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Tisztelt Bíróság! 
 
A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa (továbbiakban a „Biztos”) felperesi beavatkozó a 
közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában a Sajóvölgye Környezetvédelmi Egyesület 
felperes által az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
alperes ellen a Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Bíróság elıtt 24.K.21.536/2009. számon 
folyamatban lévı perben az alábbi  
 

e l ı k é s z í t ı   i r a t o t 
 
terjesztem elı. 
 
 
 

I.  Észrevételek a BÉM Zrt. 2009. december 23-i „Szemelvények” c. 
beadványára 

 
Elöljáróban hangsúlyozni szeretném, hogy a jelen eljárás tárgya a BÉM Zrt. 
(továbbiakban BÉM) részére megadott EKHE engedélyre vonatkozó közigazgatási 
határozat felülvizsgálata, nem pedig a Biztos belsı eljárási rendjének és az erre vonatkozó 
belsı utasításának a vizsgálata. Ezért minden alapot nélkülöz a BÉM Zrt. azon kérése, 
hogy a Bíróság a Biztos belsı eljárását vizsgálja. 
 
A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa az Országgyőlés által – az alapvetı jogok 
védelme érdekében – kizárólag az Országgyőlésnek felelı megbízottként megválasztott 
közjogi méltóság. A Biztos tevékenységét az Alkotmány, az állampolgári jogok 
országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. Törvény (Obtv.) rendelkezéséinek 
megfelelıen gyakorolja.  Az Obtv. 8§ szerint „az országgyőlési biztos eljárása során 
független, intézkedését kizárólag az Alkotmány és a törvények alapján hozza meg”.  
 
 
 
 
Obtv. 27§(3) bekezdés d) pont alapján a „környezet állapotával összefüggı közigazgatási 
döntéssel szemen felügyeleti eljárás lefolytatását, illetve végrehajtásának felfüggesztését 
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kezdeményezheti, valamint annak bírósági felülvizsgálata során a perben beavatkozóként 
részt vehet.”  
 
A Biztos jelen bírósági eljárásban az Alkotmány, és a vonatkozó jogszabályok - az Obtv. 
és a Pp. rendelkezéseinek - maximális tiszteletben tartása mellett jár el. A Biztos saját 
szuverén döntése alapján a bíróság függetlenségének tiszteletben tartása és hatáskörének 
elvonásának elkerülése érdekében – az Obtv. 17§-a, és az 17/1994 AB határozatban 
foglaltakkal összhangban - döntött úgy, hogy a felperes hozzá intézett kérelme alapján egy 
már folyamatban lévı bírósági eljárásba állásfoglalás kibocsátás nélkül él az Obtv. által 
részére biztosított beavatkozás jogával.  A beavatkozásra irányuló döntését a Biztos a 
bírósági eljárásban, illetve az azt megelızı hatósági eljárásban keletkezett iratok 
áttanulmányozása után hozta meg. A Biztos ezen döntése a fentebb idézett Obtv. 8§ 
alapján az Alkotmány és a törvényeknek megfelelıen hozta meg.  

 
Mindezek alapján a BÉM Zrt-nek a Biztos elıkészítı iratának jogi alapját kétségbe vonó 
megjegyzése egyrészt minden alapot nélkülözı, másrészt a bírósági eljárás tárgyát 
tekintve irreleváns.  

 
Továbbá kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a Pp. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 133-
134. §§ alapján hívja fel a tisztelt Alperesi Beavatkozót, hogy a jövıben tartózkodjon a 
nem az eljárás tárgyát érintı kérelmektıl, valamint az eljárás résztvevıinek bármilyen 
minısítésétıl, annak érdekében, hogy a Bíróság és a perben részt vevı felek tekintélyének 
megırzése mellett a tényállás és az eljárás tárgyához valóban kapcsolódó jogi kérdések 
tisztázása hatékonyan valósuljon meg. 
 

 
A BÉM Zrt. által tett érdemi észrevételek kapcsán a 2009. december 21-i elıkészítı 
iratban foglalt álláspontom fenntartása mellett és az abban foglaltak megismétlése nélkül 
röviden az alábbiak kiemelését tartom fontosnak: 
 
1. Az elérhetı legjobb technika 
 
Az elérhetı legjobb technika (BAT) képezi az egységes környezethasználati engedély 
(EKHE engedély) központi elemét. EKHE engedély akkor adható meg egy létesítmény 
részére, ha az az elérhetı legjobb technika alapján mőködik. Az elérhetı legjobb 
technikának való megfelelés során vizsgálandó szempontokat a 314/2005. 
Kormányrendelet 9. számú melléklete tartalmazza. Egy létesítmény BAT-nak való 
megfelelésének vizsgálata, illetve az EKHE engedély megadása az illetékes 
környezetvédelmi hatóságra széles körő mérlegelési, illetve egyediesítési kötelezettséget 
ró.  
 
