
 

 

Nyilatkozat a Környezeti felelősségről 

 

I. Alapvetés 
 

 

1. A jogi felelősség alapja a morális felelősség. Egy európai nemzet tagjaként, a világ 

polgáraiként belátáson alapuló felelősséget érzünk a környezetünkért, a természet összetevő 

elemeinek, a természeti tőkének a megőrzéséért. Felismertük, hogy - különösen a fejlett világ 

- termelési és fogyasztási módja nem fenntartható. A világ ma az újratermeléséhez szükséges 

erőforrások másfélszeresét használja fel. 

 

2. Ezért a környezetvédelem elválaszthatatlanná vált a gazdaság szabályozásától, a 

társadalmon belüli és a társadalmak közötti igazságosság elveinek megfogalmazásától.  

Mindehhez járul az a kötelezettség, hogy a Földet a jövő nemzedékeknek legalább olyan 

állapotban adjuk tovább, amilyenben elődeinktől átvettük, beleértve az erőforrásokhoz való 

hozzáférés és a közöttük való választás szabadságát, teljes kimerítésük tilalmát és a Föld, mint 

élőhely minőségének a megőrzését.  

 

3. Elismerjük és célunknak tekintjük az egymást követő nemzedékek megfelelő 

életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, beleértve természeti örökségünk 

megőrzését, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. 

 

4. Egyetértünk azokkal a törekvésekkel, amelyek a nyers, pénzben kifejezett mérőszámok 

helyett az emberiség jól-létét (well-being), boldogságát összetettebb mutatókkal kívánják 

kifejezni, mert hiszünk abban, hogy a piac mellett vannak más érték-tényezők is, amelyeket 

figyelembe kell venni.  

 

5. Amint a természetvédelem, az ökológia, a környezetvédelem, az erőforrás- és  

hulladékgazdálkodás, az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és hasznosításuk, a 

fogyasztóvédelem, az egészségügy és számos más terület egyre inkább összefonódik - 

megfelelve a környezetvédelem más politikákba integrálása elvének -, akként szükséges, hogy 

a szakemberek, beleértve a bírákat is, ökológiai és környezettudatos szemléletre tegyenek 

szert: ismerjék fel, hogy nem elérhető statikus egyensúly a környezetet befolyásoló tényezők 

között. A környezeti tényezők és a reájuk ható társadalmi-gazdasági erők folyamatos 

kölcsönhatásban állnak - ennek megfelelő párbeszédnek kell folynia az egyes területek 

szakemberei, az ökológusok, a közgazdászok, a szociológusok a jogászok és a többi érintett 

szakma képviselői között. 

 

6. Célunk a harmónia: összhang a természet teherbíró képességével, harmónia a nemzetek 

között;az igazságosság növelése a társadalomban, annak érdekében, hogy annak tagjai 

harmóniában élhessenek egymással és a környezetükkel. 

 

7. A jogrendszer feladata, figyelemmel a környezeti felelősségre vonatkozó nemzetközi és 

európai együttműködési eredményekre, hogy a környezetszennyezést elszenvedők, a 

környezet-terhelésnek kitettek jogi védelmét biztosítsa, érvényesítve az élethez való jog, 

valamint az emberi méltóság védelmét. A jogrendszer segítse elő a zöld-gazdasághoz és a 

csökkenő erőforrás- és energiafelhasználáshoz vezető stratégiák érvényesülését, hasznosítva a 

környezeti innovációkat.  



 

 

8. A jogalkalmazókra és a jogalkotókra jelentős szerep hárul a fenntartható fejlődés 

előmozdításában, annak szélesebb társadalmi rétegekkel történő megismertetésében, továbbá 

a környezeti felelősség érvényesítésében.  

 

9. A környezetért való jogi felelősség alapja a szociális és ökológia kohézió, annak 

feltételezése, hogy az alapértékeket érintő kérdésekben koncentrikus körökben 

összetartozónak látjuk magunkat, falunkban, városunkban, országunkban, Európában és a 

Földön.  

