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Tisztelt Legfelsıbb Bíróság! 
 

 
A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa (Országgyőlési Biztosok Hivatala, 1051 Budapest, 
Nádor u. 22.) a Sajóvölgye Környezetvédelmi Egyesület felperes és a BÉM Borsodi Érc, Ásvány-és 
Hulladék Hasznosító Mő Zrt. alperes között környezetszennyezés megtiltása iránt folyamatban lévı 
Pfv.VIII.21.492/2010 számú perben, amelyben a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa 
beavatkozóként vesz részt a felperes pernyertességének elımozdítása érdekében a Pp. 273 § (6) 
bekezdése alapján az alábbi 
 

felülvizsgálati ellenkérelmét 

 
terjeszti elı: 
 
A B-A-Z Megyei Bíróság 1.Gf.40.151/2010/6 számú jogerıs ítéletével (továbbiakban az „Ítélet”) 
kötelezte az alperest, hogy a Sajókeresztúri Ipartelepen a jelenlegi technológiával folytatott 
hulladékhasznosítással történı zsugorítványgyártást szüntesse meg. 
 
A jogerıs ítélettel szemben az alperes felülvizsgálati kérelmet, felperes csatlakozó felülvizsgálati 
kérelmet és ellenkérelmet terjesztett elı. A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa véleménye 
szerint az alperes felülvizsgálati kérelme megalapozatlan, ezért kéri az alperes felülvizsgálati 
kérelemének elutasítását és az 1. Gf.40.151/2010/6 számú jogerıs ítélet hatályában történı 
fenntartását.  
 
 
 

I. 
 

Elöljáróban a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa jelen perbeli részvételével kapcsolatosan 
az alábbiakat adom elı:  
 
A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa az állampolgári jogok országgyőlési biztosairól szóló 
1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 27/C§.(3) bekezdés alapján – felperes környezetvédelmi egyesület 
ezirányú kérelme és a már folyamatban lévı polgári, valamint közigazgatási per, illetve az ezt 
megelızı közigazgatási eljárásban keletkezett iratok megismerése és megvizsgálása után – kérte a 
Pp. 55. § szerint a 8.P.24.595/2008. számon folyamatban lévı környezetszennyezés megtiltása iránti 
perben való beavatkozását.  
 
A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának a BÉM Zrt. alperes ellen indított környezetszennyezés 
elleni polgári perben való részvételét indokolja, hogy e polgári perben olyan elvi jelentıségő, az 
egészséges környezethez főzıdı alkotmányos jog körébe tartozó jogkérdések merültek fel, 
amelynek kapcsán – az Obtv-ben biztosított és rám ruházott feladatkörömnél fogva – 
kötelességemnek érzem az e kérdésekben kialakított álláspontom képviseletét.  
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Mindazonáltal hangsúlyozni kívánom, hogy a jelen perben való részvételem, illetve itt kifejtett 
jogi álláspontom nem jelent állásfoglalást a jelen perrel érintett ügy mögött húzódó általános 
hulladékgazdálkodási, hulladék-jogpolitikai kérdésekben. A perbeli részvételem nem 
értelmezhetı úgy, mint a hulladékhasznosítással szembeni általános elvi állásfoglalás. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy messzemenıkig egyetértek a hulladékhasznosítás, ezen belül 
különösen a hulladékok anyagában történı hasznosításának fontosságával, illetve támogatom 
annak az uniós hulladékhiearchián alapuló megközelítésnek az érvényesítését, amely az ipari 
(veszélyes) hulladékok lerakása helyett azok anyagában történı hasznosítását tőzi ki célul. 
 
Ugyanakkor a jelen perben érintett konkrét ügyben, a BÉM Zrt. tevékenységének a jelen 
technológia mellett történı megtiltása érdekében indult polgári eljárásba történı 
fellépésünket az alábbi jogi kérdések vizsgálata, illetve képviselete indokolja:  
 

1. A levegıtisztaság védelmi jog gyakorlatában egy-egy panasz nyomán többször szembesült 
irodánk olyan konfliktusokkal, amikor az egymással szemben megfogalmazódó 
környezetvédelmi érdekek kibékíthetetlen ellentétbe kerülnek egymással. Így ütközhet 
egymással a kármentesítéshez vagy veszélyes hulladékok hasznosításához, 
ártalmatlanításához főzıdı általános környezetvédelmi érdek és a tevékenységet végzı 
létesítmény közelében élı emberek tiszta, bőztıl mentes levegıhöz való joga, vagy ütközhet 
a szennyvíztisztító üzemek létesítéséhez főzıdı közérdek a bőzterhelés elleni védelem 
érdekeivel.  

