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A talaj az egyik legösszetettebb dinamikusan változó élettani közeg. A környezeti elemek kölcsönha-
tás kapcsolatrendszerében bármilyen jellegű változás szerkezeti és ezen keresztül funkcionális hatás-
sal van a talajra. Az egyes ökológiai alrendszerek kölcsönhatásban vannak egymással, a talaj szerepe 
és hatása az emberi életfeltételek biztosításában felbecsülhetetlen. A talaj környezeti, társadalmi és 
gazdasági rendszereink szerves részét és az élelmiszer-termelés alapját képezi, és egyéb környezetvé-
delmi szolgáltatások mellett szerepe van a vízáramlás minőségének és mennyiségének a szabályozá-
sában, az éghajlatváltozás1 enyhítésében, valamint a biodiverzitás megőrzésében. Ezért fontos kérdés 
a talajjal kapcsolatos jogi szabályozás elemzése. Jelen tanulmány keretei között kiinduló pontként a 
talaj meghatározására teszünk kísérletet, foglalkozunk környezetjogi és agrárjogi aspektusaival is. A 
szennyezett talajjal kapcsolatos rendszertani kérdések több vizsgálati pontot fókuszálnak. A szennye-
zett talaj hulladékstátuszának megítélése eltérő a kitermelését megelőző és azt követő fázisban. Ez a 
földvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályok alkalmazásának szempontjából kardinális kérdés. A 
szennyezett talaj helyreállításának kötelezettsége (kárelhárítás, kármentesítés) a környezetjogi felelős-
ség tekintetében ugyanakkor közjogi és magánjogi területeket is érint. A szennyezett talaj hulladék-
ként történő értékelése pedig speciális engedélyezési és költségviselési szabályokat vet fel. Ezeket a 
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1 A talaj szervesanyag-tartalmának csökkenésével arányosan megnőtt szén-dioxid-kibocsátás, amely 
hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A szervesanyag-tartalom bizonyítottan1 csökken az Egyesült Ki-
rályságban, Franciaországban, Belgiumban és Ausztriában. A talaj szervesanyag-tartalmának csökke-
nése – amellett, hogy rontja a talajminőséget – a légkörbe történő szén-dioxid-kibocsátást is eredmé-
nyezhet, így negatív hatással járhat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló célkitűzések tel-
jesülésére. Ugyanakkor az éghajlatváltozás a talajminőségre tekintettel kedvezőtlen folyamatokat 
kumulál. Az éghajlatváltozás egy sor következménnyel járhat a talajra nézve, főként a talajnedvesség 
és -hőmérséklet, valamint a csapadékviszonyok változása miatt, ami talajromlást eredményez, ideért-
ve a szerves anyagok csökkenését és az erózió, a tömörödés, illetve az elfolyások fokozódását. A 
földgazdálkodási politikák jelenleg nem mindegyik európai országban védik a talaj széntartalmát. 
Lásd bővebben: Európai Környezetvédelmi Ügynökség/az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja 
(JRC), 2012: “State of Soil in Europe” [Az európai talajok állapota], http://ec.europa.eu/ 
dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf, Európai Unió Régiók Bizottsága ENVE-
V-026 véleménye „A talajvédelemről szóló tematikus stratégia végrehajtása” 2012. https://www. 
google.hu/search?q=f%C3%B6ldv%C3%A9delmi+t%C3%B6rv%C3%A9ny&oq=f%C3%B6ldv%C3
%A9d&aqs=chrome.2.69i57j69i59j0l4.5457j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q= 
talajv%C3%A9delmi+keretir%C3%A1nyelv (Letöltés: 2014. február 3.) 
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kérdéseket kívánjuk a jelen tanulmány keretei között elemezni a szabályozási irányultság fő irányvo-
nalainak meghatározásával.  
Kulcsszavak: talajvédelem, talajszennyezés, hulladékgazdálkodás, helyreállítási kötelezettség, agrár-
környezetvédelem, remediáció. 
 
Der Boden ist eines dem komplexesten biologischen Mittel, was sich dynamisch verändert. Im 
Verhältnissystem der Wechselwirkung der umweltbedingten Elemente hat alle Änderung eine 
strukturelle und funktionelle Wirkung auf den Boden. Die manche ökologische Untersysteme sind in 
der Wechselwirkung miteinander, die Rolle und die Wirkung des Bodens ist in der Besorgung der 
menschlichen Lebensbedingungen unschätzbar. Der Boden bildet den organischen Teil unserer 
umweltbedingten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme und den Grund der 
Lebensmittelerzeugung, und er hat eine Rolle neben anderen umweltschützlichen Leistungen in der 
Regelung der Qualität und der Quantität der Wasserflut, in der Milderung des Klimawechsels, sowie 
in der Verwahrung der Biodiversität. Deswegen ist die Analyse der rechtlichen Regelung in 
Verbindung mit dem Boden eine wichtige Frage. In dieser Abhandlung stellen wir einen Versuch auf 
die Bestimmung des Bodens als Ausgangspunkt an, wir beschäftigen uns mit den umweltrechtlichen 
und agrarrechtlichen Aspekte auch. Die systematische Fragen in Verbindung mit dem verschmutzten 
Boden konzentrieren auf mehrere Prüfungspunkte. Die Beurteilung des Abfallstoffstatus des 
verschmutzten Bodens ist verschieden vor dem Auszug und nach dem Auszug. Diese Frage ist 
kardinal wegen der Anwendung der bodenschützlichen und abfallstoffwirtschaftlichen Regeln. Die 
Verpflichtung der Rekonstruktion des verschmutztes Bodens geht in der Rücksicht der 
umweltrechtlichen Verantwortung öffentliches rechtliche und privatrechtliche Bereiche an. Die 
Wertung des verschmutztes Bodens als Abfallstoff werft spezielle Regeln über die Genehmigung und 
die Kostentragung auf. Wir möchten diese Fragen in dieser Abhandlung so untersuchen, dass wir die 
Hauptrichtlinien.der Richtung der Regelung definieren. 
Schlüsselwörter: Bodenschutz, Bodenverschmutzung, Abfallstoffwirtschaft, Rekonstruktionsverp-
flichtung, agrarischer Umweltschutz, Sanierung. 

 
A talaj jogi védelmét több oldalról közelíhetjük meg. Hollandiában például a 
vízvédelemmel (talajvíz, kútvíz) összefüggésben döntöttek először a talaj védelmének jogi 
szabályozásáról. Ennek indokoltsága abból ered, hogy a környezeti elemek közül a talaj és 
víz áll a legszorosabb kölcsönhatásban egymással.2 A felszín alatti vizek3 oldott anyag 
tartalma nagy mértékben függ a talaj összetételétől és a növényzettől, a talaj szerkezete 
pedig meghatározó a szennyező anyagok transzportjának szempontjából. A víz (felszíni, 
felszín alatti egyaránt) szennyezettségi állapota pedig jelentős hatással van a talaj 
állapotára. Ez a kapcsolatrendszer tovább fokozható az antrogén tevékenységek hatásaival 
és ennek következtében az emberre és az élővilágra gyakorolt kedvezőtlen talajtani hatások 

                                                           
2 VÁRALLYAY  György: A talajok vízgazdálkodása,  
Magyar Tudomány http://www.matud.iif.hu/2013/11/02.htm (Letöltés: 2014. május 22.), SZILÁGYI  
János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolc, Miskolci Egyetem, 
2013, 262. SZILÁGYI  János Ede: Az átfogó vízjogi szabályozás kérdései, in: Magyar Jog 60:(2) 
2013/2, 75–86. 
3 Az Európai Parlament és a Tanács többször módosított 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról a felszín alatti vizek fogalmát ekként határozza meg: 
mindaz a víz, amely a föld felszíne alatt a telített zónában található és közvetlen kapcsolatban van a 
talajjal vagy az altalajjal. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
értelmében felszín alatti víz: a terepfelszín alatt a földtani közeg telített zónájában (így különösen a 
földtani képződmények pórusaiban, hasadékaiban) elhelyezkedő víz. Lásd bővebben: SZILÁGYI  János 
Ede: A vizek védelmének jogi alapjai az EU vízvédelmi jogában, in: Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2, 2012, 477–600. 
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elemzésével.4 Tehát egy összetett rendszer részese a talaj, amely egyik oldalról hatásviselő, 
másik oldalról hatást kiváltó szerepet/közeget tölt be. Erre mutat rá többek között például a 
Kínában kirobbant rizsbotrány. Kínában a talajszennyezés óriási méreteket ölt, 
gyakorlatilag a mezőgazdaságilag megművelt földek 70%-át érinti, amely ugyanakkor 
együtt jár a földön termelt mezőgazdasági termék szenyezettségével is. A talajszennyezés 
egyik oka az, hogy a mezőgazdasági területek 40 százalékát talajvízzel öntözik, a talajvíz 
90 százalékban ugyanakkor szennyezett. Az országban ráadásul a nemzetközi átlagnál több 
mint két és félszer több olyan gyomirtószert használnak, amelyek nem felelnek meg a 
nemzetközi normáknak. 

