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AZ ÜGYÉSZI SZERVEZET KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  
A KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK KEZDETEIRE ∗∗∗∗ 

 
BALOGH NIKOLETTA∗∗ 

 
Jelen tanulmány a magyar ügyészi szervezet kialakulásának történetét kívánja áttekinteni a közvád 
kialakulásának gyökereitől a jelenlegi ügyészi szervezet létrejöttéig. A tanulmány által áttekintett 
legfontosabb kérdések: az ügyészek környezetvédelmi szempontból lényeges intézkedéseinek első 
megjelenési formái, az ügyészség működésének szabályai, az ügyészi szervezet modern európai 
ügyészséggé válását megelőző korszakainak bemutatása. 
Kulcsszavak: ügyészség története, ügyészség szervezete, környezetvédelmi jog, büntetőjog, 
környezetvédelemi ügyészi intézkedések. 
 
The aim of the present article is to demonstrate the history of the Prosecution Service of Hungary 
from the beginning to the present, in particular the first environment-related instruments of the 
prosecutors. Furthermore, this article presents the main historical periods of the development of the 
Prosecution Service and analyzes how this organization has become a modern European Prosecution 
Service.  
Keywords: the history of the Prosecution Service, the organization of the Prosecution Service, 
environmental law, criminal law, environment-related instruments of the prosecutors. 

 
1. A közvád kialakulásának kezdetei – az ügyészi szervezet kialakulásának gyökerei 
Európában 
 
Kezdetben az egyén sérelmeinek megtorlása nem a közösség feladatát képezte: az egyén 
maga szolgáltathatott igazságot saját erejére támaszkodva – ez volt az úgynevezett 
magánharc intézménye. A bűncselekmény megtorlásának kimenetele a magánbosszú 
keretein belül az egymással szemben álló felek erőviszonyain alapult. 

A vádlói jogokat az antik görög jogrendszerben a sértett és rokonai gyakorolhatták 
Drákón törvényei alapján, majd a szomszédok, barátok és a cselekmény tanúi számára is 
megnyílt ennek lehetősége Szolón törvényei nyomán. Azokban az esetekben azonban, 
amelyek úgymond a közösség egészének jogai ellen irányultak (így például a kémkedés), 
bármely polgár képviselhette a vádat. A rómaiaknál ez az intézmény gyökeresedett meg az 
actio popularis intézményében: a népvád esetében bárki megindíthatta a keresetet az 
elkövető ellen.1 

                                                           
∗A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Fenntartható Természeti 
Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében valósult meg. 
∗∗Dr. BALOGH NIKOLETTA 
PhD-hallgató 
Miskolci Egyetem ÁJK, Agrár- és Munkajogi Tanszék  
3515 Miskolc-Egyetemváros  
balogh.unimiskolc@gmail.com 
1 Emlékképek az ügyészség történetéből (szerk.: CSEVÁR Antal–SZENDREI Géza), Ügyészek Országos 
Egyesülete, Budapest, 1996, 6.; A római büntetőeljárási jog vonatkozásában lásd SÁRY Pál: 
Előadások a római büntetőjog köréből, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2011, 68. 
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1.1. A francia megoldás 
 
Európában először Franciaországban alakult ki az intézményesült ügyészi szervezet. IV. 
Fülöp hozta létre a mai ügyészi szervezet elődjét, a ’király emberei’ elnevezésű intézményt. 
A királyi hatalom képviselőjeként eljáró tisztviselők széles hatáskörrel bírtak: (a) politikai, 
(b) jogalkalmazási, (c) vallási, valamint (d) egyéb ügyekben is eljártak. Fontos szerepet 
láttak el a királyi jogszabályok hatályba léptetése és végrehajtásának biztosítása során, 
jogalkalmazással összefüggésben pedig mind büntető, mind polgári jogi ügyekben 
feladatokat láttak el. A kizárólag a királyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben 
kezdeményezték az eljárás megindítását, vádat emeltek, büntetést indítványoztak, valamint 
a büntetés végrehajtásáról is gondoskodniuk kellett. Magánjogi területen főként olyan 
esetekben jártak el, amikor az adott fél a jogai gyakorlására képtelen vagy abban 
akadályoztatva volt (így például árvák, távollévők), valamint a köztestületek érdekeit érintő 
ügyekben. Hatásköri bővítések nyomán céhekkel kapcsolatos tevékenységet, valamint 
könyvtárak, jogi egyetemek működésének ellenőrzését is ellátták.2 

A szervezeten belül egy – a mainál jóval kevésbé szigorú – alá-fölérendeltségi viszony 
létezett: a főügyész gyakorolt felügyeleti jogokat a királyi ügyvédek, királyi ügyészek és a 
főügyvédek felett, utasítási joggal azonban nem rendelkezett velük szemben. 
Létrehozásának okai eredendően politikai természetűek voltak, a későbbiekben azonban az 
ügyészi szervezet működése egyre inkább a közérdek védelmét is szolgáló tevékenység 
irányába mozdult el.3 

Elvitathatatlan érdeme e kezdetleges ügyészi szervezetnek továbbá, hogy létezett 
jogköre az ügyészségnek a büntetőjogi területeken kívül is, ahogyan ez a gyakorlat ma 
Európa számos országában továbbél.  

Európa legtöbb országa a francia mintát vette alapul az ügyészi szervezete 
kialakításában, kivéve az angolszász jogrendszer ügyészségeit.4 

 
1.2. Az angolszász vádképviseleti formák5 
 
Angliában a vádképviselet három formában volt ismert: (a) magán vádképviselet, (b) 
rendőrségi vádképviselet és (c) egyéb hatóság által ellátott vádképviselet. A rendőrségi 
vádképviselet esetében a rendőrség nem csak a nyomozati eljárást folytatta le, hanem a vád 
kérdésében is határozott. Az ügyészi feladatokat egy rendőr látta el, és a gyakorlatban a 
rendőrfőnökök utasításainak megfelelően alakult a helyi vádképviselet. Az ügyészként 
eljáró rendőr a magán vádképviselőhöz hasonlóan járt el – jogi szempontból a magán- és a 
rendőri vádképviselet nem tért el érdemben egymástól. Az egyéb esetekben pedig a 
hivatalos ügyvéd – a „solicitor” vagy „barrister” – látta el a vádképviseletet a bíróság előtt. 
1908-tól kezdődően a közvádló a Director of Public Prosecutions volt, melynek hivatala 
nem a belügyminiszternek alárendelten tevékenykedett. Felügyeletét a Korona főügyésze 

                                                           
2 Emlékképek az ügyészség történetéből, 11. 
3 Emlékképek az ügyészség történetéből, 9–13. 
4
 NÁNÁSI László: A magyar királyi ügyészség története, Legfőbb Ügyészség, Budapest, 2011, 12. 