Ezeknek az érdekeknek a mérlegelése történik meg (kellene megtörténnie) egyfelıl az 
országos környezetpolitikai döntések meghozatala, a stratégiák és tervek megalkotása 
folyamatában, majd ezek nyomán a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges 
engedélyezési eljárások keretében. Amennyiben ezeknek az érdekeknek a mérlegelése nem, 
vagy nem megfelelı formában történt meg végsı soron a polgári jogi bíróság mérlegeli a 
szembenálló érdekeket, és állítja helyre a felek között az esetlegesen felbomlott egyensúlyt. 
Ezen eljárás során fontosnak tartjuk annak képviseletét, hogy adott esetben egy indokolt 
környezetvédelmi érdek (a hulladékhasznosításhoz főzıdı érdek) esetében sem lehet teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyni a helyi közösség és a helybe lakó emberek egészséges 
környezethez főzıdı jogát.  

2. A fentiek kapcsán több állásfoglalásunkban kifejtettük, hogy önmagában egy tevékenység 
általános környezetvédelmi célja és annak pozitívumai nem jelenthetnek mentességet az 
üzem számára a környezetvédelmi elıírások megtartásának kötelezettsége alól. 
Kármentesítési eljárás keretében a veszélyes hulladékok (gázgyári massza) kitermelése és 
ártalmatlanítása közérdek, de a jogszabályi követelményeknek való megfelelés – különös 
tekintettel a levegıterhelésre és ennek körében a bőzterhelésre – ebben az esetben is 
elvárható. Ez különösen elvárható abban az esetben, ha az elérhetı legjobb technika és a 
rendelkezésre álló technológia újítások és beruházások nagy valószínőséggel tényleges 
megoldást jelenthetnek a konfliktus feloldására.1  

3. Hangsúlyozni kívánom továbbá a Ktv. 13. §-ban megfogalmazott, a környezeti elemek 
egységes védelmére vonatkozó alapelvet, amely szerint „minden környezeti elemet 
önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az egymással való 

                                                 
1 E tekintetében csak utalni szeretnék arra, hogy a BÉM Zrt. tevékenységével kapcsolatosan az illetékes 
környezetvédelmi felügyelıség 151-2/2010. számú határozatában többek között megállapította azt, hogy a BÉM 
Zrt. tevékenysége során sem az elıírt mérések, sem a gyártási technológia tekintetében nem felel meg az elérhetı 
legjobb technikának.  
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kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és terhelésüket ennek 
megfelelıen kell szabályozni. A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok 
minıségének, mennyiségének és készleteinek, valamint az elemeken belüli arányok és 
folyamatok védelmét. Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének 
megelızése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhetı meg más környezeti 
elem károsítása, szennyezése.” 

4. További fontos általános kérdésként merül fel a jelen perben a társadalmi egyesületek 
képviseleti, illetve perlési jogosultsága.  A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának 
irodája prioritásként tekint a környezetvédelmi és egyéb, környezeti szempontból releváns 
hatással járó közigazgatási hatósági eljárásokban, közigazgatási illetve polgári peres 
eljárásokban, valamint a különbözı (pl. településrendezési) tervezési eljárásokban és a 
jogalkotásban való társadalmi részvételre, és feladatául tőzte ki a társadalmi részvétel e 
formáinak támogatását és védelmét.  

5. A jelent perben érintett központi kérdés a „bőz” jogszabályi értelmezése. Bőz jogi 
szabályozása, jogalkalmazási problémai a jövı nemzedékek országgyőlési biztosának 
irodájának vizsgálódásának középpontjába került, tekintettel az e tárgyban hozzánk érkezı 
panaszok jelentıs számára. Erre tekintettel széles körő vizsgálatot indítottunk, konzultációt 
folytattunk több területi környezetvédelmi felügyelısséggel, konferenciát szerveztünk a 
tárgyban, valamint részt vettünk a levegı védelmére vonatkozó jogszabály 
véleményezésében. Minderre tekintettel képviseljük a folyamatban lévı perben a bőz 
megítélésen elvi, a konkrét ügyön túlmutató vonatkozásait. 