A talajvédelem kérdése nemzetközi egyezményekben kevésbé priorizált, kifejezetten ta-
lajvédelmi egyezmény nincs hatályban. Voltak és vannak kezdeményezések nemzetközi 
talajvédelemi együttműködés5 kialakítására, illetőleg a talajvédelem kérdése más célzatú 
egyezményekben6 kap helyet, jelenik meg. Hasonló a képlet az uniós szabályozás szintjén 
is, azzal, hogy megszületett a talajvédelmi keretirányelv tervezete,7 amely szorosan kapcso-
lódik a Bizottság által elkészített hét tematikus stratégia (levegőszennyezés, hulladékkelet-
kezés, megelőzés és újrahasznosítás, tengeri környezetről, természeti erőforrásokról, városi 
környezetről, peszticidekről) közül a talajvédelmi stratégiához. A diffúz szennyezés jelen-
tősége ellenére sem a nitrát-irányelv, sem a felszín alatti vizekről szóló irányelv, sem pedig 
a víz-keretirányelv nem követeli meg kifejezetten a talajra vonatkozó jogszabályok megho-
zatalát, és nem oldja meg a talajvédelemre vonatkozó kérdések kezelését. A különböző EU-
politikák tartalmaznak ugyan talajvédelemre vonatkozó előírásokat, de koherens  politika 
még nincs ezen a területen.  Egyes tagállamok  rendelkeznek  specifikus  talajvédelmi  jog- 

 

                                                           
4 SHEPHEARD, Mark–NORER, Roland: Increasing Water Stewardship Responsibility: Water Protection 
Obligations and the Watershed Management Policy Affecting Farmers in Lucerne, Switzerland15 
Envtl. L. Rev. 121 (2013) http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/envirlr15&id= 125& 
collection=journals&index=journals/envirlr#125. (Letöltés 2014. március 5.) 
5 Világ Talaj Charta (FAO, 1982), mely a talajok ésszerű használata és a talajok védelme érdekében 
nemzetközi együttműködést sürget. Világ Talajvédelmi Politika (UNEP, 1982), a talajvédelmet a kör-
nyezeti politika részeként kívánja megvalósítani. Világ Természetvédelmi Charta (IUCN, 1982) első-
sorban természetvédelemmel kapcsolatos elveket fogalmaz meg. A dokumentum az egyes fajokat 
természetes élőhelyükkel együtt védi. Rio-i Nyilatkozat, Agenda 21 (1992) nem tartalmaz közvetlenül 
talajvédelemre vonatkozó megállapításokat, azonban közvetve: fenntartható mezőgazdaság és vidék-
fejlesztés, terület- és erőforráshasználat-tervezés integrált megközelítése, érzékeny ökoszisztémák, 
sivatagosodás témaköreiben megfogalmazott irányelvek a talajok védelmét is elősegítik. 
6 Sivatagosodás elleni egyezmény (UNEP, 1994) elsősorban a talajerózió elleni védelmet és az 
aszálykárok enyhítését (megfelelő vízgazdálkodás) hangsúlyozza. Biodiverzitás egyezmény (IUCN, 
1995) Talajvédelmi vonatkozása a teljes ökoszisztéma védelmén keresztül jut kifejeződésre. Klíma-
változás keretegyezmény (UNEP, 1995) és a Kyoto Protokoll szempontjából a talaj a szén körforga-
lomban betöltött szerepe miatt meghatározó. A talaj a szén egyik legfontosabb raktára.  
7 A Bizottság 2006-ban javaslatot terjesztett elő talajvédelmi keretirányelvre /COM(2006) 232,/ ame-
lyet az Európai Parlament a javaslat első olvasatát 2007 novemberében csaknem kétharmados több-
séggel elfogadta. A 2010. márciusi Környezetvédelmi Tanácson a tagállamok egy kisebbségben lévő 
csoportja a szubszidiaritásra, a túlzott költségekre és az adminisztratív terhekre hivatkozva megakadá-
lyozta a további előrelépést. A Tanács azóta nem tett további lépéseket e téren, a javaslat így a Ta-
nácsnál maradt. Lásd bővebben: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának „A talajvédelemről szóló 
tematikus stratégia végrehajtása és a folyamatban lévő tevékenységek” /COM/2012/046 final/ 
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szabályokkal, de ezek gyakran speciális problémákra vonatkoznak, mint például a talaj-
szennyezés.8 

A hatodik környezetvédelmi akcióprogram folytatásaként megszületett a hetedik, jelen-
leg futó akcióprogram, az Európai Parlament és a Tanács 1386/2013/EU határozatával 
elfogadott (2013. november 20.) a ,,Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó 
időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról elnevezésű doku-
mentum. Az akcióprogram helyzetértékelése alapján megállapítható, hogy a fenntarthatatlan 
földhasználat következtében fogynak a termékeny talajterületek, folytatódik a talajromlás, 
ami kihat a globális élelmiszer-biztonságra és a biodiverzitással kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. E tekintetben különösen fontos a kölcsönös megfeleltetés a mezőgazdaság 
fenntarthatóságához való hozzájárulás szempontjából, mert elősegíti a sérülékeny ökoszisz-
témák, úgy mint víztestek, talaj és fajok élőhelyei védelmét. Mindezek alapján alapvető 
célkitűzés a talajromlás megállítása, a szennyezett talajok helyreállítása. Ez a célkitűzés 
egyébként megjelenik az ENSZ-közgyűlés 2012. július 27-i A/Res/66/288 sz. határozatában 
a „A jövő, amelyet akarunk” Rio+20 Konferenciáról is.  

A természeti tőke megóvása, illetőleg a környezetterhelés csökkentése priorizált célként 
megjelenik a hetedik akcióprogramban is, valamint a közösségi/uniós jogi szabályozásban 
is és a hazai környezetvédelmi programokban, jogi szabályozásban (pl. Alaptörvény) egy-
aránt. Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 191. cikkének (2) bekez-
dése szerint az uniós környezetpolitika célja a védelem magas szintjének biztosítása, tekin-
tetbe véve az Unió számos régiójának eltérő helyzetét, alapja pedig az elővigyázatos-
ság elve, valamint azok az elvek, amelyek szerint megelőző fellépésre van szükség, a kör-
nyezeti károknak már keletkezésükkor – prioritásként – elejét kell venni, a szennyezőnek 
pedig fizetnie kell.9 

 
1. A „szennyezett talaj” hulladékstátuszának elemzése 
 
Nem volt mindig egyértelmű kérdés a szennyezett talaj jogi sorsának meghatározása. A 
korábbi hulladékgazdálkodási törvényünk (2000) a közösségi szabályozással összhangban a 
szennyezett talaj tekintetében nem tartalmazott konkrét rendelkezést, azaz többször felme-
rült a kérdés, vajon hulladéknak tekinthető-e. 

A közösségi szabályozásban a Bizottság 1993-ban (1993. december 20-i 94/3/EK hatá-
rozattal) létrehozta a „hulladékok európai katalógusát”. E határozat mellékletének beveze-
tése kimondja, hogy e hulladékjegyzék „nem kimerítő”, és hogy „valamely anyagnak a 
jegyzékbe történt felvétele nem jelenti azt, hogy az adott anyag minden körülmények között 
hulladék” . A tagállami magyar szabályozás a – jelenleg hatályos – hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben található. A hulladékjegyzékünk a európai hulladékka-
talógussal analóg módon az építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről 
kitermelt földet is) főcsoporton belül különböző hulladéktípusokat említ, mint pl. 17 05 
,,föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek, és kotrási 
meddő”, illetőleg alcsoportja 17 05 03 ,,veszélyes anyagot tartalmazó föld és kövek”. Arra 

                                                           
8 Lásd Bővebben: RAISZ Anikó: A felszín alatti vizek határon átnyúló szennyezésére vonatkozó nem-
zetközi szabályozás, in: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus 
XXX/2, 2012, 371–382. 
9 NAGY Zoltán: Fenntartható költségvetési elvonások rendszere a környezetvédelem területén, in: 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1 
(2011), 247–258. 
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lehet következtetni, hogy a még ki nem termelt szennyezett földek nem tekinthetőek hulla-
déknak. A hulladékjegyzék alapján nincs egyértelmű támpont, hogy a talaj milyen körül-
mények között tekinthető hulladéknak kitermelt vagy ki nem termelt állapotban. 

A C-01/2003. számú ügy (szénhidrogénnel szennyezett talaj) is erre a kérdésre fóku-
szált, mert ez a kérdés kihat a hulladéklerakás fogalmának elhatárolására is. Az ügy az 
1975/442/EK hulladék irányelv rendelkezéseinek értelmezésére szorítkozik, tehát nem a 
jelenleg hatályos (2008) hulladék keretirányelven alapul. A Bíróság megállapításait össze-
foglalva az alábbiakat emelhetjük ki:  

- A hulladék jelleg megállapításánál nem valamely hulladékkategóriába történő beso-
rolás a döntő, hanem az, hogy a birtokos a talajtól megválik, megválni szándékozik 
vagy megválni köteles. 

- A hulladék fogalma szempontjából a „megválik”  kifejezés nem csak a szándékos 
magatartásra vonatkozik, hanem a véletlenszerű tevékenységre (kifolyt szénhidro-
gén) is.10 

- A szénhidrogének nem választhatók el az általuk szennyezett talajtól, és csak úgy 
hasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók, ha a szennyezés eltávolításához szükséges 
műveleteket a talajon is elvégzik. Ezért nem vizsgálható elkülönítve, hogy a kiszi-
várgott szénhidrogének hulladéknak tekinthetők-e. Sokkal inkább az a kérdés, hogy 
a szennyezett talaj összességében hulladéknak tekintendő-e. Annak, hogy ezt a talajt 
nem termelték ki, a hulladékként való minősítést illetően nincs jelentősége. 