5 A vádhatóság függetlenségének kialakulásáról a „common law” rendszerekben részletesen ld. BÓCZ 
Endre: A Magyar Köztársaság ügyészsége és az Alkotmány, Magyar Jog 2011/3, 136. 
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látta el, konkrét ügyekben a közvádlói feladatokat a hivatalhoz tartozó jogászok – 
esetenként megbízott „solicitorok” vagy „barristerek” útján − látták el.6 

 
1.3. Egyéb európai megoldások 
 
A XII–XIII. században Velencében a közösség szószólóinak, Firenzében a törvényesség 
őreinek elnevezett intézmények a mai ügyészi szervezet elődeinek tekinthető, közvád 
ellátására hivatott szervek voltak.7 

A későbbiekben egyre inkább elterjedt az a felfogás, hogy a bűncselekmény nem csupán 
az egyének érdekeit, hanem a társadalom egészét sértik. Ennek megfelelően az állam 
erőhatalma által kellett, hogy megvalósuljon a bűncselekménnyel okozott sérelem 
helyreállítása, illetőleg megtorlása. Ez ugyan még nem jelentette a hivatásos bűnüldözői 
szervezet kialakulását, azonban a bűnözők megbüntetését nem lehetett továbbra is a sértett 
– vagy hozzátartozója – által kezdeményezett eljárástól függővé tenni. Ez jelentette első 
ízben az állami büntetőhatalom igényének megjelenését.8 

 
1.4. Az ügyészi szervezet kialakulásának kezdetei Magyarországon: a tiszti ügyészek 
 
A magyar ügyészi szervezet kialakulásának kezdetei a középkorba9 nyúlnak vissza.10 A 
XIII. század óta ügyészi tisztet látott el az ügyigazgató,11 aki 1774-től rendelkezett 
hivatalos apparátussal.12 Hatáskörébe tartozott többek között a király és a korona jogai 
felett való őrködés, valamint a király személyét és az államrendet sértő bűncselekmények 
esetén a vádfunkció ellátása.13 

A XVII–XVIII. századtól kezdődően választott tiszti ügyészek működtek a törvény-
hatóságokban, akik már vád-előkészítési, vádképviseleti, sőt büntetés-végrehajtással 
kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet is elláttak. Ekkor azonban még az ügyész vádlói 
feladatai csak egyes ügyekben jelentek meg, és nem határolódtak el egymástól ‒ a jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően ‒ az ügyvédi, ügyészi, jogtanácsosi pozíciók. A tiszti ügyészek 
ugyanis a vádlói feladatok ellátása mellett magánszemélyek részére ügyvédi megbízásokat 
is teljesítettek. Az összeférhetetlenség egy sajátos előzményeként értékelhető, hogy 

                                                           
6 Az ügyészek nagy kézikönyve (szerk.: POLT Péter–VARGA Zs. András), Complex Kiadó, Budapest, 
2013, 25. 
7 Emlékképek az ügyészség történetéből, 8.  
8
 SZENDREI Géza: Szemelvények a tiszti ügyészek feladataiból, Legfőbb Ügyészség, Budapest,  

2013, 7. 
9 A magyar büntetőjog és perjog történetéről bővebben lásd: Magyar jogtörténet (szerk.: MEZEY 
Barna), Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 
10 NÁNÁSI: i. m. 17. 
11 A teljes elnevezés szerint a Szent Korona ügyésze és a királyi ügyek igazgatója. 
12

 NÁNÁSI László: Történeti áttekintő. http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?text=4 (2014. június 01.) 
13 Az ügyigazgató feladataival kapcsolatban Nánási László megjegyzi, hogy a mai ügyészek 
jogállásához képest jelentős különbséget jelent, hogy a gyakorlatban nem a közérdek és a jogrend 
helyreállítása érdekében járt el, kizárólag a király érdekeinek képviselőjeként volt definiálható. 
(Bővebben ld. NÁNÁSI: i. m. 17.) 
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ügyvédként azonban csak olyan ügyekben járhatott el, amelyekben mint ügyész nem töltött 
be semmilyen szerepet.14 

A XV–XVIII. században a törvényhatóságok szabályozták az élet minden területét az 
egyes vármegyék tekintetében. A vármegyék a lakosság részére ún. szabályrendeleteket 
alkottak, ezen statútumok végrehajtása többek között az akkori ügyész feladatát is képezték. 
A tiszti ügyészeket15 a vármegyei tisztújító közgyűlésen választották meg: vármegyénként 
egy tiszti főügyészt, valamint két tiszti alügyészt. Az ügyvédi vizsga letételével és a 24. 
életév betöltésével lehetett pályázni a tiszti ügyészi címre feltéve, hogy az illető személy 
nem tartozott szolgálattal senkinek.16  

A tiszti ügyészek nem csak büntetőjogi tevékenységgel bírtak, magánjogi ügyekben is 
eljárhattak. „A modern állami ügyésznek soha akkora hatásköre nem volt, mint a tiszti 
főügyésznek, mert egy személyben tartotta kézben a megye közjogi, (büntetőjogi) 
magánjogi, (polgári jogi) törvényességének ellenőrzését, részt vett a jogalkotásban, a 
jogalkalmazásban és a végrehajtásban.”17 

A XVII. század végén alakultak ki a tiszti ügyészi hivatalok, melyek apparátusa egy 
főügyészből, két alügyészből, valamint tiszteletbeli ügyészekből állt. A tiszti ügyészek 
felett erkölcsi és szakmai felügyeletet látott el a megyei törvényszék, valamint a megyei 
közgyűlés – ez utóbbi az ügyészt mulasztás esetén felelősségre vonhatta.18 

A vármegyei tiszti ügyészek feladatai három alapvető területre terjedtek ki: (a) 
törvényességi felügyelet, (b) közadók, közalapítványok, valamint az árvák vagyonának 
felügyelete és (c) a közrend védelme.19  