6. A fentieken túl számos olyan, a jelen ügyön túlmutató eljárási, illetve jogértelmezési kérdés 
merül fel a jelen perben – így különösen a Ktv. 99.§ alapján indított perekben alkalmazandó 
jogszabályok, és a környezetvédelem jogágakon átnyúló speciális helyzete vonatkozásában - 
amelynek eldöntése általános horderejő következményekkel járhat bármely 
környezetvédelmi kérdés peres képviselete esetében. 

7. Végezetül pedig fontos – az Obtv-bıl folyó – kötelezettsége a jövı nemzedékek 
országgyőlési biztosának irodájának, hogy figyelemmel kísérje és érvényesítse a hazai 
környezetvédelmi fogalmi rendszer európai uniós jogszabályoknak való megfelelését mind a 
jogalkotás mind a jogalkalmazás területén.  

 
 

II. 
 
A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa szerint az alperes felülvizsgálati kérelme 
megalapozatlan az alábbiak szerint:  
 

 
1. Kereshetıségi jog – perbeli legitimáció 

 
Alperes felülvizsgálati kérelmének 1. pontjában az Ítélet jogszerőségét azon az alapon támadja, 
hogy a Megyei Bíróság a döntését a Ptk. szomszédjogi szabályaira (Ptk. 100. §) alapozza, amely 
jogcím tekintetében azonban a felperes nem rendelkezik kereshetıségi joggal (perbeli 
legitimációval).  

 
Alperes által is idézett EBH 2005.1227. számú döntés szerint „a perbeli legitimáció 
(ügylegitimáció, legitimáció ad causam, kereshetıségi jog, igényérvényesítési jogosultság) a 
perindítási jog, illetve a perképesség fogalmain kívül esı, alapvetıen anyagi jogi kérdés, amely 
a fél és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatra, a félnek a vitában való anyagi jogi 
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érdekeltségére vonatkozik, vagyis azt jelenti, hogy felperest megilleti a keresettel érvényesített 
jog az alperessel szemben. A perbeli legitimáció a jogvita érdemére tartozó kérdés, hiánya 
esetén a kereset ítélettel való elutasításának van helye. 
 
A perbeli legitimáció kivételesen eljárásjogi kérdés is lehet: a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti esetekben, vagyis akkor, ha a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy 
indítja, vagy ha a per csak jogszabályban meghatározott személy ellen indítható és a felperes 
ezt a személyt felhívás ellenére nem vonta perbe.” 

 
Jelen esetben azonban – amikor a felperes saját, illetve tagságának környezetvédelmi 
érdekeinek érvényesítése céljából kéri alperes tevékenységtıl való eltiltását – a perbeli 
legitimáció felperes anyagi jogi érdekeltségébıl fakad. Felperes jogi érdekeltségét támasztják 
alá az alapszabályában meghatározott célok, valamint az a tény, hogy a felperes egyesület 
egyértelmően az alperes által folytatott tevékenység hatásterületén mőködik, tagsága, illetve 
tisztségviselıi helyben élı lakosok. 
 
Ezen anyagi jogi érdekeltség érvényesítését segíti a felperes által keresetlevelében hivatkozott 
Ktv. 99. § (1) szabály. A Ktv. által biztosított közérdekő perlési jog – speciális eljárási 
szabályként – biztosít keresetindítási jogot a felperes egyesület számára, annak érdekében, 
hogy megkönnyítse környezetvédelmi célú igényérvényesítését és érvényesíteni tudja az 
egyesület, illetve az egyesület tagságát megilletı, az egészséges környezethez főzıdı alapjog2 
körébe tartozó jogát.  

 
 
2. Az Ítélet jogalapja 

 
Téves alperes azon értelmezése, amely szerint a Megyei Bíróság Ítéletében olyan új jogcímet 
rendelt volna a felperesi keresethez, amely körben a felperesek nem rendelkeznek perbeli 
legitimációval. 
 