- Már maga az „anyag” fogalom is nagyon tág, és magában foglalhatja a földet mint a 
talaj alkotórészét.  

- A „hulladékbirtokos” köteles, legyen az termelő vagy birtokos, az ilyen műveletek-
kel kapcsolatban felmerülő költségek viselésére, amelyre az irányelv a „szennyező 
fizet” elvvel összhangban azokat kötelezi, akiktől a hulladék ered, legyenek azok 
hulladékbirtokosok vagy a hulladék előző birtokosai vagy a termék gyártói, akiktől a 
hulladék származott. 

A Bírósági állásponthoz kapcsolódó főtanácsnoki indítvány11 részletesen elemzi e kör-
ben a „megválásra” vonatkozó álláspontját. A megválásra vonatkozó szándék mindaddig 
kizárható, amíg a birtokos nem tudja, hogy a talaj szennyezett. Amikor azonban a birtokos a 
talaj további rendeltetésszerű használatát kizáró szennyezésről tudomást szerez, (megdönt-
hetően) vélelmezhető a megválásra vonatkozó szándék. Például a mezőgazdasági földek 
szennyezése hátrányosan befolyásolhatja a mezőgazdasági terméket, vagy az építési terület 
szennyezése veszélyeztetheti az épület használójának egészségét, vagy más kellemetlensé-
geket okozhat számára. A hulladékok esetén a hasznosság elvesztésével megalapozottnak 
tűnik az a tipikus veszély, hogy az érintett dolgot birtokosa nem használja, és szakszerű 
ártalmatlanításáról sem gondoskodik, és ezzel az a környezetet terhelheti. A szennyezett 
talaj esetében ez a veszély akkor valósul meg, ha nem végzik el a talajtisztítási intézkedése-
ket, és a szennyeződés tovább terjed. A megválásra vonatkozó szándék vélelme mindazo-
náltal megdönthető, ha a birtokos konkrét intézkedéseket foganatosít a talaj hasznosságának 
visszaállítására, anélkül, hogy megválna tőle. 

                                                           
10 Lásd még: C-418/97. és C-419/97. sz., ARCO Chemie Nederland és társai egyesített ügyekben 
2000. június 15-én hozott ítéletének (EBHT 2000., I-4475.) a megválik kifejezés tágabb értelmezé- 
séről. 
11 Juliane Kokott Főtanácsnok Indítványa (2004. január 29.) C-1/03. sz. ügy Ministère public kontra 
Paul Van de Walle és társai. 
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A megválásra vonatkozó kötelezettség esetén a hulladék jelleg sokkal inkább a hulla-
dékjog és az adott esetben felmerülő veszélyeket szabályozó szakirányú jog összjátékán 
alapszik. Ezt részben vagy egészben meghatározhatja a közösségi jog, vagy lehet kizárólag 
tagállami természetű is. Így pl. az élőhelyirányelv alapján szükséges lehet a szennyezett 
talaj eltávolítása, amely egy védett vizes élőhely vízminőségét veszélyezteti. A szennyezett 
talaj eltávolítására vonatkozó kötelezettség adódhat a vízjogból, a talajvédelemre vonatkozó 
speciális szabályozásokból vagy a veszélyelhárításra vonatkozó általános rendelkezésekből. 
Közvetetten – az ítélkezési gyakorlat szerint – még a hulladékártalmatlanításra vonatkozó 
rendelkezések is megalapozhatják a talaj megtisztítására vonatkozó kötelezettséget, amely, 
mindig az eset körülményeitől függően, megkövetelheti a szennyezett talaj eltávolítását is. 
A birtokos minden ilyen esetben köteles megválni a talajtól, tekintet nélkül arra, hogy a 
talaj a továbbiakban be tudná-e tölteni azt a feladatot, amelyet a birtokosa szánt neki. 

A megválásra vonatkozó kötelezettséget azonban nem lehet a szennyezésből kiinduló 
veszélyre alapítani, ha ez a veszély lehetővé teszi a talaj helyszínen maradását, mert például 
kitermelés nélkül is megfelelő védőintézkedéseket lehet foganatosítani. Ebben az esetben a 
birtokos nem köteles megválni a talajtól. 

A szennyezett talaj tehát már a kitermelés előtt is minősülhet hulladéknak. A szennye-
zett talajt hulladéknak kell tekinteni, ha a birtokos a szennyezés miatt köteles kitermelni. A 
hulladék jelleget megdönthetően vélelmezni kell, ha a talajt a szennyezés miatt nem lehet 
többé rendeltetésszerűen használni. 

Míg 2003-ban a szennyezett talaj kitermelés előtti állapotban is hulladéknak volt minő-
síthető, addig a jelenlegi szabályozás egyértelműen csak a kitermelt szennyezett földet te-
kinti hulladéknak. Már 2003-ban is léteztek olyan tagállami szabályozások (pl. Németor-
szág, Franciaország, Olaszország), ahol az ingó dolgokra korlátozták a hulladék fogalmát. 
Ausztriában pedig a hulladék fogalmát kifejezetten kiterjesztették azokra az ingó dolgokra 
is, amelyek a földdel környezetet károsító kapcsolatba kerültek. A Bizottság álláspontja már 
ekkor az volt, hogy a szennyezett földet lehet hulladéknak tekinteni. Természeti elemeket 
pusztán a szennyezés miatt nem lehet hulladéknak tekinteni. A jogi szabályozásban ezek-
nek az elemeknek a védelme jelenik meg elsősorban. Ezen elemek tekintetében nehezen 
elképzelhető az ártalmatlanítás és hasznosítás fogalmának alkalmazása. Szennyeződés ese-
tén ezeket inkább meg kell tisztítani, vagy más kezelés alá kell vetni, a káros hatások meg-
akadályozása érdekében. Így ezek az elemek nem tekinthetőek hulladéknak. Amint azonban 
a szennyezett talajt kitermelik, nem természetes elemről van szó többé, hanem ingó dolog-
ról, termékről vagy anyagról. 

Ezt a bizonytalan helyzetet pontosította és egyértelműsítette a hulladék keretirányelv, il-
letőleg a hulladékról szóló (2012. évi CLXXXV. törvény) törvényünk is.  A hulladékról szól 
törvényünk (2012) hatálya kiterjed valamennyi hulladékra, azaz minden anyagra vagy 
tárgyra, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles, és nem 
tekinthető mellékterméknek. A melléktermék és a hulladékstátusz megszűnésének szabá-
lyozása jelentős előrelépésnek tekinthető a hulladék fogalmi meghatározásában a konkrét 
esetekkel kapcsolatban. 

Bizonyos anyagokra csak feltételesen vagy egyáltalán nem terjed ki a törvény hatálya.  
Ad (a) Uniós jogi aktust (rendelet, irányelv) átültető vagy végrehajtására vonatkozó jog-
szabály eltérően rendelkezik, akkor nem alkalmazható a hulladéktörvény meghatározott 
anyagokra: 
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– a szennyvízre, 
– az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából 

származó hulladékra, 
– az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó feldolgozott termékeket, ki-

véve, ha azokat hulladéklerakóban történő lerakásra, égetésre, valamint biogáz- vagy 
komposztáló üzemben történő hasznosításra szánják, valamint 

– a nem vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerülő állatokra, ideértve 
a járványos állatbetegségek leküzdése érdekében leölt állatok tetemeit is. 

Ad (b) Nem alkalmazható a hulladéktörvény, hatálya nem terjed ki 
– a levegőbe kibocsátott légnemű anyagokra, valamint a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvénynek megfelelően geológiai tárolás céljából elkülönített és szállított, 
majd geológiai úton tárolt szén-dioxidra vagy a szén-dioxidnak új termékekkel és el-
járásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés vagy tesztelés céljából történő, 100 kiló-
tonna tervezett mennyiséget el nem érő geológiai tárolására, 

– a radioaktív hulladékra, 
– a hatástalanított robbanóanyagokra, 
– a természetes állapotában meglévő ki nem termelt földre, beleértve a ki nem termelt 

szennyezett talajt, valamint a földhöz tartós jelleggel rögzített építményeket, beleért-
ve a használaton kívüli, elhagyott, romos épületeket is, 

– a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, 
amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természe-
tes állapotában építési tevékenységhez használják fel, 

– a fekáliára, a szalmára, valamint a mezőgazdasági termelőtevékenység, az erdőgaz-
dálkodás, továbbá a fafeldolgozás során képződő egyéb, nem veszélyes természetes 
anyagra, amelyet a mezőgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia 
előállítására használnak a környezetre és az emberi egészségre veszélytelen eljárás-
sal vagy módszerrel, 

– a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, vízkárelhárítás vagy talajfeltöltés (a 
talaj minőségének javítása) céljából a felszíni vizekben áthelyezett üledékre, iszapra, 
amely meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik. 

 Ad (c) Az élelmiszer- és konyhai hulladékra vonatkozó – a hulladék törvényben rögzített 
– előírásokat nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó uniós ren-
deletek és hazai rendeletek figyelembevételével kell alkalmazni, és az azokban rögzített 
speciális rendelkezéseknek megfelelően kell érvényre juttatni. 