A törvényességi felügyeleti jogkör a jelenlegi ügyészi gyakorlatban a büntetések, 
intézkedések, kényszerintézkedések végrehajtásának, a szabálysértési és körözési nyilván-
tartások törvényessége feletti őrködést jelenti, továbbá magában foglalja az alapítványok, 
egyesületek törvényes működése feletti felügyeleti jogkört.20 A tiszti ügyészek e 
feladatkörük alapján figyelemmel kísérték a törvények, statútumok betartását, és 
kötelességük volt keresetet indítani a jogsértő magatartások elkövetőjével szemben.21 

A tiszti ügyészek magánjogi tevékenységeként fogható fel az adózok jogainak, valamint 
az árvák vagyonának védelmében történt eljárásuk. A tiszti ügyész rendelkezett ugyanakkor 
a mai értelemben vett klasszikus büntetőjogi ügyészi tevékenység legfőbb elemeivel is: a 
közrend védelme érdekben nyomozást, bűnügyi vizsgálatot folytatott, szükség esetén peres 
eljárást kezdeményezett, valamint részt vett a törvényszéki eljárásokban. A mai büntetés-
végrehajtási ügyészi intézkedések egyikének megfelelő jogosítvánnyal is rendelkezett: 
felügyelte az elítéltek fogva tartását.22 

                                                           
14 NÁNÁSI (2011): i. m. 17. Szendrei Géza azonban megjegyzi: egyes vármegyékben megtiltották 
statútumaikban a tiszti ügyésznek, hogy ügyvédként eljárjanak egyéb ügyekben. Ld. SZENDREI:  
i. m. 9. 
15 A korabeli elnevezéssel élve a fiscalis, fiscus magistratualis, valamint fiscus comitatus.  
16

 SZENDREI: i. m. 7–9.  
17

 SZENDREI: i. m. 10. 
18

 SZENDREI: i. m. 10–13. 
19

 SZENDREI: i. m. 11.  
20 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről (továbbiakban: Ütv.). 2. § (1) bekezdés e) pont. 
21 Az ügyészek e tevékenységére a jelenleg hatályos törvény az alábbi leírást alkalmazza: az ügyész 
az igazságszolgáltatás közreműködőjeként érvényesíti az állam büntetőigényét és a jogszabályok 
megsértése esetén fellép a törvényesség érdekében. ( Ütv. 1. § (1)–(2) bekezdés). 
22

 SZENDREI: i. m. 12., valamint a tiszti ügyész büntetés-végrehajtási feladatairól bővebben: 64–72. 
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Már a tiszti ügyészek működésének idején megjelentek az ügyész környezetvédelmi 
tevékenységének első mozzanatai. A tiszti ügyészek is büntetőjogi, valamint magánjogi 
síkon vettek részt peres eljárásokban. Tiszti ügyészi pereknek nevezték azokat az 
eljárásokat, melyeket az ügyész hivatalból indított a közösségi érdekek védelmében.23 
Ilyenek voltak például a kincstárt érintő ügyek vagy a szegények érdekeinek védelmében 
benyújtott keresetek. Az 1767-es úrbéri rendelet alapján a tiszti ügyész látta el a jobbágyok 
képviseletét a panaszaik alapján indult perek során. Már a XVIII. századtól van feljegyzés a 
földesúr által a jobbágy ellen indított urbáriumi perekről, melyeknek tárgya az uradalmi 
erdő vagy legelő volt. Az uradalmi erdőt vagy legelőt rendbe szedő per amiatt indult, hogy 
a jobbágyi haszonvétel során az erdő vagy legelő állapota leromlott. Ebben az eljárásban a 
földesúr által beperelt jobbágyot a tiszti ügyész hivatalból védte.24 

Magánjogi tevékenysége során is fellelhetőek az ügyész környezetvédelmi jellegű 
intézkedéseinek kezdetei: pert indított a tiszti ügyész többek között az erdőpusztítást okozó 
legeltetők ellen is.25 

 
2. A környezetvédelmi jog kialakulásának kezdetei és a környezetvédelmi tevékenység 
első megjelenési formája az ügyészség gyakorlatában 
 
A környezetvédelem mint fogalom már az ötvenes évektől létezett, és a jogi szabályozás 
előzményei is fellelhetőek voltak már ekkor.26 A környezetvédelmi szabályok korai 
megjelenési formái tetten érhetőek például Platón Törvények című művében,27 igazolva, 
hogy az ember az idők folyamán egyre intenzívebb hatást gyakorol a környezetére.  

A környezetvédelmi jog azonban – annak ellenére, hogy voltak jóval korábbi, a 
környezetet és a természetet védő törvények28 is – a XX. századi jogfejlődés eredménye. Az 
emberiség gazdasági-technikai fejlődésének következményeként végbemenő környezeti 
válságjelenségekkel szembeni fellépésre nem került sor mindaddig, amíg „egyértelműen 
káros, az emberi létet mennyiségében és minőségében egyképpen fenyegető hatásai nem 
váltak tartósan és mindenki számára érezhetővé.”29 

A hazai környezetvédelmi jogi szabályozás a kezdetektől magas színvonalú.30 
Környezetvédelmi témájú szabályozásra igen korán találhatunk példát: III. Károly 
dekrétuma már 1729-ben tiltotta a vadászatot és a madarászatot szaporodási idő alatt.31  

                                                           
23 Mai elnevezéssel élve az eljárások közérdekűségét vélelmezni kell azokban az esetekben, amikor az 
ügyészt keresetindításra jogosítja a törvény (Ütv. 27. § (6) bekezdés). 
24

 SZENDREI: i. m. 13–14. 
25

 SZENDREI: i. m. 13–-14.  
26

 BÁNDI Gyula: Környezetvédelmi kézikönyv, 3. javított kiadás, KJK-Kerszöv, Budapest, 2000, 15. 
27

 BÁNDI (2002.): i. m. 11.  
28 Ld. még BOBVOS Pál: Környezetjogi alapvetések, in: A környezetjog alapjai (szerk: Miklós László), 
SZTE-ÁJK–JATEPress, Szeged, 2011, 11.; CSÁK Csilla: Környezetjog. Miskolc, Novotni Kiadó, 
2008, 9–13.; FODOR László: Környezetjog előadások, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2001, 16–17.; SZILÁGYI  
János Ede: Relationship between agricultural law and environmental law in Hungary, megjelenés 
alatt. 
29