A Megyei Bíróság ítéletének indoklásában külön kitér arra, hogy a „felperesek a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 99. § (2) bekezdés, valamint 
109. § (2) bekezdése alapján indítottak keresetet közérdekbıl, az alperesi tevékenység 
környezetterhelı hatását elszenvedı lakosság érdekében. E keresetnek az volt a célja, hogy a 
jelenlegi technológiával az alperes mőködése betiltásra kerüljön. A felperesek álláspontja 
szerint a jelenlegi technológia mellett megállapítható, hogy az alperesi tevékenységhez 
kapcsolódó füstgáz visszaáramlás folytán bőzszennyezés történik.” (Ítélet 8. oldal). 
 
A másodfokú bíróság ítéletében tehát – a felperesi kérelemnek megfelelıen – azt vizsgálta, 
hogy a felperes által hivatkozott bőzszennyezés alapján megállapítható-e alperes jogsértı 
magatartása és indokolt-e a tevékenységtıl való eltiltása. E kérdés vizsgálata során a Megyei 
Bíróság a bőzszennyezés következtében kialakuló környezetszennyezés, illetve 

                                                 
2 A 28/1994. (V. 20.) AB határozat megállapította, hogy a „környezethez való jog jelenlegi formájában nem alanyi 
alapjog, de nem is pusztán alkotmányos feladat vagy államcél, amelynek megvalósítási eszközeit az állam szabadon 
választhatja meg” / III. 2. a) pont /. Elsısorban „önállósult és önmagában vett intézményvédelem, azaz olyan sajátos 
alapjog, amelynek az objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó”. Az állam környezetvédelemre 
vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli az alapjogok szintjére. „E jog sajátosságai folytán mindazokat a 
feladatokat, amelyeket másutt alanyi jogok védelmével teljesít az állam, itt törvényi és szervezeti garanciák nyújtásával 
kell ellátnia” / III. 3. /. A határozat elismeri, hogy e jog érvényesítéséhez is kell alanyi jogokat alapítani, de ezek a 
környezetvédelemmel csak közvetetten függnek össze. A kifejezetten környezetvédelmi vonatkozású alanyi jogok 
viszont eljárási jellegőek, mint amilyen az engedélyezési eljárásban való részvétel joga. „A környezetvédelemben 
használatos alanyi jogok többsége nem sajátosan környezetvédelmi célt szolgál, hanem többek között erre a célra is 
használható”, mint például a közérdekő adatok megismeréséhez való jog / III. 3. a) /. 
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környezetkárosodás fennállását a polgári jogi háttérjogszabályok és a környezetvédelmi 
törvény általános rendelkezéseinek figyelembe vételével vizsgálta meg. 
 
A Megyei Bíróság tehát nem új jogcímet rendelt, amikor a jogvita eldöntése során figyelembe 
vette a Ptk. rendelkezéseit, csupán kiszélesítette a jogvita eldöntése során alkalmazott 
jogszabályok körét.  

 

E tekintetben fontosnak tartom kiemelni, azt a bírói gyakorlatban egyértelmően elismert elvet, 
amely szerint a Pp. 3. § (2) bekezdésében meghatározott keresethez kötöttség nem jelent 
jogcímhez kötöttséget.3 Ez az elv egyben azt is magában foglalja, hogy a keresetet a jogvita 
alapjául szolgáló jogviszony tartalma alapján kell a bíróságnak elbírálnia a jogszabályok helyes 
alkalmazásával. A bíróság tehát nincs kötve a felek által keresetükben megjelölt jogszabályok 
kizárólagos alkalmazásához.  

Jelen esetben a Megyei Bíróság nem változtatta meg a kereset jogalapját, hanem a felperesek 
által keresetükben megjelölt különös jogszabályi rendelkezéseken (Ktv. 99. § (2) és 109. § (2)) 
túl e rendelkezések alap és háttérjogszabályát, a Ptk. 100. §-t is figyelembe vette a polgári jogi 
vita eldöntése során. A Megyei Bíróság a Ptk. szomszédjogi alaptételén túl figyelembe vette, e 
szomszédjogi szabály különös jogszabályi rendelkezéseiben való megjelenését: a Ktv. 6. § (1),  
22. § (2) bekezdését, valamint a levegı védelmére vonatkozó 21/2001. korm. rendelet 3. § i) 
pontját, 5. § (3) bekezdését, illetve a 8. § (1) bekezdését.  