Nem adható egyértelmű válasz sok esetben a kivételesen szabályozott esetek tekinteté-
ben. A hulladék keretirányelvre és más jogi szabályozásra is tekintettel nem indokolható a 
szabályozási terület szűkítésének kérdése. 

A jogi szabályozásunk gyakorlatilag analóg az uniós előírásokkal, beleértve a hulladé-
kokra vonatkozó szabályozás hatályának kérdését is. A keretirányelv ugyanakkor egyértel-
műen kimondja, hogy „a hulladékkezelésre vonatkozó hatékony és következetes szabályo-
zást, néhány kivételtől eltekintve, alkalmazni kell minden ingó tulajdonra, amelytől tulaj-
donosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles”. „A kitermelt szennyezet-
len talajt és a természetben előforduló egyéb anyagok hulladékstátuszát, amennyiben a ki-
termelésük helyétől eltérő helyen kerülnek használatra, ezen irányelv hulladékra vonatkozó 
fogalom-meghatározásával, valamint a melléktermékekre vagy a hulladékstátusz megszű-
nésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.”12 
                                                           
12 2008/98/EK irányelv preambulum 11. pont. 
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2. A talaj fogalmának értelmezése 
 
A talaj fogalmának meghatározásakor nincs könnyű dolgunk. A talajnak nagyon sokféle 
definíciójával (pl. természettudományos, talajtani stb.) találkozunk attól függően, hogy mi-
lyen jellegét, funkcióját, tulajdonságát, szerepét kívánjuk kiemelni, értékelni, illetőleg sza-
bályozni. Hagyományos szaktudományi értelemben a Föld felszínének mállott legkülső ré-
sze, melynek porózus anyaga a víz és egyéb anyagok tárolására, átalakítására alkalmas és 
életfeltételeket biztosít a mikroorganizmusok, növények, talajlakó állatok számára.13 A fel-
szín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet a talajt mint földtani közeget határozza 
meg: a földtani közeg legfelső rétege, melynek alapvető tulajdonsága a termékenység, és 
ami ásványi részecskékből, szerves anyagból, vízből, levegőből és élő szervezetekből áll, 
földtani közeg a föld felszíne és az alatta elhelyezkedő természetes eredetű képződmények 
(a talaj, a mederüledék, a kőzetek, beleértve az ásványokat, ezek természetes és átmeneti 
formáit).14 A talaj fogalmát határozza meg többek között a termőföld védelméről szóló tör-
vény is, mely szerint a talaj feltételesen megújuló természeti erőforrás, amely egyben a me-
zőgazdasági termelés, az erdőgazdálkodás alapvető termelő eszköze, a Föld szilárd felszí-
nének élő közege, amelynek a legfontosabb tulajdonsága a termékenység. A talaj vitathatat-
lanul természeti erőforrásnak tekinthető, megújuló jellegének értelmezése azonban már 
vitára adhat okot.  

A talaj védelme, rendeltetése, funkciója szempontjából a földforgalmi törvény15 a terme-
lés természeti feltételeire tekint, amikor többek között a talajt említi, ugyanakkor a szabá-
lyozás tárgyának a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földet tekinti. A fogalmi meghatáro-
zások ebben a körben nem egységesek. 1987-ben megalkotásra került a földtörvény, 1994-
től kezdődően termőföldekről beszéltünk és napjainkban mező-, és erdőgazdasági hasznosí-
tású földről. Hasonló következtetésre juthatunk akkor is, ha a talaj/föld mint védett jogi 
tárgy kérdésével (talaj/földvédelem) kívánunk foglalkozni. A termőföldvédelem – amely 
kezdetben a termőföld törvényben került szabályozásra, majd később külön törvényi szintű 
szabályozás kialakítására került sor – kapcsán megállapíthatjuk, hogy a termőföld védelmé-
ről16 szól a törvény, amelyben a földvédelem szabályairól és azon belül a minőségi védelem 
talajvédelemként, a mennyiségi védelem földvédelemként kerül meghatározásra. Következ-
tetésként levonhatjuk azt – egyetértve Fodor László17 okfejtésével is –, hogy a talaj/föld 
elnevezések használata között nem igazán érdemes különbséget tenni. Amikor a föld elneve-
zését szűkítjük, mint például termőföld, illetőleg a mező-, és erdőgazdasági hasznosítású 

                                                           
13 http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk2/2-14.htm. Kvvm Kármentesítési 
kézikönyv. (Letöltés: 2014. március 2.) 
14 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3.§ 15. és 41. pont. 
15 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról. 
16 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről: A termőföld védelméről szóló törvényben a 
földhasználó gazdálkodási kötelezettségei között került megállapításra, hogy a termőhely ökológiai 
adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást vagy tevékenységet köteles folytatni. A termőföldön 
bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az vagy annak hatása az érintett és a környező 
termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni 
tilos. 
17 FODOR László: Fenntartható földhasználat? – Gondolatok egy talajvédelmi keretirányelv tervezete 
és az új hazai termőföldvédelmi szabályok kapcsán http://emla.hu/aa2.10.0/img_upload/777ad895389 
66d33b9d5fb7d0e49b91c/Fodor_Laszlo.pdf Letöltés: 2014. február 2. 



A hulladékgazdálkodás elhatárolási kérdései… 361 

föld,18 akkor már nem vehetjük egyértelműen azonos fogalomként a talajjal. Mindamellett 
azonban a szűkített fogalmakat használó jogszabályok hatálya alá tartozó területek esetén is 
alkalmazhatók a talajjal kapcsolatos megállapítások is.19 A kérdéskör vizsgálata, tehát ag-
rárjogi és környezetjogi megközelítést is egyaránt igényel, amelyet az agrár-
környezetvédelem20 elnevezés alatt tudunk ötvözni.21  

 
3. A ,,szennyezett talaj” meghatározása  
 
Általános megfontolás szerint azt mondhatjuk, hogy a szennyezett talaj olyan talaj, amely 
szennyező anyagot tartalmaz. Ez a meghatározás azonban jogi szempontból értelmez-
hetetlen, hiszen valamilyen mértékben minden talaj tartalmaz szennyező anyagot, azonban 
ehhez az állapothoz nem minden esetben kapcsolódik jogi értelemben vett intézkedési 
kötelezettség. Ezért egzaktabb meghatározást kell keresnünk.  

A szennyezettség nem jelent mást, mint egy állapotot, amely egy korábban megállapított 
határérték-koncentráció túllépését jelenti, amely a szennyezés hatására alakul ki. A 
szennyezés mint folyamat emberi tevékenységet feltételez, mégpedig olyan tevékenységet, 
magatartást, amely nem kedvező hatást vált ki, hanem kedvezőtlen következményekkel jár. 

A környezetvédelmi törvényünkön22 túl a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendeletet célszerű citálni, mely szerint ,,szennyezés: szennyező anyag, 
illetve energia közvetlen vagy közvetett bevezetése a környezetbe, amely káros lehet a föld-
tani közeg, felszín alatti víz állapotára, az emberi egészségre, az ökoszisztémákra, a körn-
yezethasználatokra vagy az anyagi tulajdonra, illetve rontja, vagy zavarja a környezet 
élvezetét”. 

A szennyező anyagokkal kapcsolatos vízjogi definícióból több alapvető megállapítás is 
levezethető: (a) a szennyező anyagok kimerítő felsorolását nem lehet meghatározni, 
,,…ilyenek különösen az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő anyagok.” (b) a szeny-
nyezés emberi magatartásra (közvetett és közvetlen) vezethető vissza ,,minden anyag, ami 