 BÁNDI (2002.): i. m. 12.  
30

 BONOMI Nóra Katalin: Az ügyész tevékenysége a környezetvédelemben és a fogyasztóvédelemben 
Magyarországon. Az Eurojustice 2010. évi konferenciáján elhangzott előadás (Budapest, 
2010.10.18.), 4.  
31

 BÁNDI Gyula: Környezetvédelmi jog, Kézirat, JATE Könyvkiadó, Szeged, 1988, 17. 
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1790-től van rendelkezés az erdők pusztításának megakadályozásáról,32 majd egy évvel 
később született szabály az erdők fásításáról is. Ez a dekrétum különösen érdekes abból a 
szempontból is, hogy említést tesz az ügyész keresetindítási jogáról.33 

Hazánkban a környezetvédelem átfogó szabályozására 1976-ban került sor az emberi 
környezet védelméről szóló törvény elfogadásával.34 E törvénnyel érte el a környezet 
védelme a legmagasabb államhatalmi fórumot, elvi jelentőségű szabályozást nyújtott, 
azonban konkrét feladatok csak szűk körben voltak levezethetőek belőle. Fő célja a 
jelentősebb környezetvédelmi jogok és kötelezettségek rögzítése volt.35 Első jelentős 
környezetvédelmi törvényünk tehát még nem tartalmazott rendelkezést az ügyész 
vonatkozó tevékenységét illetően.  

Első erdőtörvényünk36 határozta meg az első jelentős ügyészi feladatokat a környezet – 
szűkebb értelemben az erdők – védelme érdekében az erdei kihágások miatt indult eljárások 
során.37 

Erdei kihágások esetében az elsőfokú bíróság jogkörét (a) megyékben a szolgabírák, (b) 
rendezett tanácsú, valamint törvényhatósági joggal felruházott városokban a kapitány, vagy 
a tanács által e részben megbízott tisztviselője, valamint (c) a főváros valamennyi 
kerületében az illető kerületi elöljáró látta el.38 

Erdei kihágási ügyekben továbbá a másodfokú bíróságot a főispánból, illetőleg az 
alispánból, a polgármesterből vagy annak helyetteséből alakított bíróság gyakorolta.39  

A másodfokú erdei kihágási bírói tanácsban „megjelölt erdészeti szakértő tagok közül – 
négy rendes és négy póttagot választ, akik közül lehetőleg fölváltva – kettő a főispán 
(főpolgármester), akadályoztatásuk esetében az alispán, illetőleg a polgármester elnöklete 
alatt mint társas bíróság képezik az erdei kihágási másodfokú bíróságot.”40  

Az erdei kihágás41 tárgyában tartott bírósági ülésekre a királyi ügyészt42 értesíteni 
kellett, távolléte azonban nem akadályozta az eljárás lefolytatását, valamint a határo-
zathozatalt.43  

                                                           
32 II. Lipót császár 1790. évi dekrétuma „De sylvarum devastatione praecavenda” címmel. 
33 Az 1970. évi dekrétum 57. cikk. 
34 Az 1976. évi II. az emberi környezet védelméről. A 2. § (2) bekezdése kimondta: „emberhez méltó 
környezeti feltételek mellett élni mindenki számára állampolgári jog”. 
35

 BÁNDI (1988): i. m. 18.  
36 1879. évi XXXI. törvénycikk Erdőtörvény (továbbiakban erdőtörvény). 
37 Erdőtörvény 122–123. §, valamint 155–160. §-ai. 
38 Erdőtörvény 117. §. 
39 Erdőtörvény 119. §. 
40 Erdőtörvény 120. §. 
41 Erdei kihágásnak minősült az Erdőtörvény alapján: „69. § A jelen törvény második czím II. 
fejezetének A) és B) pontja alatt meghatározott lopások, és másnak erdejében elkövetett kárositások 
erdei kihágást képeznek, ha 
a) lopás esetében, a lopott dolog értéke – a külön megtéritendő kár beszámitása nélkül – 
b) kárositás esetében pedig az okozott kár összege 30 frtot nem halad túl. 
A cselekmény e minősége nem változik az által, hogy a jelen szakaszban meghatározott érték vagy 
kár összege a tettes elitéltetése előtt általa elkövetett több erdei kihágásból származik. 
70. § A közös erdőben, a közbirtokos által elkövetett lopás vagy kárositás, – ha ez által más 
közbirtokos joga megsértetik, az előbbi szakaszban meghatározott föltételek alatt – szintén erdei 
kihágást képez. 
71. § A jelen törvény második czím II-ik fejezetének C) pontja alatt meghatározott veszélyes 
cselekmények és mulasztások, – tekintet nélkül a veszély nagyságára, s a mennyiben a különös 
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A királyi ügyésznek a jelenléten kívül volt más fontos joga is: előterjesztésében 
nyilatkozhatott arról, hogy a vád tárgyát képező cselekmény az erdei kihágási bíróság 
hatáskörébe tartozónak ítélte-e meg. Amennyiben „azon meggyőződésre jutna, hogy az 
elsőfokú bíróság megsértette az eljárásra nézve fennálló valamelyik lényeges szabályt; vagy 
hogy a cselekmény erdei kihágást képez ugyan, de arra a jelen törvénynek nem azon 
rendelkezése lett volna alkalmazandó, mely alá azt az elsőfokú bíróság foglalta, e 
körülményre is tartozik előterjesztésében kiterjeszkedni s ennek megfelelő indítványt 
tenni.”44  

A másodfokú bíróság hatásköre volt eldönteni, hogy a fenti esetekben az adott ügy az 
erdei kihágási bíróság hatáskörébe tartozott-e. Amennyiben azt állapította meg, hogy „az 
elsőfokú bíróság hatósága körén túl terjeszkedett, az eljárást megsemmisíti s az ügyet a 
rendes bírósághoz teszi át…”.45 Amennyiben azonban a másodfokú bíróság az ügyészi 
indítvánnyal ellentétben arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó ügy az erdei 
kihágási bíróság hatáskörébe tartozik, az ügyész semmisségi panaszt nyújthatott be ez ellen, 
melyet a legfőbb ítélőszékhez, a Kúriához kellett elbírálásra felterjeszteni. A legfőbb 
ítélőszék eljárásában a korlátozott felülbírálhat érvényesült: csupán a királyi ügyész 
semmisségi panaszára vonatkozó kérdéseket bírálta felül, s amennyiben azt alaposnak 
találta az eljárást megsemmisítette, és új eljárás lefolytatására visszaadta azt az elsőfokú 
bíróságnak. A királyi ügyész e jogorvoslati jogának különlegessége abban állt, hogy a 
másodfokú erdei kihágási bíróság határozatai – ezen ügyészi fellebbezés kivételével – 
jogerőre emelkedtek, más jogorvoslattal nem voltak támadhatóak.46 

 
3. A modern ügyészi szervezet kezdőpontja: a királyi ügyészség  
 
A szabadságharc leverését követően a jogrendszer átalakulásával az abszolutizmus 
megszüntette a vármegyei és a tiszti ügyészi szervezetet, helyette új intézményként alakult 
ki az államügyészség.47 Az államügyészi szervezet kialakulása jobban szolgálta azt a 
szemléletmódot, hogy a bűncselekménnyel az elkövető nem csupán az egyént, de a 
társadalom egészét sérti, emiatt az államnak van joga fellépni a jogrend megsértőivel 
szemben.  