A másodfokú bíróság eljárásában tehát a Ptk. szomszédjogi rendelkezései járulékosan 
jelennek meg, nem kizárólagos jogalapul szolgálnak. A szomszédjogi rendelkezések 
alkalmazásának indokoltságát alátámasztja a jogvitának alapul szolgáló bőz kérdésének 
speciális helyzete a környezetvédelem rendszerén belül, mint ahogy azt az alábbi 3. 
pontban részletesen kifejtem.  

Amennyiben alperes által felvetett értelmezést fogadnánk el helytállónak, azaz a Megyei 
Bíróság tisztán szomszédjogi ítéletet hozott volna, akkor a Pp. 271. § (3) a) pontja4 
alapján alperesnek nem is lenne jogosultsága felülvizsgálati kérelem elıterjesztésére, és a 
Legfelsıbb Bíróságnak a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kéne 
utasítania.  

 

3.  Környezetvédelmi jog – polgári jog kapcsolata: avagy van-e polgári jogi bíróságnak 
hatásköre bőzkérdésben dönteni 

 

Tekintettel az alperesi felülvizsgálati kérelem 2. pontjában szerepelı felvetésekre ezúton 
hangsúlyozni kívánom, hogy alapvetıen téves alperes azon kijelentése, amely szerint polgári 
jogi bíróságnak nincs hatásköre bőzkérdésben.  

A környezetvédelmi jog által védett tárgy a tiszta környezet, amelynek részét képezi a tiszta 
és bőzmentes levegı. A Ktv. 22. § (2) bekezdése értelmében a levegıt védeni kell minden 
olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, 
folyékony, légnemő, szilárd anyaggal minıségét veszélyeztetı, vagy egészséget károsító 
módon terheli. E jogszabályi rendelkezés egyértelmővé teszi, hogy a környezet védelme a 

                                                 
3 EBH 2004.1143.  
4Pp. 271. §.  (3) Nincs helye a felülvizsgálatnak, ha az elsıfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta 
a) a szomszédjogok megsértésébıl eredı, valamint a birtokvédelmi, továbbá a közös tulajdonban álló dolog 
birtoklásával és használatával kapcsolatos perekben; 
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levegıtisztaság védelem területén magában foglalja a levegı minıségét egyértelmően 
veszélyeztetı bőzterhelés elleni védelmet is.  

A környezetvédelmi jog egy olyan sajátos jogterület, amely az integráció elvébıl adódóan nem 
csupán egy jogágon (a közigazgatási jogon) belül helyezkedik el, hanem a környezet védelmét 
a közigazgatási jogintézményeken túl, polgári jogi eszközök és büntetıjogi eszközök is 
szolgálják.  

Az ágazati jogellenesség elve alapján ugyanazon jelenséget, környezeti hatást más ismérvek és 
jogszabályok alapján vizsgálhat a közigazgatási és polgári jog. A polgári perben a bíróság nem 
szorítkozik pusztán az ügy tárgyát képezı tevékenység közigazgatási jogi törvényességének 
elbírálására, hanem mérlegeli a felek jogos érdekeit is. Ezzel a polgári bíróság messzemenıen 
többet tehet és adott esetben más következtetésekre is juthat, mint az ágazati-szakmai 
jogszabályokhoz kötött közigazgatási hatóság, illetve közigazgatási bíróság. Ami a közigazgatás 
szintjén irreleváns, a polgári jogban kártérítési, vagy egyéb jogkövetkezményeket vonhat maga 
után a mellérendeltség elve szerint. Amennyiben a felek között megsérül ennek az egyenlıségre 
hajló jogviszonynak az aránya, az igazságszolgáltatás fellép(het), és helyreállíthatja a felbillent 
egyensúly. A polgári jogviszonyok megsértése - például a nyugodt birtoklás jogának sérelme - 
megvalósulhat a határértéket ugyan el nem érı, de az adott jogviszonyban zavarónak minısülı 
magatartással is. Következésképpen, erre irányuló kereseti kérelem esetén a polgári jogi 
bíróság a polgári jog rendszerén belül ítéli meg egy tevékenység jogszerőségét. Érdemes 
megemlíteni a bírói gyakorlatban kialakult azon álláspontot, amely szerint közigazgatási 
engedély megléte önmagában nem mentesít az esetleges szomszédjogi igények alól.  