 

Az alulírottak e közös jogi és morális felelősség alapján a következőkre hívják fel a figyelmet: 

 

 

 

II. Elvi megfontolások 
 

1. A Nyilatkozat aláírói elismerik, hogy a fenntartható társadalom igényli a társadalmi 

igazságosságot. Ez utóbbinak az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása az 

esélyegyenlőség alapján, valamint a társadalmi terhekből való közös részesedés. A 

fenntartható és igazságos társadalom további követelményei: a környezetminőség és az 

életminőség együttes megőrzése és javítása és a természeti erőforrások fenntartható 

használata. Mindezeknek a megvalósításához szükséges a társadalom környezet-tudatos és 

környezet-etikus magatartása, valamint az ennek érdekében folytatott környezeti oktatás és 

nevelés. 

 

2. A Nyilatkozat Aláírói kiemelt feladatuknak tekintik az élővilágnak és a piaci értékkel nem 

bíró javaknak a védelmét, képviseletét, valamint az erre szakosodó intézmények így 

különösen  

- a civil szervezetek, 

- az önálló környezetvédelmi közigazgatási szervek, 

- a környezeti igazságszolgáltatás 

 

létrehozását, illetve megerősítését. 

 

A Nyilatkozat aláírói kívánatosnak tartják jövő nemzedékek érdekeinek védelmével 

foglalkozó ombudsman intézményének, nemzeti, regionális és ENSZ-en belüli 

meghonosítását a létező példák - így a magyar gyakorlat - figyelembevételével. 

 

3. A Nyilatkozat Aláírói kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a biológiai sokféleség általános 

védelmének, felismerve, hogy a természeti értékek a nemzeti örökség sajátos és pótolhatatlan 

részei; fenntartásuk, állapotuk javítása, megőrzésük az emberiség közös ügyeként a jelen és 

jövő nemzedékei számára kiemelt jelentőséggel bír. 

 

4. A Nyilatkozat aláírói szorgalmazzák a környezeti döntéshozatalban való korai és hatékony 

társadalmi részvételt, amely erősíti az államközi, az állami és a gazdasági szféra 

nyilvánosságát, ezzel előmozdítva a demokráciát.  

 



 

 

5. A Nyilatkozat aláírói különösen kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a jogállamiság elvének, 

beleértve a környezeti jogállamiság elvét, valamint a környezetvédelmi és környezetjogi 

alapelveknek, különösen szabályozás hiányában, illetve annak elégtelensége esetén.  

 

6. A Nyilatkozat aláírói hangsúlyozzák a környezeti felelősség érvényesítésének jelentőségét, 

összhangban az elővigyázatosság, a megelőzés és a szennyező fizet elvével, a 

környezetszennyezés megelőzése, csökkentése és megszüntetése érdekében, figyelemmel 

arra, hogy a környezeti károkat elsődlegesen a forrásnál lehet elhárítani, biztosítva a 

természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást, tiszteletben tartva a helyi adottságokat. 

 

7. A Nyilatkozat aláírói közreműködnek, és párbeszédet folytatnak a törvényhozással és a 

kormányzati szervekkel a fenti elvi megfontolásoknak minél szélesebb körű elfogadtatása 

érdekében.  

 

 

III. Intézkedések 
 

1. Szükségesnek tartjuk folyamatos képzések szervezését, a meglévő képzések átalakítását a 

környezetvédelem, a természetvédelem, az ökológia területén működő szakemberek együttes 

részvételével - ideértve a jogalkotókat, a jogalkalmazókat, a bírákat és a civil szervezeteket.  

 

2. Ha választási lehetőség áll fenn, akkor mind a jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás 

során elő kell segíteni a zöld-gazdaság irányába történő elmozdulást.  

 

3. A környezetvédelmi és környezetjogi alapelveknek a jogalkotás és jogalkalmazás során 

iránymutatásul kell szolgálniuk, különösen a szabályozás hiányossága vagy elégtelensége 

esetén. 

 

4. Elő kell segíteni, hogy a környezetterhelésnek kitettek és a környezetszennyezést 

elszenvedők a jogvédelem eszközeit megismerjék, és hatékonyan igénybe tudják venni. 

 

5. Támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek az alapvetésben megjelölt értékek védelme 

érdekében új jogintézmények és jogvédelmi eszközök kidolgozásához vezethetnek.  
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