A kiegyezés után a legfontosabb feladat a polgári állam- és jogrendszer kialakítása volt. 
Ennek lényeges elemeit képezték a bírósági,48 illetőleg az ügyészségi szervezet meg-
szervezésével kapcsolatos teendők. Az 1871. évi XXXIII. törvénycikket49 ‒ Ferenc József 

                                                                                                                                                    

határozatokban az ellenkező nem rendeltetik – az esetben is erdei kihágást képeznek, ha nem 
idegen erdőben követtetnek el. 
72. § Mulasztás által, csupán azon esetben követtetik el erdei kihágás, melyre vonatkozólag ez – a 
törvény intézkedésében kimondatik.” 
42 A királyi ügyészségre részletesebben e tanulmány III. fejezetében térek ki. 
43 Erdőtörvény 122. §. 
44 Erdőtörvény 155–156. §. 
45 Erdőtörvény 157. §. 
46 Erdőtörvény 161. § 2. fordulat. 
47

 NÁNÁSI: Történeti áttekintő. 
48 A bírósági szervezetrendszer történeti fejlődése kapcsán lásd STIPTA István: A magyar bírósági 
rendszer története, Multiplex Media–Debrecen University Press, Debrecen, 1998. 
49 A királyi ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. törvénycikk (hatályba lépett: 1872. január 1. 
napján). 
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általi szentesítését követően ‒ 1871. június 10. napján hirdették ki, létrehozva ezzel a 
magyar királyi ügyészség szervezetét.  

 
3.1. A királyi ügyészség szervezete  
 
A királyi ügyészség szervezetének kialakításakor az első fontos kérdés a székhelyek és az 
illetékességi területek kialakítása volt. Az ügyészségi székhelyek a törvényszékek, valamint 
a járásbíróságok székhelyeihez igazodtak, azonban lehetőség volt több törvényszék mellé 
ugyanannak a királyi ügyésznek a kirendelése, valamint a kisebb bíróságok mellett 
alügyészek is elláthatták a királyi ügyészi feladatokat.50 

Királyi ügyész az a 26. életévét betöltött magyar állampolgár lehetett, aki feddhetetlen 
jellemű, nem állt csőd vagy gondnokság alatt, valamint a jogi tanulmányai elvégzését 
követően legalább 3 év gyakorlati idővel rendelkezett, amelyet bíróságon vagy ügyvéd 
mellett töltött.51  

1871 szeptemberében került sor Kozma Sándor főügyészi kinevezésére a pesti ítélőtábla 
mellé – az első királyi főügyész az ügyészi szervezet működésének kialakításában jelentős 
szerepet töltött be, megbecsülést kivívva az ügyészi tevékenység számára.52 

A pesti ítélőtábla mellett Marosvásárhelyen volt törvényszéki kerület, ezek mellett járási 
szintű kerületek működtek – a királyi ügyészség tehát többszintű, hierarchikusan felépített 
szervezet volt. Szervezeti felépítése az alábbiak szerint alakult: (a) királyi Kúria mellé 
beosztott koronaügyész, (b) a királyi táblák mellett működő királyi főügyészek, (c) az 
elsőfokú törvényszékkel párhuzamosan működő királyi ügyészek, valamint (c) ezek 
helyettesei és a királyi alügyészek.53 A királyi ügyészség a törvény alapján a bírósági 
szervezettől független volt, azonban az igazságügy-miniszternek alárendelten működött.54 
A királyi ügyészek tehát nem voltak függetlenek a kormánytól, a miniszter egyedi 
utasításokkal is ellátta a főügyészeket, mely utasítási jogkör komoly ellenérzéseket váltott 
ki, és a vonatkozó törvény legvitatottabb rendelkezése volt a képviselőházi vitákban és a 
sajtóban.55  

Megemlítendő azonban, hogy a királyi ügyészségről szóló törvénycikk kimondta, hogy 
az ügyészség és a bíróság egymástól független szervezetek, az ügyész ennek ellenére a 
bírókat érintő, bírói felelősségről szóló törvényben meghatározott fegyelmi eljárásokban a 
közvádlói teendőket – szintén e törvény alapján – a királyi főügyész végezte.56  

  
3.2. A királyi ügyészek feladatköre 
 
A királyi ügyészek alapvető feladatkörei a büntetőjogi tevékenység ellátása köré 
csoportosultak. A törvény alapján az ügyész eljárt (a) bűnvádi bűnügyekben, (b) fegyelemi 
ügyekben, valamint (c) a börtönök feletti felügyelet kapcsán. A hatáskörébe tartozó bűnvádi 

                                                           
50 NÁNÁSI László: A magyar királyi ügyészség megszervezése és működésének kezdetei (1871‒1872), 
in: Emlékképek az ügyészség történetéből (szerk.: CSEVÁR Antal‒SZENDREI Géza), Ügyészek 
Országos Egyesülete, Budapest, 1996, 119–162. 
51 NÁNÁSI (2011): i. m. 36. 
52 NÁNÁSI (2011): i. m. 37; lásd még: Történeti áttekintő.  
53 1871. évi XXXIII. törvénycikk a királyi ügyészségről. (továbbiakban királyi ütv.) 2. §. 
54 Királyi ütv. 5. §. 
55