                                                           
18 Mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül vala-
mennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, 
legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan mű-
velés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos 
Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve. 
19 A környezetjogi szempontból a környezetvédelmi törvényünk (1995. évi LIII. törvény) a föld – mint 
környezeti elem – védelméről rendelkezik, amely kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, 
a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A föld 
felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, 
amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsít-
ják. Beruházás (építés, bányászat) folytatása során, annak megkezdése előtt – külön jogszabály ren-
delkezése szerint – gondoskodni kell a termőréteg megfelelő letermeléséről és termőtalajkénti fel-
használásáról. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után – jogszabály vagy hatósági 
határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is – a terület ütemezett helyreállításá-
ról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni. 
20 HORVÁTH Gergely: Az agrár-környezetvédelmi jog speciális részterületei, in: Jog Állam Politika : 
Jog- és Politikatudományi Folyóirat 2009/2, 80–101. 
21 Lásd bővebben: CSÁK Csilla: Cross compliance, avagy környezetvédelem a támogatás feltételeként, 
in: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), 
423–433. FARKAS CSAMANGÓ Erika: A kölcsönös megfeleltetés környezetvédelmi követelményrend-
szere az EU-ban, Forum: Acta Juridica et Politica 1:(2011/2), 83–93. 
22 1995. évi LIII. törvény 4. § 7. pont. 
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nem természetes okból a földtani közegbe … kerülve…” (c) szennyezést vált ki. A környe-
zetvédelmi törvényünk és más környezeti elemet szabályozó joganyagban fellelhető definí-
ciók szerint a (környezet)szennyezés anyag vagy energia környezetbe történő olyan mérté-
kű bocsátása, amely káros hatással járhat, azaz meghatározható nagymértékű kedvezőtlen 
változást válthat ki, de minimális negatív hatással van a környezeti elemekre és az általuk 
nyújtott szolgáltatás színvonalára. A szennyezés ténye magában hordozza a károsodás lehe-
tőségét. A környezetvédelmi törvényünk alapján a (könyezet)károsodás a környezetben, 
illetve valamely környezeti elemben közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, je-
lentős kedvezőtlen változás, illetve valamely környezeti elem által nyújtott szolgáltatás 
közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős romlása. A felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a földtani közegben okozott károsodás a földta-
ni közeg minden olyan szennyezése, amely az anyagok, készítmények, szervezetek vagy 
mikroorganizmusok talajba, a talaj felszínére vagy a föld alatti térbe történő közvetlen vagy 
közvetett bevezetése következtében a szennyezőanyag-koncentráció az emberi egészség 
károsodásának jelentős kockázatával jár, illetve meghaladja a szennyezettségi határértéket23 
vagy az egyedi szennyezettségi24 határértéket. Tartós környezetkárosodásról beszélünk, ha 
a földtani közeg olyan károsodása következik be, amely a természeti folyamatok vagy be-
avatkozás révén a tényfeltárási záródokumentáció elfogadásától számított öt éven belül sem 
csökken a kármentesítési célállapot határérték25 alá. A tartós környezeti károsodás tényfel-
tárását követően a vízvédelmi hatóság a tényfeltárás eredménye alapján határozatot hoz, és 
azt a vázrajzzal együtt megküldi az illetékes földhivatalnak a tartós környezetkárosodás 
tényének feljegyzése végett.  

 
4. Helyreállítási intézkedések elhatárolása 
 
A föld mint környezeti elem védelmét kell előtérbe helyezni, amely egyrészt jelenti a 
szennyezés elhárítását, másrészt a szennyezés esetén a helyreállítás kötelezettségét. A föld 
mint természeti erőforrás és mint termelő eszköz a szakjogi szabályzás által pl. agárjogi 

                                                           
23 Szennyezettségi határérték: jogszabályban, illetve ennek hiányában hatósági határozatban meghatá-
rozott olyan szennyezőanyag-koncentráció, illetve egyéb minőségi állapotjellemzők olyan szintje a 
felszín alatti vízben, a földtani közegben, amelynek bekövetkeztekor a földtani közeg, a felszín alatti 
víz szennyezettnek minősül, figyelembe véve a felszín alatti víznél az ivóvízminőség és a vízi öko-
szisztémák, továbbá a felszín alatti víztől függő szárazföldi ökoszisztémák igényeit, földtani közeg 
esetében pedig a talajok többes rendeltetését és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni érzé-
kenységét. 
24 Egyedi szennyezettségi határérték: a telephelyen a szennyezettségi határérték helyett – a Kvt. ha-
tálybalépésekor már folytatott tevékenység esetében vagy azokon a területeken, ahol a bizonyított 
háttér-koncentráció meghaladja a szennyezettségi határértéket – a helyzet tényleges ismerete alapján 
kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérésre támaszkodóan, a területhasználat figyelembevételével 
hatósági határozatban megállapított szennyezettségi határérték. Az egyedi szennyezettségi határérték 
nem lehet szigorúbb a szennyezettségi határértéknél és nem lehet enyhébb a vizsgálattal megállapított 
tényleges szennyezettségi koncentrációnál, illetve a kármentesítési célállapot határértéknél.  
25 Kármentesítési célállapot határérték: hatósági határozatban előírt koncentráció, amit a kármentesí-
tés eredményeként kell elérni az emberi egészség és az ökoszisztéma, illetve a környezeti elemek 
károsodásának megelőzése érdekében; meghatározása a kármentesítési eljárás keretében végzett 
komplex értékelésen, a szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, 
terjedésére vonatkozó méréseken, modellszámításokon, kármentesítési mennyiségi kockázatfelméré-
sen alapul a területhasználat figyelembevételével. 
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védelemben is részesül a gazdálkodási feltételek meghatározásán keresztül (kölcsönös meg-
feleltetés, hasznosítási kötelezettség stb.).  

A környezetvédelmi jogszabályok nagy száma tartalmaz olyan rendelkezést és tilalmat, 
melyekből valami cselekvésének, eltűrésének vagy abbahagyásának kötelezettsége ered. 
Ezek szerint különbséget tehetünk teljesítési kötelezettségek, tűrési kötelezettségek és ab-
bahagyási kötelezettségek között.26 

A teljesítési kötelezettségek olyan alapkötelezettségek, amelyek a környezetbarát visel-
kedés általános kötelezettségeit rögzítik. A közjogi helyreállítási kötelezettség is ebbe a 
körbe tartozik, amely a szektoriális normákon keresztül az adott tevékenység végzésére 
vonatkozó szabályokkal direkt és indirekt módon kényszerítik ki a tevőleges magatartáso-
kat. A tűrési kötelezettségek az állam környezetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzésének 
szükségéből erednek, és magukban foglalják mind a közjogi, mind pedig a magánjogi vetü-
leteket is. Például ha a megelőző és a helyreállítási intézkedések elvégzése más tulajdoná-
ban, birtokában (használatában) álló területet érint, az érintett ingatlan tulajdonosa, birtoko-
sa (használója) tűrni köteles a megelőző és helyreállítási intézkedések elvégzését. Az érin-
tett ingatlan tulajdonosát, birtokosát (használóját) kártalanítás illeti meg. Az abbahagyási 
kötelezettségek egy adott, környezetszennyező/veszélyeztető tevékenységet tiltanak vagy 
korlátoznak. A tilalmak alól kivételt vagy mentességet lehet adni.   

A környezethasználat során elsődleges kötelezettség a környezet károsodásának meg-
előzése, amelynek érvényre jutását különböző jogi eszközök, előírások segítik. Az elővi-
gyázatosság-megelőzés-helyreállítás triászában alkalmazot sorrendiség időbeli megvalósu-
lást is sugall. Ha nem lehet a megelőzés során a környezetkárosodást kizárni és az bekö-
vetkezik, akkor a környezethasználónak gondoskodni kell a tevékenysége által bekövetke-
zett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. A 
helyreállítási intézkedés kárelhárítási és kármentesítési tevékenységet és intézkedést foglal 
magába. A kárelhárítás a károsodás megelőzéséhez, illetőleg az azonali beavatkozást 
igénylő környezetkárosodás bekövetkezéséhez kapcsolódó fogalom. Azonnali beavatkozás 
szükséges, amennyiben a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszé-
lyezteti, illetve amennyiben a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással 
eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve a jövőbeni kör-
nyezetkárosodás megelőzhető. A kárelhárítást végző költségvetési szervek felmerülő ki-
adásaikat maguk fedezik, de a környezetkárosodást megelőző intézkedés, illetve a kárelhá-
rítás befejezése után a költségeknek a környezethasználóra való áthárításáról földtani kö-
zeg esetén a vízügyi hatóság intézkedik.27 

A kármentesítés a károsodás felszámolására tett intézkedéseket foglalja magába min-
den más esetben. Olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszín alatti víz és földtani kö-
zeg károsodásának enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállításá-
ra, valamint a felszín alatti víz által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyen-
értékű szolgáltatás biztosítására irányul. A földtani közegek kármentesítésére vonatkozó 
szabályokat a 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet tartalmazza. A kármentesítési hatá-
rozatban kármentesítésre kötelezett a környezetvédelmi törvényünk28 szerint megállapított 
felelősséggel tartozik.  

                                                           
26 Lásd bővebben: ERBGUTH Wilfried–SCHLACKE Sabine: Umwelrecht, Nomos, 2008, 81–82. 
27 Lásd bővebben: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárí-
tásának rendjéről. 
28 1995. évi LIII. törvény 101–102/A. § alapján. 
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A helyreállítás olyan műszaki, gazdasági és jogi-igazgatási tevékenység, amely különö-
sen a szennyezett földtani közeg megismerése, illetőleg a szennyezettség, károsodás és a 
kockázat mértékének csökkentése, megszüntetése, továbbá monitorozása érdekében szük-
séges. Az intézkedési típusokat mindig a konkrét eset kapcsán kell meghatározni. 

