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Tisztelt Bíróság! 
 
A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa (Országgyőlési Biztosok Hivatala, Jövı 
Nemzedékek Országgyőlési Biztosa Irodája, 1051 Budapest, Nádor u. 22., továbbiakban a 
„Biztos”) felperesi beavatkozó a környezetszennyezés megtiltása tárgyában a Sajóvölgye 
Környezetvédelmi Egyesület felperes által a BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék 
Hasznosító Mő alperes (továbbiakban „BÉM” vagy „Alperes”) ellen a Borsod-Abaúj-
Zemplém Megyei Bíróság elıtt 1.Gf.40.151/2010. számon folyamatban lévı perben, a 
Miskolci Városi Bíróság 2009. november 9. napján meghozott ítéletével szemben az Alperes 
által benyújtott, részemre 2010. június 21-én kézbesített fellebbezésre az alábbi  
 

f e l l e b b e z é s i  e l l e n k é r e l m e t 
 
terjesztem elı. 

 
A Miskolci Városi Bíróság 8.P.24.595/2008/50. számú ítéletében (továbbiakban az „Ítélet”) 
arra kötelezte az Alperest, hogy szüntesse meg azon mőködési tevékenységét a Sajókeresztúr 
Ipartelepen, amellyel a környezeti levegıt bőzzel terheli.  
 
Véleményem szerint az Ítélet a vonatkozó eljárásjogi és anyagi jogszabályok figyelembe 
vételével született meg, és az Alperes fellebbezése teljes egészében alaptalan.  
 
Az Alperes fellebbezésében kifejtett anyagi jogi kérdések, így elsısorban a bőz jogi 
fogalmával és szabályozásával kapcsolatban kifejtettek vonatkozásában az alábbiakat adom 
elı:  
 
 

A 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet (továbbiakban Lr.) 3. § j) pontja alapján a bőz: 
kellemetlen szagú légszennyezı anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevıivel 
egyértelmően nem jellemezhetı.  
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Alperesi Beavatkozó a bőz fogalma tekintetében egy szakmailag nem megalapozott 
egyedi értelmezési megoldással szolgál, annak alátámasztása érdekében, hogy a BÉM 
esetében fogalmilag nem lehet szó bőzterhelésrıl. Ez az érvelés azon alapul, hogy a BÉM 
a tevékenysége során keletkezı füstgázt összetevıi egyértelmően meghatározásra 
kerületek, tekintettel arra, hogy a BÉM tevékenysége során keletkezı füstgázt 
pontforráson keresztül bocsátja ki, és így nem felel meg a bőz jogszabályi fogalmának. 
Ennek alátámasztása érdekében hivatkozik Alperes a Lr. 9. § (1) bekezdésében 
meghatározott pontforrás fogalmára.  
 
Alperes ezen érvelése véleményem szerint több szempontból sem megalapozott:  
 
1. Szakmai szempontból a fenti alperesi állítás kiinduló pontja már elméletileg sem 

állja meg a helyét. Egy termelési-anyagátalakítási folyamat során képzıdı, 
füstgázzal ill. technológiai levegıvel távozó légnemő anyagok száma, összetevıi 
pontosan nem ismertek, azok teljes körő meghatározása pontforrás esetén sem 
történik meg.  

 
Egy pontforrás esetén a Lr. 9. §-a értelmében a légszennyezı anyagok kibocsátási 
jellemzıi méréssel egyértelmően meghatározhatóak, ugyanakkor ez nem jelenti az, 
hogy a valóságban a pontforrás által kibocsátott füstgáz valamennyi összetevıje 
ténylegesen meghatározásra kerül.  

 
A mai általános mőszaki, mintavételi és méréstechnikai módszerek alapján egy 
szennyezett füstgázt vizsgálva meg lehet mondani, hogy amit vizsgálni tudunk, az 
jelen van-e a füstgázban, és ha jelen van, milyen mennyiségben.  
 
A gyakorlatban egy létesítmény által kibocsátott füstgáz tekintetében a légszennyezı 
anyagok közül csak a kibocsátási határértékkel szabályozott anyagok jelenlététét és 
kibocsátását (koncentrációját) kell mérni. Ezen „kibocsátási határértékkel 
szabályozott anyagok” listáját és kibocsátási határértékét tartalmazza a 
légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások 
kibocsátási határértékeirıl szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 
(továbbiakban Lhér). A Lhér.-ben szereplı „kibocsátási határértékkel szabályozott 
anyagok köre” azokat az anyagokat ölei fel, amelyek – a tudomány jelenlegi állása 
alapján – ismert egészségkárosító hatással rendelkeznek, és ezen hatások ellen a 
közölt kibocsátási határértékek betartásával-betartatásával kíván az állam fellépni. 
Ezen „kibocsátási határértékkel szabályozott anyagok” köre azonban az új 
tudományos eredmények alapján a Lhér. módosításaikor jellemzıen folyamatosan 
bıvül.  
 