 NÁNÁSI (2011): i.m. 42–43.  
56 Királyi ütv 27. § c) pont, valamint 24. §. 
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bűnügyekben az ügyész a maihoz hasonló klasszikus büntetőjogi ügyészi tevékenységet 
végzett.57 Magánjogi tevékenységet e törvény nem nevesített a királyi ügyész feladatait 
illetően. Ezekben az években azonban már felmerült annak gondolata, hogy szükséges lehet 
a királyi ügyészeket a francia államügyészség mintájára a polgári perekben való szereppel 
felruházni. Az ügyész e perekben való eljárásának jogalapját az jelentette volna, hogy az 
ügyész a törvény képviselője, és a polgári eljárások egy része nem kizárólag magánjellegű, 
hanem a közérdeket is szolgálja. Ezen ügyekre kívánták a királyi ügyész hatáskörét 
kibővíteni, ám az elképzelések nagy része csak évekkel később valósulhatott meg.58 

A házassági jogról szóló törvénycikkel59 1894-ben szélesedett a királyi ügyészség 
hatásköre: magánjogi feladatkört látott el ez alapján ugyanis azokban az esetekben, amikor 
közérdekből vált szükségessé a házasság semmissé nyilvánítása.60 A házasság semmi-
ségének megállapítása iránti per megindítására jogosultak voltak: „a házasfelek, a királyi 
ügyész és az, aki kimutatja, hogy a házasság semmisségétől valamely jogi érdeke függ.”61  

Ha egyéb okok miatt, például kényszer, fenyegetés vagy megtévesztés miatt érvénytelen 
volt egy házasság, annak megtámadására is volt lehetősége a királyi ügyésznek „amíg a 
házastárs fejletlen kora tart”,62 az igazságügyi minisztertől nyert felhatalmazás alapján. A 
kiskorú házastársat pedig a perben a gyámhatóság az árvaügyészen keresztül képviselte a 
házasság megtámadása során.  

 
3.3. A koronaügyész 
 
A legmagasabb tisztség a királyi ügyészségen belül a koronaügyészi pozíció volt, aki 
közvetlenül a királyi Kúria mellett működött. A szervezet irányítását alsóbb szinten a 
főügyészek látták el utasításokat adva, valamint felügyeletet gyakorolva a neki alárendelt 
valamennyi ügyészségi tag felett.63 

A koronaügyészt az igazságügy-miniszter kormány útján tett javaslatára az uralkodó 
nevezte ki határozatlan időtartamra. Szolgálatát 70. életéve betöltéséig elláthatta, és bár az 
ügyészi szervezet legmagasabb rangú ügyésze volt, kezdetben sem felügyeleti, sem 
utasítási jogkörrel nem rendelkezett az ügyészi szervezet felett. Az igazságügy-miniszter 
utasításainak a koronaügyész is alá volt rendelve, gyakorlatban elsődleges feladata a Kúria 
előtti közvád képviselete volt.64 Az 1900. január 1. napján hatályba lépett Bűnvádi 
perrendtartás65 az alábbiakban határozta meg a jogkörét: (a) indítványtétel joga volt 
hatásköri, illetékességi kérdéseket érintően, valamint más bíróság kiküldését illetően,66 (b) a 
Kúria tárgyalásaira meghívandó volt,67 (c) semmisségi panasz tárgyalása a helyettese vagy 

                                                           
57

 NÁNÁSI (2011): i. m. 50.  
58

 NÁNÁSI (2011): i. m. 88.  
59 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. 
60

 NÁNÁSI (2011): i. m. 110.  
61 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. 47. §. 
62 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. 56. § a) pont. 
63 Királyi ütv 26–27. §. 
64 NÁNÁSI (2011): i. m. 133-136. 
65 1896. évi XXXIII. törvénycikk a Bűnvádi perrendtartásról (továbbiakban: Bűnvádi perrendtartás). 
66 Bűnvádi perrendtartás 26. §, 28. §, 29. §. 
67 Bűnvádi perrendtartás 435. §. 
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az ő jelenléte nélkül nem volt megtartható,68 (d) valamint a jogegység érdekében bármely 
bíróság törvénysértő jogerős határozata ellen a Kúriánál perorvoslattal élhetett.69  

Utóbbi jelentette a koronaügyész legfontosabb jogkörét, mely esetben a perorvoslata 
benyújtása nem volt határidőhöz kötve. A koronaügyészt a Kúria az eljárás során idézte,70 
ahol személyesen elő kellett adnia indokait.  

A Kúria 1900. március 22. napján hozott határozatával tovább bővítette a koronaügyész 
hatáskörét, megteremtve egyúttal az első valós összeköttetést a koronaügyész − mint a 
legfőbb ügyészségi pozíciót ellátó személy −, valamint az ügyészi szervezet alsóbb szintjei 
és az ott működő ügyészek között. A koronaügyész ugyanis ezen határozat alapján 
jogosulttá vált visszavonni valamennyi, ügyész által ‒ jogerős bírósági döntés ellen ‒ 
bejelentett semmisségi panaszt. 71 

Annak lehetőségét, hogy a koronaügyész részben közvetlen hatást gyakorolhasson az 
alsóbb ügyészi szintek munkájára, a második büntetőnovella72 teremtette meg a csat-
lakozási fellebbezés keretein belül. A novella 29. §-a alapján „a közvád képviseletében 
vádlott terhére csatlakozásra jogosult: a perorvoslat eldöntésére hivatott királyi törvényszék 
előtt a királyi ügyészség, a királyi ítélőtábla előtt a királyi főügyész, a királyi Kúria előtt 
pedig a koronaügyész.” Nánási László hozzáteszi73 azonban: a Kúria és Vargha Ferenc 
koronaügyész74 között született megállapodás alapján a koronaügyész nem csupán a királyi 
ítélőtábla előtti, hanem a királyi törvényszék előtti eljárásban is részt vehetett. 

