ein neues 
Umweltschutzinstrument des Gemeinschaftsrechts, NuR 1997/4, 157-166.o. 