Amennyiben a környezeti kár bizonyítottan vagy valószínűleg több tagállamot is érint, a 
kárt szenvedett tagállamoknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy a megelőző 
vagy a helyreállítási tevékenység megfelelő és hatékony elvégzését biztosítsák a környezeti 
károk tekintetében. A tagállamok szintén kérhetik a megelőző, illetve helyreállítási tevé-
kenységek költségeinek behajtását a kárt okozóján. Vagyis szinte minden esetben a kárt 
okozó személy vagy személyek kötelesek viselni a helyreállítási költségek teljes költségét, 
beleértve mindazokat a költségeket, amelyek a kármentesítés megfelelő végrehajtásának 
biztosításához szükségesek. Ezek a költségek tételesen a környezeti károk, valamint a károk 
közvetlen veszélyének felmérésével kapcsolatos költségek, a helyreállítási tevékenységek 
lehetőségeinek felmérése során felmerülő költségek, a közigazgatási, jogi és végrehajtási 
költségek, a végrehajtási munkálatok felügyeleti költségei, a monitoring és az adatgyűjtés 
költségei, továbbá minden egyéb általános költség.29 

A környezeti felelősségről szóló irányelv30 alapján megállapítható, hogy a földszennye-
zés vonatkozásában nem csak a természetes állapot helyreállítására fókuszál, hanem sokkal 
inkább azoknak a veszélyeztető tényezőknek és cselekvéseknek az elkerülésére, kiiktatásá-
ra, amelyek esetlegesen károkat okozhatnak. Amit nem lehet eltávolítani, azt a legjobb 
technikák alkalmazásával olyan szintre kell csökkenteni, amilyen alacsonyra csak lehet. A 
helyreállítással biztosítani kell, hogy a föld többet ne jelentsen jelentős veszélyt az emberi 
egészségre. A helyreállításnál mentesülhet az üzemeltető olyan cselekvéssel vagy kibocsá-
tással okozott károk megtérítése alól, melyről az üzemeltető bebizonyítja, hogy kibocsátás-
kor vagy a cselekmény elkövetésekor a tudomány és a technika álláspontja szerint az adott 
kibocsátásról vagy cselekményről nem lehetett tudni, hogy az káros a környezetre.  

A károkozás szinte kizárólag az irányelv III. mellékletében felsorolt tevékenységek va-
lamelyikéből, ezen belül a legtöbb esetben az IPPC-irányelv31 hatálya alá tartozó tevékeny-
ségből, hulladékgazdálkodási műveletekből vagy veszélyes anyagok, készítmények vagy 
kapcsolódó termékek gyártásából, felhasználásából vagy tárolásából eredt.32 

 
4.1. Felelősség a helyreállításért 
 
Az irányelv korlátozott vertikumban tehát a környezeti közjogi károkkal, a környezettel 
mint közjavakkal foglalkozik. Az irányelv a „szennyező fizet elvére” támaszkodva a hely-
reállítási kötelezettséget a szennyezőre telepíti. A közhatóságok helyreállíthatják a környe-
zetet, és a szennyezőtől követelhetik ennek megtérítését. Ha azonban a szennyezőn nem 

                                                           
29 HORVÁTH Erzsébet: Talajvízvédelem. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_ 
Talajvizvedelem/ch03.html#id552670 (Letöltés: 2012. október 1.) 
30 Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelv (2004. április 21.) A környezeti károk 
megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről. 
31 Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzésé-
ről és csökkentéséről. 
32 COM/2010/0581 a Bizottság Jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazda-
sági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a környezeti károk megelőzése és felszámo-
lása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
alapján. 
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tudják érvényesíteni követelésüket, a kötelezettségekért való helyreállítást (megszűnés, 
azonosíthatatlanság miatt stb.), nem kötelesek a közhatóságok a helyreállításra, illetőleg a 
helyreállítás elvégzése esetén az állam viseli a költségeket. Mindezekre tekintettel sok eset-
ben nem kerül sor a közhatalom helyreállítási kötelezettség teljesítésére. Az irányelv 
egyébként a helyreállítási kötelezettség korlátozására vonatkozóan is tartalmaz rendelkezé-
seket pl. a felsorolt károkat kell helyreállítani,33 bizonyos diffúz szennyezés esetén kizárt a 
helyreállítás,34 a tagállamok végrehajtási jogszabályai alapján mentesíthetők az üzemeltetők 
a helyreállítási költségek viselése alól35 .36 Az irányelv nem terjed ki egyébként a testi sérü-
lés, gazdasági károk körére, azok megtérítése alapvetően a tagállamok polgári jogi felelős-
ségi szabályozási körébe tartozik.37 Az irányelv nem tartalmazza a károkozónak (szennye-
zőnek) a károsult kártalanítására vonatkozó megtérítésre vonatkozó kötelezettségét. 

A helyreállítási kötelezettség kapcsán – a szennyező fizet elve mellett – szükségszerűen 
még egy elvet meg kell említeni, az pedig a károk forrásánál történő helyreállítás elve, ame-
lyet 1987. évben illesztettek a Szerződésbe. A helyreállítás az unió szintjén nem definiált 
fogalom, eszköz és cél. Figyelemmel arra, hogy a környezeti kárt nem mindig lehet – sőt az 
esetek többségében nem lehet – teljesen helyreállítani, az egyes területeken különbözőkép-
pen kell szabályozni a kár megelőzését, csökkentését és helyreállítását szolgáló jogintéz-
ményeket. Az intézkedések az Unió szintjén diszkrecionálisak. Az Európai Bíróság38 ezzel 
az elvvel igazolta azt a döntését, hogy a hulladék keletkezési helyéhez legközelebbi helyhez 
történő lerakás szükséges. Az Európai Bíróság kifejtette többek között, hogy ez az elv egy-
ben arra a következtetésre vezet, mely szerint az EU jogalkotásának a kibocsátási határérté-
keken kell alapulnia.39 Erre az elvre való hivatkozással lehetőség kínálkozik meghatározott 
rendelkezések megalkotására, ugyanakkor nincs kötelező erő arra nézve, hogy az elv érvé-
nyesítése érdekében meghatározott jogalkotás kidolgozásra kerüljön.40 

Környezeti kár fennállhat a jelenlegi szennyező magatartások következményeként, an-
nak ellenére, hogy a jogi szabályozottság megfelelő garanciális korlátokat épít be a környe-
zetvédelem érdekében. Másrészt a károk fennállhatnak korábbi tevékenységek vagy mu-
lasztások eredményeként. A környezeti károkról szóló irányelv41 megfogalmazza, hogy a 
környezeti károk megelőzését és helyreállítását a szennyező fizet elvének alkalmazásával 
kell végrehajtani oly módon, hogy az a fenntartható fejlődéssel összhangban legyen. Ezen 
elvnek megfelelően annak a gazdasági szereplőnek, aki a kár okozásáért felelősségre von-

                                                           
33 2004/35/EK irányelv 2. cikk. 
34 2004/35/EK irányelv 4. cikk (5) bekezdés: „Ez az irányelv csak olyan diffúz szennyezésből szárma-
zó környezeti károk vagy ilyen jellegű közvetlen kárveszély esetén alkalmazandó, amelyek esetében 
okozati összefüggést lehet megállapítani az okozott kár és az egyéni gazdasági szereplők tevékenysége 
között.” 
35 2004/35/EK irányelv 8. cikk (4) bekezdés. 
36 Ludwig KRÁMER (fordította: Horváth Zsuzsanna): Az Európai Unió környezeti joga, Dialóg 
Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2012. EU Environmental Law, Seventh Edition Sweet and Maxwell, 
London, 2011 alapján 186–187. 
37 2004/35/EK irányelv preambulum 14. és a 3. cikk (3) bekezdés. 
38 Bizottság kontra Németország C-422/92. sz. ügy. 
39 Az uniós gyakorlat ugyanakkor a minőségi szabványokat preferálja a levegő- és a vízszennyezési 
előírásokban. 
40 Ludwig KRÁMER (fordította: Horváth Zsuzsanna): Az Európai Unió környezeti joga. Dialóg 
Campus Kiadó Budapest–Pécs, 2012. EU Environmental Law, Seventh Edition Sweet and Maxwell, 
London, 2011 alapján 49–50. 
41 2004/35/EK irányelv. 
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ható vagy aki által folytatott tevékenység a jövőben jelentős kárveszélyt jelenthet, elvben az 
összes szükséges megelőző és helyreállítási költséget viselnie kell. 

Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket legalább a jelentős szennyező anyagok eltá-
volítására, ellenőrzésére, elszigetelésére, illetve mennyiségi csökkentésére úgy, hogy a 
szennyezett terület – tekintetbe véve jelenlegi vagy a szennyezés bekövetkezésének idő-
pontjára vonatkozóan jóváhagyott jövőbeli használatát – ne járjon az emberi egészséget 
fenyegető jelentős kockázattal. Az ilyen kockázatok fennállását kockázatfelmérési eljárá-
sokkal kell meghatározni, tekintetbe véve a talaj jellemzőit és funkcióját, a szennyező 
anyagok, készítmények, szervezetek és mikroorganizmusok típusát és koncentrációját, azok 
veszélyességét, valamint terjedésük valószínűségét. A használat módját a földhasználati 
előírások vagy a károk bekövetkezésének idején hatályos egyéb vonatkozó előírások alap-
ján kell megállapítani. Amennyiben a földhasználat megváltozik, valamennyi szükséges 
intézkedést meg kell tenni az emberi egészséget fenyegető kedvezőtlen hatások megelőzése 
érdekében. Amennyiben a földhasználatra vonatkozó vagy más megfelelő előírás nem áll 
rendelkezésre, akkor az adott terület hasznosítását a károsodott terület jellege alapján kell 
meghatározni, tekintetbe véve a terület várható fejlesztési módját. Figyelembe kell venni a 
természetes regenerálódás, vagyis egy olyan regenerálódási folyamat lehetőségét is, amely-
hez nem szükséges közvetlen emberi beavatkozás.42 