A koronaügyészi hatáskör legszélesebb kiterjesztését a 4810/1942. ME rendelet 
intézkedése75 jelentette, mely alapján nyomozást irányíthatott, valamint nyomozásra vagy 
nyomozási cselekmények elvégzésére utasíthatta bármely királyi ügyészséget. Ez a 
hatásköri kiterjesztés törte át végérvényesen azt a korábbi szabályozást, mely alapján a 
gyakorlatban a koronaügyész nem tartozott szervesen az ügyészi szervezetbe – ezen 
feladatkörök ellátásánál a királyi ügyészt megillető jogokat gyakorolta.76 

 
3.4. A királyi ügyészség klasszikus korszaka és megszűnése 
 
A századfordulón, 1900. január 1. napján hatályba lépett bűnvádi perrendtartástól77 
kezdődően az ország területén egységesen ugyanazon törvény alapján működött a 
büntetőeljárás rendszere, és ezzel elkezdődött a királyi ügyészség ún. klasszikus korszaka. 
Ebben az időszakban a királyi ügyészség jogköre tovább bővült, közhatóságként működött 
a közvád monopóliumának ellátása mellett. Jogkörének bővítése leginkább a nyomozással 
kapcsolatos feladatokra vonatkozott.78  

A királyi ügyészség klasszikus korszakának az első világháború kitörése vetett véget, 
majd ezt követően a létfenntartási gondokkal küszködő ország az általános zavar állapotába 

                                                           
68 Bűnvádi perrendtartás 436. §. 
69 Bűnvádi perrendtartás 441. §. 
70 Bűnvádi perrendtartás 442. §. 
71

 NÁNÁSI László: A koronaügyész jogállása és hatásköre. Ügyészek Lapja 2010/6, 61–69. 
72 1928. évi X. törvénycikk a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról 
(továbbiakban: II. büntetőnovella). 
73

 NÁNÁSI (2010): i. m. 66. 
74 Vargha Ferenc koronaügyész 1923–1930.  
75 4810/1942. ME rendelet. 3. §. 
76

 NÁNÁSI (2010): i. m. 67.  
77 1896. évi XXXIII. törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról.  
78

 NÁNÁSI (2011): i. m. 123.  
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került, ahol az erőszakos bűncselekmények száma rendkívül magas volt. Ebben az 
állapotban alakult meg a Magyar Nemzeti Tanács 1918 októberében, novembertől pedig az 
igazságügyi szervek új néven folytatták működésüket: az államügyészség ügyészei és bírái 
felesküdtek a népköztársaságra. Országszerte forradalmi törvényszékek alakultak, ahol 
sokszor az addigi bírósági, ügyészségi szervezet tagjai láttak el igazságszolgáltatási 
feladatokat az igazságügyi népbiztos utasítása alapján.79  

Bár 1920-tól kezdődően ismét királyi ügyészség néven működött tovább a szervezet, 
ebben az időszakban a növekvő bűnözésre válaszul egyszerűsödtek az eljárási szabályok a 
gyorsabb büntetőeljárás lefolytatása céljából. A második világháború végét követően, 
1945-ben pedig – a hatalom összeomlásával párhuzamosan – a királyi ügyészség szervezete 
is összeomlott. Az ezt követő koalíciós időszakban az ügyészek államügyészként működtek 
tovább egy párhuzamos szervezet – a népügyészség – működése mellett. Ez utóbbi feladata 
kizárólag a háborús és népellenes bűncselekmények miatti felelősségre vonás volt. 80 

 
4. Az ügyészi szervezet újjáépítése és a jelenlegi szervezeti felépítés kialakulása 
 
Az ügyészi szervezet újjáépítése az 1949. évi XX. törvénnyel kihirdetett Alkotmánnyal81 
történt meg, mely kiépítette az új ügyészségi hierarchikus rendszert.82  

Az alkotmány a VII. fejezetben rendelkezett az ügyészi szervezetről és annak 
jogállásáról. Deklarálta, hogy „a törvényesség megtartása felett a Magyar Népköztársaság 
legfőbb ügyésze őrködik”.83 A járásbírósági mellett működő ügyész helyezkedett el a 
szervezeti hierarchia alsó fokán, ezt követte a megyénként létrejövő államügyészség, majd 
a Legfőbb Államügyészség jelentette a legmagasabb szintű ügyészi szintet. Az ügyészi 
szervezetért, a törvények megtartásáért és a bűncselekmények üldözéséért felelős legfőbb 
ügyészt 6 évi időtartamra választotta az Országgyűlés, akivel szemben felelt és beszámolási 
kötelezettséggel bírt. Az ügyészi szervezetet kizárólag a legfőbb ügyész irányította, az 
alkotmány ugyanis deklarálta a szervezet teljes függetlenségét az államigazgatási és helyi 
államhatalmi szervektől.84  

1953-ban került sor az alkotmánynak megfelelő ügyészi szervezet létrehozására: új 
hierarchikus szervezetet alakult ki:85 helyi szinten városi, majd megyei, végül fővárosi 
kerületi ügyészségek jöttek létre, valamint integrálásra kerültek a szervezetbe az addig 
önállóan működő katonai ügyészek a katonai főügyész irányítása alatt. 

Ezt követően a Magyar Köztársaság Ügyészsége 1989-ben alakult meg,86 és ezzel 
együtt megváltozott az ügyészség alkotmányos helyzete.87  

                                                           
79

 NÁNÁSI (2011): i. m. 197. 
80

 NÁNÁSI: Történeti áttekintő.  
81 1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya (továbbiakban Alkotmány). 
82

 NÁNÁSI: Történeti áttekintő. 
83 Alkotmány 42. § (1) bekezdés. A Magyar Népköztársaság Legfőbb Ügyésze továbbá a (2) 
bekezdésekben foglaltak alapján „ügyel arra, hogy a minisztériumok, az alájuk rendelt hatóságok, 
hivatalok, intézmények és egyéb szervek, az államhatalom helyi szervei, valamint a polgárok a 
törvényeket megtartsák. (3) A legfőbb ügyész gondoskodik arról, hogy a Magyar Népköztársaság 
rendjét, biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető mindennemű cselekmény 
következetesen üldöztessék”. 
84 Alkotmány 44. §. 
85 1953. évi 13. törvényerejű rendelet. 
86 1972. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság ügyészségéről. 
87 Az 1989. október 23. napján hatályba lépett Alkotmány-módosítás nyomán. 
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A jelenlegi szervezeti felépítés az ezredfordulót követően alakult ki.88 Az ügyészi 
szervezet egyes szintjei a bírósági szintekhez alkalmazkodva a következők: helyi bíróságok 
mellett működő városi (járási) szintű ügyészségek, megyei hatáskörű bíróságok mellett 
működő főügyészségek, ítélőtáblák mellett a fellebbviteli főügyészségek, valamint a 
Legfelsőbb Bíróság (a Kúria) szintje mellett működő Legfőbb Ügyészség. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk következtében az ügyészség csatlakozott az 
európai ügyészségek hálózataihoz, valamint nemzetközi bűnügyi együttműködési 
fórumokhoz. Az Európai Unió környezetvédelmi tárgyú előírásai jelentős mértékben 
befolyásolták a környezeti bűncselekmények szabályozásának alakulását, a hazai 
gyakorlatot és az ügyészek környezetvédelmi teendőit is. A nemzetközi bűnügyi 
együttműködés lehetőségeinek megnyílásával mód nyílt a határokon átnyúló környezeti 
bűnözés elleni hatékony fellépésre. 