Erısen vitatható alperes azon érvelése is, amely azt sugallja, hogy magánszemélyek 
(„különleges szakértelemmel nem rendelkezı laikusok”) ki lennének zárva környezetvédelmi 
igények érvényesítésébıl. Ezzel szemben a jogirodalomban alapvetıen elismert tétel, hogy Ptk. 
100. §-ban megfogalmazott általános szomszédjog, illetve a Ptk. 188. § (1) bekezdésében 
szereplı birtokháborítás jogintézménye ma már túlnıtte a tulajdonjog kereteit és a 
környezetvédelmi jog egyik legfontosabb polgári jogi jogintézményéként tartják számon. „Mai 
viszonyaink között e rendelkezés jelentısége több ennél: a tulajdon használatának az emberi 
környezet védelmével való összhangját állítja követelményként a tulajdonosok elé. A 
tulajdonos a dologhoz főzıdı jogait nem gyakorolhatja úgy, hogy azzal környezetét bármely 
módon sérti vagy veszélyezteti.”5 

Magánszemélyek részére a Ptk. alapján (birtokvédelem, szomszédjogi, illetve kártérítési kereset 
formájában) már régóta elismerte a bírói gyakorlat a környezetvédelmi igények érvényesítését. 
A Ktv. amikor a környezetvédelmi egyesületek részére biztosít közérdekő keresetindítási 
jogosultságot, azt nem azért teszi, hogy magánszemélyek igényérvényesítési lehetıségét 
kizárja, hanem épp ellenkezıleg, hogy a környezetvédelmi igényérvényesítés lehetıségét 
megkönnyítse. (Pl. a magánszemélyek által létrehozott egyesületek igényérvényesítése 
elınyösebb a perköltség viselése szempontjából.) 

Mindezek alapján hangsúlyozni kívánom, hogy polgári jogi bíróság hatásköre 
messzemenıen kiterjed a környezetvédelmi kérdések - így köztük a levegı bőzzel való 
terhelésére vonatkozó kérdések – elbírálására, amely hatáskör gyakorlása során a polgári 
jogi bíróság alapvetıen a polgári jog elveit és szabályrendszerét veszi figyelembe.  
 
A jelen perben a polgári jogi jogvita alapjául szolgáló bőzkérdés megítélése vonatkozásában 
különösen indokolt a szomszédjogi szabályok figyelembe vétele - és ennek keretében annak 
vizsgálata, hogy alperes tevékenységéhez kötıdı bőzkibocsátás megvalósít-e szükségtelen 
zavarást – tekintettel a bőz jogi megítélésének különleges mivoltára. A bőz mint határértékkel 
nem szabályozott kibocsátás vonatkozásában már a közigazgatási hatóság is azt vizsgálja 

                                                 
5 A Polgári Törvénykönyv magyarázata. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001., 336.o. 
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21/2001. levegı védelmére vonatkozó kormányrendelet 14. §-a értelmében6, hogy az 
megvalósít-e „lakossági zavarást”. A bőz mértékét a környezetvédelmi hatóság egzakt jogi 
kapaszkodók hiányában, egyéni tényezık alapján kénytelen mérlegelni, s meghozni döntését a 
fenti tilalom megszegése, avagy megtartása tárgyában. A bőz közigazgatási szabályozása – 
tekintettel a bőz szubjektív jellegére - a polgári jog szomszédjogi, birtokvédelmi részével 
határos (ha nem egymást fedı) területet teremt.  

 
 

4.  Bőzkibocsátás következtében fennálló környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás  
 

Az alperes tevékenységébıl származó bőzkibocsátás nyomán fellépı szükségtelen zavarás már 
önmagában megalapozza alperes tevékenységének jogsértı mivoltát. Az alábbiakban arra 
kívánok rámutatni, hogy a szükségtelen zavaráson túl, illetve azt kiegészítve az alperes 
tevékenységéhez főzıdı bőzkibocsátás egyben környezetszennyezést, illetve 
környezetkárosítást is megvalósít.  
 