Az illetékes hatóság jogosult dönteni a felszámolási intézkedésekről, valamint arról is, 
hogy az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot elérése érdekében megvalósítandó fel-
számolási intézkedések költsége arányban áll-e az elérhető környezeti haszonnal.43 Az ará-
nyosság elve értelmében a környezeti károk felszámolására irányuló intézkedések nem lép-
hetnek túl azon, ami alkalmas és szükséges a környezet helyreállításához. A hatékony jog-
orvoslat elve alapján pedig a felszámolási intézkedésekre vonatkozó határozat indokoltságát 
meg kell jelölni. Ez az indokolás azért szükséges, hogy a bíróságok ellenőrizhessék a hatá-
rozat jogszerűségét. A környezeti felelősségről szóló irányelvvel nem ellentétes egy olyan 
nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy hivatalból 
módosítsák az elrendelt felszámolási intézkedéseket. Az ilyen határozatok meghozatala 
során főszabályként értékelni kell a területspecifikus feltételeket, a kivitelezés költségeit az 
ésszerűen előrelátható haszon függvényében, a közegészséget és közbiztonságot érintő le-
hetséges vagy valószínű sérelmet, vagy káros hatásokat és a megvalósításhoz szükséges 
időt, ugyanakkor ettől az illetékes hatóság különleges esetekben, alapos értékelés alapján 
részben vagy teljesen eltekinthet, amennyiben ezt a döntést az érintettek meghallgatását 
követően és alapos indokolással hozza meg.44 

 
4.2. Helyreállítási kötelezettség tartalmi elemei 
 
A környezetszennyező magatartás abbahagyása és a károsodott környezet helyreállítása 
egyrészt a környezethasználók alapvető kötelezettsége, másrészt a hatósági kötelezés45 jog-

                                                           
42 2004/35/EK irányelv II. melléklete. 
43 Lásd bővebben 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárítá-
sának rendjéről. 
44 C-379/08. és C-380/08. sz. ügyek. 
45 Az angol környezetvédelmi törvény (1990) kötelezettségként írja elő a helyi hatóságok számára, 
hogy a földek állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjék, ellenőrizzék, és az esetleges károsodás 
észlelése során alapos vizsgálatot folytassanak le. Ha ugyanis észlelték a szennyezést, a helyi ható-
ságnak jogszabályi kötelezettsége van cselekedni, és eljárást indítani. A helyreállítás elsődlegesen az 
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következménye is lehet. A helyreállítási kötelezettség ugyanakkor nem szinonim fogalom 
az eredeti állapot helyreállításával, részben több, részben kevesebb. Ebből következik, hogy 
az eredeti állapot helyreállításának közjogi és magánjogi szempontból lehetséges egy met-
szete, amely mindkét aspektusból hasonló eredményre vezet.   

 
4.2.1. Helyreállítás a magánjogban 
 
A korábban hatályos Polgári Törvénykönyv (1959)46 a károk reperációjának elsődleges 
módjaként az eredeti állapot helyreállítását határozta meg, és ha ez nem lehetséges, vagy a 
károsult alapos okból nem kívánta, a kártérítés a kár megtérítésének másodlagos lehetősége. 
A kártérítést elsődlegesen pénzben, bizonyos feltételek fennállása esetén természetben lehe-
tett teljesíteni. A pénzbeli kártérítésként a károsult igényt tarthat az eredeti állapot helyreál-
lításához szükséges, felmerült és indokolt költségek megtérítésére. A nem vagyoni kár 
pénzbeli teljesítése indokolt volt, míg a vagyoni károk esetén természetbeni helytállásra 
akkor kerülhetett sor, ha a károkozó a károsult vagyontárgyat maga is termelte, vagy az 
egyébként rendelkezésére állt.47 A környezetvédelmi reparáció során elsődleges szempont 
az eredeti állapot helyreállítása, hiszen ez a felelősségi forma hivatott elsősorban arra, hogy 
olyan helyzetet hozzon létre, mintha a károsodás nem következett volna be. Nem fogadható 
el környezeti károk esetén a környezeti elemekben történő sérelmek elintézésének módja-
ként az a kitétel, mely szerint, ha a károsult ellenzi, vagy alapos okból nem kívánja az ere-
deti állapot helyreállítását, akkor ez mellőzhető. A környezeti elemek sajátossága, hogy 
hatásai – kumulatív hatások – nehezen prognosztizálhatók, más környezeti elemmel szoros 
kapcsolatban állnak, az elemek egymással szoros összefüggésben vannak. Ezért az eredeti 
állapot helyreállításának kérdése nem feltétlenül csak és kizárólag a károsult nyilatkozatán 
múló és érdekében álló kérdés, adott esetben egy társadalmi csoport környezeti lehetőségeit 
meghatározó döntésről van szó az eredeti állapot helyreállításának mellőzésével. Erre tekin-
tettel eltérő jogi szabályozásra lenne szüksége a környezeti károk tekintetében alkalmazan-
dó magánjogi reparációs módozatok körében.  

A szerződés érvénytelensége körében született kollégiumi vélemény48 az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozóan általános érvényű megállapításokat is tartalmaz. A Ptk. (1959) 
eredetileg az eredeti állapot helyreállítása alatt csak a természetben történő in integrum 
restituciót értette, míg a PK 32. számú állásfoglalás lehetővé tette az eredeti állapot érték-
ben történő helyreállítását. A bírói gyakorlat a PK 32. számú állásfoglalás alapján eddig 
alkalmazta az eredeti állapot értékben történő helyreállítását.  

Koncepcióváltásra került sor a kártérítés módjának a meghatározása tekintetében. Az új 
Ptk. (2013)49 a pénzben való megtérítésére helyezi a hangsúlyt, kivéve, ha a természetben 
való megtérítést az eset körülményei indokolják.50 Az eredeti állapot helyreállítására való 

                                                                                                                                                    

önkéntességen alapszik, a hatóság helyreállításra felszólítja a megfelelő személyt, hogy az tegyen 
eleget a kötelezettségének. Az esetek 10%-ában kell a hatóságoknak kényszerintézkedésekhez folya-
modni. 
46 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
47 Ptk. 355. §. 
48 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről, míg a 2/2010. (VI. 28.) PK 
vélemény az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről rendelkezik. 
49 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 
50 Ptk. 6:527. §. 



Csák Csilla 368 

utalást mellőzi a jogszabály, azzal az indoklással, mely szerint a károkozó közreműködése 
hiányában az eredeti állapot helyreállítása általában nem kényszeríthető ki.  

 
4.2.2. Helyreállítás a közjogban 
 
A növekvő környezeti károsításra és ennek a közegészségre gyakorolt hatására az első jogi 
válaszokat a magánjog, a tulajdonjog és a szerződésen kívüli kártérítési jog adta meg. Be-
bizonyosodott azonban a magánjogról, hogy önmagában nem elegendő a növekvő ipari 
fejlődés által teremtett kihívások megoldására, és lefektették a jelenlegi szabályozás alap-
jait, amely a környezet és a közegészség megelőző és helyreállító közjogi rendelkezésekre 
épül. A magánjogi környezeti károk esetén ennek elsődleges megtérítési formája a 
kártérítés/kártalanítás, míg a közjogi károk esetén alapvetően erre a választ a helyreállítás-
ban találhatjuk meg.  

A környezeti károk helyreállítása a környezethasználó alapvető kötelezettsége, amely 
jelentkezhet a tevékenység végzése során, illetőleg a tevékenység befejezését követően. 
Környezetkárosodás esetén, ha ennek nem tesz eleget, hatósági kötelezést von maga után. A 
hatósági kötelezésnek való megfelelés elmaradása esetén a hatóságnak lehetősége van, de 
nem kötelezettsége, hogy elvégezze vagy elvégeztesse a helyreállítást, a költségek 
áthárítása mellett. A költségek megtérülésének általában nincs realitása, és ennek következ-
tében sok esetben nem történik meg a hatósági intézkedés.51 A helyreállítási költségek ter-
mészetesen nem egyenlőek a környezeti kár értékével, bár abban az esetben, amikor a he-
lyreállítás az elsődleges cél, szoros kapcsolat állhat fenn a helyreállítási költség és kár 
között.52 A károk mindig a keletkezés helyén és a keletkezés pillanatában kezelhetők a leg-
kedvezőbben. Hosszú távon a kumulálódás, továbbterjedés miatt a károk nagysága nő. Ez 
azt is jelenti, hogy a károk helyreállítása jóval magasabb költségeken lehetséges csak, és 
ugyanakkor rosszabb minőségű marad a környezet állapota.53 

A környezeti kárért való helytállás állami kikényszerítésére több megoldás ismert.  Ezek 
között vannak szélsőséges esetek, amikor az állam a szennyezés „árát és mennyiségét” is 
egyaránt – piaci hatások érvényesülését kiszorítva – szigorúan meghatározza illetőleg az „ár 
és mennyiség” meghatározását a piacra bízza (önkorrekciós folyamatok), és közvetetten a 
piaci működési feltételeket befolyásolja. A tisztán piaci vagy tisztán állami szabályozás 
közötti átmenet is ismert azonban: „…egyikben az állam a környezetbe bocsátott 
szennyezés árát szabja meg, míg a szennyezés tényleges nagysága a piacon alakul ki; a 
másik esetben éppen fordítva, az állam a környezetbe bocsátható szennyezés nagyságát 
határozza meg, s a szennyezésért fizetendő ár  meghatározását bízza a piacra.” Utóbbira 
legismertebb példa az emisszó kereskedelem.54 Az állami beavatkozás esetén a termelő 
még mindig többféle alternatíva közül választhat. A termelő egyik lehetősége, mint láttuk, 