 
5. Az ügyészség napjainkban és a jelenlegi környezetvédelmi feladatok89 
 
5.1. Az Alaptörvény és az új ügyészségről szóló törvény 
 
A legutóbbi jelentős változást az ügyészi szervezet feladatai, működése, valamint a 
környezetvédelmi eszközök tekintetében a 2012. év jelentette. Ekkor lépett hatályba 
Magyarország Alaptörvénye,90 valamint ennek általános ügyészségre vonatkozó rendel-
kezéseit konkretizáló új ügyészségről szóló törvény,91 amely által bevezetett változások az 
ügyész környezetvédelmi tevékenységét is széles körben érintették. 

A klasszikus büntetőjogi ügyészi tevékenység változatlanul hagyása mellett92 a 
közérdekvédelmi tevékenységet – a korábban hatályos elnevezéssel élve a közigazgatási 
jogi és magánjogi tevékenységet – a IV. fejezetben szabályozza az új törvény. A 
büntetőjogon kívüli feladatokat részben e rendelkezések, részben egyéb törvények 
határozzák meg. 

Röviden összefoglalva az ügyész az igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolja 
a büntetőjogon kívüli feladatait, elsősorban perindítási jogával, hatósági eljárások 
kezdeményezésével és jogorvoslat előterjesztésével járul hozzá a törvényesség helyre-
állításához (együttes elnevezéssel élve: fellépés).93  

Az ügyész környezetvédelmet érintő klasszikus büntetőjogi, valamint magánjogi 
tevékenysége nagyrészt változatlan maradt, azonban jelentős változásokat hozott az új 
jogszabály a közigazgatási jogi tevékenység tekintetében.  

Az egyik legfontosabb ilyen módosítás, hogy megszűnt az ügyész általános 
törvényességi felügyeleti jogköre és helyébe lépett a ’törvényességi ellenőrzés’,94 amely 
főszabályként konkrét döntést érinthet, amennyiben törvénysértésre utaló információ merül 

                                                           
88 2002. évi XXII. törvény az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és 
illetékességi területének megállapításáról. 
89 Az ügyész környezetvédelmi feladatairól lásd bővebben: SZALÓKI  Kitti: The environmental issues 
of the attorney’s job – Some practical approaches, Journal of Agricultural and Environmental Law 
2011/10, 42–50.  
90 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). 
91 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről (továbbiakban: Ütv.). 
92 Ütv. III. fejezet. 
93 Ütv. 26. § (1) bekezdés. 
94 Ütv. 29. §. 



Az ügyészi szervezet kialakulásának története… 

 

 

19 

fel. Módosultak továbbá az ügyész eszközei: megszűnt az óvás és a felszólítás, helyette 
’önkéntes teljesítésre felhívással’95 élhet az ügyész a törvénysértés megszüntetése 
érdekében, melyben 60 napos határidőt tűz a kötelezettnek. Amennyiben ez 
eredménytelenül telik el, az ügyész 30 napon belül keresetindítási jogával élhet a 
közigazgatási bíróság felé.  

A törvénysértés minél gyorsabb orvoslását szolgálja továbbá az a rendelkezés is, hogy 
az ügyész felhívását az eljáró szerv felügyeleti szervéhez nyújtja be – kivéve, ha nincs 
felügyeleti szerve, az nem jogosult intézkedésre, illetve a felügyeleti szerv a Kormány. 

A jelzés eszközét a változtatások nem érintették: kisebb jelentőségű, nem törvénysértő 
szabálytalanság esetén van mód az alkalmazására. 

 
5.2. A hatályos törvények által meghatározott környezet- és természetvédelmi ügyészi 
feladatok 
 
A hatályos hazai szabályozás centrumában elhelyezkedő, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvényünk96 109. §-ában környezetvédelmi feladatok ellátására hatal-
mazza fel az ügyészeket, melynek három lényeges elemét emeli ki: (a) a büntetőeljárási 
törvényben meghatározottak szerint eljár a környezeti elemek Büntető Törvénykönyvben 
tilalmazott módon való megsértése esetén, (b) környezeti veszélyeztetés esetén jogosult 
keresetet indítani a tevékenységtől eltiltás, valamint az okozott kár megtérítése iránt, (c) 
valamint az irányadó jogszabályok szerint közreműködik a környezetvédelmi hatóságok 
eljárása és döntései törvényességének biztosításában.  

A természet védelméről szóló törvényünk97 szintén központi szerepet szán az ügyészség 
számára: (a) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint jár el a természeti 
területek, értékek, különösen a védett természeti területek és értékek a Büntető 
Törvénykönyvben tilalmazott módon való megsértése esetén, (b) természeti érték, terület 
veszélyeztetése, károsítása esetén keresetet indíthat a tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a 
tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt, valamint (c) az irányadó jogszabályok szerint 
közreműködik a természetvédelmi hatóságok eljárásai és döntései törvényességének 
biztosításában. 

 
6. Összefoglalás 
 
Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége növekvő jelentőséggel bír a környezeti célok 
megvalósítása érdekében, azonban láthatjuk, hogy korántsem tekinthető újdonságnak: 
legkorábbi környezetvédelmi tárgyú törvényeink és a mai ügyészi szervezet elődei is 
határoztak meg jelentős feladatokat e tekintetben. Nem új keletű az ügyészek magánjogi 
tevékenysége sem: már a tiszti ügyészek is eljárhattak magánjogi perekben, ha a közérdek 
védelme érdekében szükséges volt. A magyar környezetvédelmi szabályozás a kezdetektől 
széles körű, valamint az ügyészi jogkörök európai szemmel nézve is jelentősek: a korai 
szabályozás során kialakult hatékony megoldásokat és eredményeket megtartva, azokat 
fejlesztve bővülnek tovább napjainkban. A jövőre nézve elmondhatjuk, hogy a környezeti 
és természeti értékek megóvása iránti teendők egyre jelentősebbé válnak, melyben egy 
modern, európai színvonalú ügyészség jelentős szerepet kell, hogy vállaljon. 

                                                           
95 Ütv. 26. § (3) bekezdés. 
96 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 
97 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 
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