 
Környezetszennyezés  
 
A Ktv. 4. § 7. pontja értelmében környezetszennyezés a környezet valamely elemének a 
kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. E törvényi rendelkezés önmagában értelmezve 
arra enged következtetni, hogy amennyiben egy környezethasználó kibocsátása következtében 
nem állapítható meg légszennyezı anyagok határértéken túli kibocsátása nem állapítható meg 
környezetszennyezés sem.  
 
Ugyanakkor a bőzkibocsátás következtében fennálló esetleges környezetszennyezés 
vonatkozásában két további tényezıt kell figyelembe venni. Egyrészt azt, hogy a jogalkotó a 
bőzkibocsátás vonatkozásában nem állapított meg jogszabályban kibocsátási határértéket, 
másrészt viszont az Európai Unió vonatkozó szabályai  a környezetszennyezés fogalmát a Ktv. 
fogalmi meghatározásánál szélesebben, határértékektıl függetlenül állapítják meg és ezáltal az 
értelmezési segítséget nyújtanak azokban az esetekben -  mint például a bőz – ahol a hazai jog 
nem ír elı kibocsátási határértéket.  
 
Mindenekelıtt hangsúlyozni kívánom, hogy az európai uniós rendelkezések értelmezésének 
segítségül hívása nem csupán lehetıségként áll fenn, hanem az Európai Unió Bírósága a 
Marleasing ítéletben7 egyértelmővé tette, hogy ha a nemzeti jog és egy irányelv nincs 
összhangban egymással, akkor a nemzeti bíróság köteles a nemzeti jogot úgy értelmezni, hogy 
az amennyire csak lehetséges összhangban legyen az irányelvvel. Ezt az elvet (amelyet a 
jogirodalom az irányelvek közvetett hatályaként tart számon) egyének közötti jogviszonyokban 
is lehet alkalmazni, nem csak az egyének és az állam közötti relációban. 

 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a perben vizsgált jogvita eldöntésénél a Kvt. 
rendelkezésein túl a vonatkozó európai uniós szabályokat is figyelembe kell venni. Tekintettel 
arra, hogy alperes tevékenysége (a fémérc pörkölés és szinterezés) egységes 

                                                 
6 A levegı védelmének egyes szabályaira vonatkozó 21/2001. Kr. 14. §-a így rendelkezik: „Bőzzel járó tevékenység 
során az elérhetı legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bőz kerüljön a 
környezetbe. Az elérhetı legjobb technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illetıleg a lakosságot zavaró bőzzel járó 
tevékenység korlátozását vagy betiltását a környezetvédelmi hatóság írja elı.” 
 
7 Az Európai Bíróság C-106/89. sz. ítélete (1990. november 13.): Marleasing SA kontra La Comercial Internacional de 
Alimentacion SA. , Európai Bírósági Határozatok Tára 1990 oldal I-04135 
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környezethasználati engedély köteles tevékenység, amelyre vonatkozó szabályokat európai 
uniós szinten a környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl rendelkezı 
tanácsi 2008/1/EK irányelv (továbbiakban IPPC irányelv) tartalmazza, az IPPC irányelv 
vonatkozó rendelkezéseit kell megvizsgálni.  
 
Az IPPC irányelv célkitőzése (3. cikk) a környezetszennyezés megelızése az elérhetı legjobb 
technika alkalmazása révén. Az IPPC irányelv a környezetszennyezés fogalmát a 2. cikk 2. 
pontjában határozza meg, amelynek értelmében „környezetszennyezés: az emberi tevékenység 
eredményeképpen anyag, rezgés, hı, vagy zaj közvetlen vagy közvetett kibocsátása a 
levegıbe, a talajba, vagy a vízbe, amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a 
környezet minıségére, kárt okozhat az anyagi javakban, illetve akadályozza, vagy zavarja a 
környezet élvezetét, vagy annak más jogszerő használatát.”  
 