                                                           
51 Lásd a 35/2004 kárfelelősségi irányelv és az 1995. évi LIII. törvény koherens rendelkezéseit, bő-
vebben: Ludwig KRÁMER (fordította: HORVÁTH Zsuzsanna): Az Európai Unió környezeti joga, Dialóg 
Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2012. EU Environmental Law, Seventh Edition Sweet and Maxwell, 
London, 2011 alapján 51. 
52 Lásd bővebben: SZLÁVIK  János: Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás. KJK Kerszöv 
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, Környezetvédelmi Kiskönyvtár 14, 72–76. 
53 http://www.unimiskolc.hu/vrgi/20031002zzz20031231/kornyoktseg2_2003lev.pdf (Letöltés: 2012. 
július 18.) Környezeti károk és költségek. 
54 KOCSIS Tamás: Állam vagy piac a környezetvédelemben? In: Közgazdasági Szemle XLIX. évf., 
2002. október, 889–892. 
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csökkenti termelését és ezzel kerül az optimális szennyezési szint közelébe. A másik lehe-
tősége, hogy valamilyen szennyezés csökkentő technológiai megoldással csökkenti a ter-
mékegységre jutó emisszióját. Nyilván ez utóbbi megoldásra csak akkor kerülhet sor, ha az 
állami beavatkozás az emisszióhoz kapcsolódik és nem a kibocsátott termék menny-
iséghez.55 

A közjogi közigazgatási felelősség alapján, a környezetkárosodás esetén helyreállítási 
intézkedéseket (elsődleges,56 kiegészítő,57 kompenzációs58) kell megtennie a környezet-
használónak.59 Kárenyhítési, megelőzési, helyreállítási kötelezettség akkor is terheli a kör-
nyezethasználót, ha egyébként mentesülne a közigazgatási felelősség alól. A helyreállítási 
intézkedések az eredeti állapot helyreállítását, illetőleg ahhoz közeli állapot létrehozását 
jelentik elsődlegesen, majd ezt követően – ha az eredeti állapot helyreállítására nincs lehe-
tőség – a környezeti elem, illetőleg a környezeti elem által nyújtott szolgáltatás pótlására 
kerülhet sor, különböző fázisokban.  

A helyreállítás akkor igazán sikeres, ha olyan állapotot tudunk teremteni, hogy azon új-
ra képesek vagyunk termelni (földön), illetőleg az emberi egészség és környezetegészség 
feltételeit biztosítani tudjuk. Az emberi és környezeti egészség védelme alapvető célkitű-
zésként jelenik meg a környezetvédelmi szabályozásban. Ezen érdekek mentén az angol 
kormány a földet érintő szennyezésekkel kapcsolatban három célt jelöl meg. Egyrészt azo-
nosítani és eltávolítani az elfogadhatatlan egészségi kockázatokat az emberi egészségre és 
környezetre, másrészt a károsult földet használható és hasznosítható állapotba visszahozni, 
harmadrészt biztosítani azt, hogy az egyént, a cégeket és a társadalmat terhelő költségek 
mint egész az arányosságnak megfeleljen, megvalósítható és gazdaságilag fenntartható le-
gyen.60 

                                                           
55 Lásd bővebben: KEREKES Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai. Budapest 1998. http://mek. 
oszk.hu/01400/01452/html/index.htm (Letöltés: 2012. szeptember 1. 84.) 
56 Elsődleges helyreállítási intézkedésként a környezetnek vagy valamely környezeti elemnek, illetve 
a környezeti elem által nyújtott szolgáltatásnak az eredeti állapotát vagy ahhoz közeli állapotát hely-
reállítani.  
57 Kiegészítő helyreállítási intézkedésként amennyiben az elsődleges helyreállítási intézkedés nem 
vezet eredményre, 

ba) a károsodott környezeti elemet erre alkalmas környezeti elemmel, illetve a környezeti elem ál-
tal nyújtott szolgáltatást erre alkalmas környezeti elem által nyújtott szolgáltatással pótolni, 

bb) ha a ba) pontban meghatározott pótlás sem vezet eredményre, a környezeti elemet vagy a kör-
nyezeti elem által nyújtott szolgáltatást – a károsodott környezeti elem vagy szolgáltatás becsült költ-
ségével megegyező –, erre alkalmas környezeti elemmel vagy környezeti elem által nyújtott szolgálta-
tással pótolni.  
58 A környezethasználó kompenzációs helyreállítási intézkedésként köteles megtenni mindazon intéz-
kedéseket a helyreállítási intézkedések befejezéséig, amelyek a károsodott környezeti elem vagy a 
környezeti elem által nyújtott szolgáltatás hiánya ideiglenes pótlásához szükséges.  
59 A hatósági helyreállítási kötelezésre a jogerősen megállapított környezetkárosítás esetén van lehe-
tőség. A kötelezést tartalmazó hatósági határozatban – több környezetkárosodás, illetve több környe-
zeti elemet érintő környezetkárosodás egyidejű helyreállítása szükséges, és a helyreállítás egyidejű 
megvalósítására nincs lehetőség – a környezetvédelmi hatóság dönt a környezetkárosodások helyreál-
lításának sorrendjéről, valamint  elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el és jegyez fel az ingatlan-
nyilvántartásba a helyreállítási intézkedés megtételére kötelezett személy azon ingatlanaira, amelyek 
a helyreállítási intézkedés költségeinek előreláthatólag finanszírozandó összegére kellő fedezetet 
nyújtanak. 
60 Maria LEE: ’New’ Environmental Liabilities: The Purpose and Scope of the Contaminated Land 
Regime and the Environmental Liability Directive, Heinonline 11 Envtl. L. Rev. 264, 2008–2009. 
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Anélkül, hogy a büntetőjogi kérdések teljes körűen e tárgykörben elemzésre kerülnének 
– a kutatás kereteit dogmatikailag szétfeszítené –, néhány gondolat erejéig célszerű felidéz-
ni a büntetőjog nézőpontját. Előrevetítve azt, hogy 2013. január 1. napjától új Btk.61 lépett 
hatályba, amely módosításokat vezetett be a már meglevő tényállások tekintetében illetőleg 
újabb tényállásokat emelt a büntetőjog palettájára. A törvény a környezetkárosítás fogal-
mában szereplő két eredményt (beavatkozással helyreállítható, illetve helyreállíthatatlan) 
külön büntetési tétellel fenyegeti, ezzel is kifejezve azok különböző társadalomra veszé-
lyességét.62 A büntetése korlátlanul enyhíthető, illetőleg az elkövető nem büntethető – 
meghatározott tényállási elemek esetén –, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig a bűncse-
lekmény által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást megszünteti, a károso-
dott környezet eredeti állapotát helyreállítja.63 

 
5. A talaj szennyezettségének megszüntetése (remediáció) 
 
A talajjal kapcsolatos kárelhárításra és kármentesítésre külön jogszabályi rendelkezések 
vannak, amelyek azonban egységesek abban, hogy a talaj szennyezettségét meg kell 
szüntetni a határértékek figyelembevételével. A szennyezettség megszüntetésének külön-
böző módozatai vannak, attól függőn, hogy in situ (a kezelést az eredeti helyen, kitermelés 
nélkül valósítja meg) vagy ex situ (kitermelés mellett) megoldás indokolt. Az egyes el-
járásokhoz kapcsolódnak fizikai, biológiai, kémiai, ökológiai kezelési műveletek, amelyek 
azonban nem minden esetben térnek el a hulladékkezelés során alkalmazott műveletektől. 
Az in situ és ex situ eljárások között szereplő megoldások a szennyező anyag tulajdon-
ságait, mozgását, és kiterjedését figyelembe véve kerülnek kiválasztásra. Természetesen 
több módszer kombinálása is lehetséges, amennyiben gyors megoldásra van szükség. Az 
illékony anyagok eltávolítására szolgál az átlevegőztetés. Erre a célra beültetett csöveken 
keresztül meleg levegőt juttatnak a szennyezett talajba, amely azon átáramlik, és a 
szennyezett levegőt elvezetik, majd tisztítják. A talajmosást felületaktív anyagokkal kom-
binálva vízben oldódó szennyeződések esetén használják, de nem oldható olajszennyezések 
felúsztatására is használhatják a talajvíz szintjének megemelésével, vagy éppen kutakban 
előidézett depresszióval. Baktériumokkal és növényekkel szintén vonhatnak ki szennyező 
anyagokat a talajból, ezeket biológiai remediációnak nevezik. A megoldások között szere-
pel a szennyezések rögzítése vagy fixálása (pl. kémiai kötésekbe) is. A termikus eljárásokat 
inkább az ex situ kezelések között találjuk meg, de van rá lehetőség in situ megoldással is.64 
A remediációs költségeket nagyon sok tényező befolyásolja, pl. kiterjedtség, alkalmazott 
módszer és eljárás, teljes körű vagy részleges helyreállításra kerül sor. Visszatérve a ta-
nulmány azon megállapítására, hogy hulladék-e vagy sem a szennyezett talaj, a választ az 
adja meg, hogy melyik módszert választjuk a szennyezettség megszüntetése érdekében. 
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63 2012. évi C. törvény 241. § (3) bekezdés, 1978. évi. IV. törvény 280. § (3) bekezdés. 
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