Nem világos, hogy a BÉM jogi képviselıje pontosan milyen légszennyezı 
komponensek mérésére gondol, de ha csak a „Lhér. 6. és 5. mellékletén alapuló 
 hatósági határozat eljárás-specifikus” összetevıire, akkor gondolati úton is belátható, 
hogy létezik legalább egy olyan komponens, amit nem mérnek, így legalább egy 
komponensre cáfolható az az állítás, hogy „kibocsátásra kerülı füstgáz összetevıi 
kivétel nélkül ismertek”. A pörkölési technológia paraméterei bár –bizonyos határok 
között – ismertek és ellenırzöttek, de a bemenı nyersanyagok összetétele nem 
tekinthetı állandónak és ismertnek. Így természettudományos, analitikai szempontból 
sem állja meg a helyét a fenti állítás, különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt, 
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hogy az is feltételezhetı, hogy létezhetnek olyan erıs és kellemetlen szaghatást okozó 
vegyületek, amik esetleg nem is mintavétel helyén keletkeznek, hanem a mintavételi 
pontot elhagyó füstgáz komponensei közötti reakció során. 
 

2. A bőz jogszabályi fogalmához kapcsolódóan azt szeretném kiemelni, hogy a bőz 
szempontjából a kibocsátott füstgáz összetevıinek ismert vagy ismeretlen volta 
irreleváns. A bőz fogalom-meghatározásának „összetevıivel egyértelmően nem 
jellemezhetı” kitétele nem azt jelenti, hogy amennyiben sikerülne egy füstgáz minden 
összetevıjét pontosan meghatározni (amelyre, mint fentebb kifejtettem a jelenlegi 
mőszaki és mérési módszerekkel a valóságban annak technikai nehézsége és anyagi 
vonzatai miatt nem kerül sor), akkor már nem lehetséges a bőzterhelés megállapítása. 
A fogalom-meghatározás a bőz azon jellemzıjére utal, hogy a légszennyezı anyag 
vagy anyagok keverékének analitikai meghatározása nem ad iránymutatást a 
szag jellegére.  

 
„A szag nem egy anyag tulajdonsága vagy jellemzıje, hanem az anyag által az 
emberekbıl kiváltott reakció”  (SUMMER 1970)1 Ebbıl kifolyólag a kellemetlen 
szaghatás, azaz a bőz tekintetében az emberi érzékelés, az ott élı lakosság 
észlelése az egyetlen figyelembe vehetı és értékelendı szempont.  

 
 Ezt támasztja alá a Lr. 14. §-nak azon rendelkezése, amely értelmében bőzzel járó 
tevékenység során az elérhetı legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, 
hogy a lakosságot zavaró bőz kerüljön a levegıbe. A Lr. 14. §. vonatkozásában 
kiemelést igényel tehát, hogy relevanciája a lakosságot zavaró bőznek van, nem pedig 
annak, hogy mit gondol errıl a környezetvédelmi hatóság vagy a kibocsátó. Ez 
szubjektív értékítélet, hiszen a bőzre vonatkozóan nincs objektív, jogszabályban 
meghatározott emissziós határérték.  
 
Ebbıl következıen tehát a bőz jogszabályi fogalma szempontjából irreleváns, hogy 
egy létesítmény által kibocsátott füstgáz összetevıi meghatározásra kerültek-e vagy 
sem. 

 
3. Fontos tehát kiemelni, hogy a bőzterhelés vonatkozásában a jogszabály nem határoz 

meg határértéket. A bőz tipikusan határértékkel nem szabályozott kibocsátás. A 
légszennyezı anyagok kibocsátási határértékei e tekintetben nem relevánsak. Egy 
kibocsátási határértékkel szabályozott légszennyezı anyag kapcsán, határérték alatti 
kibocsátás esetén is jelentkezhet zavaró szaghatás, azaz bőzterhelés. Azaz mindegy, 
hogy hány komponens esetén van kibocsátási határérték, mindegy, hogy az betartásra 
kerül vagy sem, mint „légszennyezı anyag vagy anyagok keveréké”-rıl semmit sem 
tudunk a szag szempontjából; sem azt, hogy szagos (és mennyire), sem azt, hogy 
szagtalan.  

 
Továbbá fontos hangsúlyozni, hogy ha több gáz együttesen van jelen, akkor 
érvényesülhet az ún. szinergista hatás: a füstgázban együtt jelenlévı gázok egymás 
szaghatását felerısíthetik. Ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy egy keverékben az egyes 
komponensek koncentrációja mekkora, mint keverék szagáról együttesen nem tudunk 
semmit. 

 

                                                 
1 Idézet Ritvay Dorottya, Kondics Lajosné: A levegıt szennyezı bőz c. tanulmányából. 
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Önmagában tehát az a körülmény, hogy a Lhér. alapján a hatóság milyen 
határértékeket milyen légszennyezı anyagok tekintetében ír elı, illetve az erre 
vonatkozó mérések mit mutatnak, nem zárja ki (i) egyrészt azt, hogy más – 
jelenleg nem mért - kellemetlen szaghatással járó légszennyezı anyagok vannak 
jelen a BÉM által kibocsátott füstgázban, (ii) másrészt azt, hogy az ismert, 
kibocsátási határértékkel szabályozott légszennyezı anyagok, vagy azok keveréke 
okozza a lakosságot zavaró bőzhatást.  
 

 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Megyei Bíróságot, hogy a városi bíróság ítéletét 
hatályában fenntartani szíveskedjék. 

 
Budapest, 2010. június 30.  
 

 
Tisztelettel:  
 
 

 
dr. Fülöp Sándor, 

    A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa  
 

 
 

A jelen elıkészítı irat egy példányát a felek és a beavatkozó részére közvetlenül 
megküldtem.  

 