Véleményem szerint tehát, amennyiben – az Európai Bíróság joggyakorlatában lefektetett 
értelmezési kötelezettségnek megfelelıen – az IPPC rendeletben meghatározott 
környezetszennyezés fogalmát is figyelembe vesszük a perben vizsgált jogvita eldöntése 
során, egyértelmően megállapítható, hogy az elsı és másodfokú bíróság által feltárt 
tényállás alapján alperes tevékenysége környezetszennyezést valósít meg.   
 
 
Környezetkárosítás  
 
Álláspontom szerint alperes által megvalósított bőzkibocsátás nem csupán a közösségi joggal 
összhangban értelmezett környezetszennyezést valósítja meg, hanem kimeríti a Ktv. 4.§. 13. 
pontjában szabályozott környezetkárosodás fogalmát is. 

 
A Ktv. 4.§. 13. pontja értelmében „környezetkárosodás: a környezetben, illetve valamely 
környezeti elemben közvetlenül, vagy közvetve bekövetkezı, mérhetı, jelentıs kedvezıtlen 
változás, illetve valamely környezeti elem által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, 
mérhetı, jelentıs romlása” 
 
Az elsı fokú bíróság által feltárt és a másodfokú bíróság által kiegészített, illetve jóváhagyott 
tényállás alapján megállapítható, hogy alperes bőzkibocsátása következtében a levegı mint 
környezeti elem jelentıs mértékben kedvezıtlenül romlik.  
 
A levegı minıségének jelentıs mértékő romlása vonatkozásában elsısorban a tanúvallomások 
nyújtanak támpontot. E tekintetben fontos kitérni arra, hogy a bőzhatás következtében a levegı 
minıség romlásának mértéke végsı soron az emberi érzékelés alapján állapítható meg, azaz 
„mérhetı”. Ezen alapul a bőz ún. olfaktometriás mérése is. E tekintetben tehát a perben 
meghallgatott tanúvallomások, a helyi lakosok által benyújtott panaszok, valamint a hatósági 
ellenırzések eredményei adják azt a mérhetı, jelentıs kedvezıtlen változást, ami alapján a 
környezetkárosodás megállapítható.  
  
Az elsı és másodfokú bíróság a tényállástisztázás keretében egyértelmően megállapította azt is, 
hogy az alperes által megvalósított füstgázkibocsátás, illetve a levegı romlását eredményezı 
bőzhatás között egyértelmő az okozati összefüggés.  
 
Az Ítélet indoklásában szereplı tényállás szerint: „A perben rendelkezésre álló okiratok, 
tanúvallomások adatai alapján állapította meg tényként, hogy az alperes tevékenységének 
folytatásával összefüggésében folyamatos a levegı bőzzel való terhelése. (…) A bőzzel való 
terhelés az alperes tevékenységével szoros összefüggésben keletkezik, s kedvezıtlen 
meteorológiai viszonyok esetén tartós, állandó panaszokat okozhat a környezetében élı 
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mintegy 25.000 ember számára.” 
 
Az Ítélet tényállásában szereplı következtetést támasztja alá az illetékes környezetvédelmi 
felügyelıség 151-2/2010. számú határozata, amelyben a hatóság megállapítja, hogy a 2009. 
augusztusában végzett hatósági ellenırzés során az alperes tevékenységével összefüggésben 
bőzhatás észlelhetı volt.  
 
Mindezek alapján álláspontom szerint a Megyei Bíróság ítéletében megállapított tényállás 
- amely szerint füstgáz visszaáramlás történik a talaj közelében az alperesi tevékenységgel 
összefüggésben, amely bőzszennyezéssel jár - egyúttal megvalósítja a. Ktv. 4.§. 13. 
pontjában szabályozott környezetkárosodás fogalmát is, további jogalapul szolgálva 
alperes tevékenységének Ktv. 99. § alapján történı megtiltásának.   
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A fentiekben kifejtett indokok alapján ezúton kérem a Tisztelt Legfelsıbb Bíróságot, hogy 
a Pp. 273. § (5) bekezdés szerint a Megyei Bíróság 1. Gf.40.151/2010/6 számú jogerıs ítélet 
hatályában fenntartani, alperes felülvizsgálati kérelmét pedig elutasítani szíveskedjék.  
 

 
 
Budapest, 2010. december 3.  
 
 
    Tisztelettel: 
 
 
 
       dr. Fülöp Sándor  
      a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa 
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