A jelen ügyben az Alperes eljárása tekintetében azt sérelmezzük, hogy bár az Alperes 
formailag lefolytatott számos a tényállás-tisztázási kötelezettsége körébe tartozó lépést, 
eljárása során azonban tartalmilag  nem érvényesítette megfelelıen azokat a BAT 
meghatározására vonatkozó követelményeket, jogszabályban meghatározott értékelési 
szempontokat, illetve levegıvédelmi elıírásokat, amelyek egy EKHE engedély 
kiadásához nélkülözhetetlenek. Így többek között (i) nem érvényesített valamennyi a 
314/2005. korm. rendelet 9. számú mellékletében valamennyi szempontot a BAT 
értékelése során, (ii) nem  vette figyelembe a Lr. 5§ és 14§-t a BÉM tevékenysége során 
megvalósuló bőzhatás tekintetében (lásd részletesebben alábbi 2. és 3. pont), és végül  (iii) 
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az EKHE engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek kapcsán nem vette 
figyelembe a 314/2005. korm.rendelet 11. sz. mellékletének d) pontját, valamint a Lr. 8§ 
(3) és (4) bekezdését.  
 
 
2. BAT és a bőzhatás 
 
A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. 
rendelet 5. §. szerint: Tilos a környezeti levegı olyan mértékő terhelése, amely 
légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti 
levegı bőzzel való terhelése. Ugyanezen Korm. rendelet 14. § szerint: Bőzzel járó 
tevékenység során az elérhetı legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, 
hogy a lakosságot zavaró bőz kerüljön a környezetbe. Álláspontunk szerint Alperes 
eljárása során nem alkalmazta megfelelıen a Korm. rendelet idézett két paragrafusát.  
 
Alperes számára elsıdleges vizsgálandó feladat az lett volna, hogy vajon a környezeti 
levegı bőzzel terhelt-e, illetve a lakosságot zavaró bőz került-e a környezetbe.  
 
A 14. §. vonatkozásában kiemelést igényel, 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.  
  
Jelen ügyben BÉM tevékenysége ellen folyamatos, rendszeres panaszbejelentések 
érkeztek. A panaszbejelentések nagy száma, valamint folyamatos volta azt mutatja, hogy 
BÉM folyamatosan bőzzel terhelte a környezeti levegıt és nem tudta azt megakadályozni, 
hogy tevékenységével ne okozzon lakosságot zavaró bőzhatást. Véleményünk szerint a 
panaszbejelentések sokasága arra utal, hogy a környezeti levegı bőzzel való terhelése és a 
lakosságot zavaró bőzhatás folyamatosan fennállt és fennáll.  
 
Kiemelést érdemel az a körülmény, hogy BÉM tevékenysége a 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet alapján egységes környezethasználati engedély köteles. (EKHE) Ebbe a 
körbe azok a tevékenységek illetve létesítmények tartoznak, amelyeknek mőködése a 
környezetre jelentıs, lényeges hatást gyakorol. A Korm. rendelet szempontjából lényeges 
tartalmi elem, hogy éppen a létesítmények jelentıs környezeti hatásaira tekintettel az 
elérhetı legjobb technika alkalmazása alapvetı követelmény az üzem EKHE 
engedélyezése során.  
 

      Felhívjuk a figyelmet arra, hogy BÉM nemhogy az EKHE engedélyezési eljárás során, 
hanem azt követıen sem volt képes soha az elérhetı legjobb technika alkalmazásával a 
lakosságot zavaró bőz kibocsátása nélkül mőködni. Joggal merül fel a kérdés, hogyan 
kaphatott EKHE-engedélyt egy olyan üzem, amely nemhogy az engedély kiadásakor, 
hanem azóta sem tud jogszerően, a lakosságot zavaró bőz kibocsátása nélkül mőködni. 
Ugyanis az elérhetı legjobb technikára vonatkozó követelményeket az EKHE 
engedély kiadásának pillanatában is, és az engedély érvényesség idején belül mindig 
tudni kell teljesíteni. 
 
Alperes határozatában az EKHE megadását azzal indokolta, hogy a BÉM  a levegı bőzzel 
való csökkentése érdekében füstgázminıség javításával kapcsolatban intézkedéseket 
hajtott végre. Alperes a végrehajtott levegıtisztaság-védelmi beruházásokat 2008. 
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november 14-én helyszíni szemlén ellenırizte. Az intézkedések végrehajtása, illetve 
annak ellenırzése azonban önmagában – az intézkedések hatékonyságának 
vizsgálata nélkül - nem teljesíti a Lr. 5§-ban és 14§-ban meghatározott jogszabályi 
elıírásokat.  
 
A levegı bőzzel való terhelése tekintetében az emissziós, illetve az imissziós határértékek 
vizsgálata nem releváns. Az intézkedések hatékonysága az intézkedések végrehajtását 
követıen a lakosságot zavaró bőzhatás tényleges mértékének vizsgálata alapján lett volna 
megítélhetı, amelyet azonban az Alperes eljárása nem vizsgált, a lakosság bőzre 
vonatkozó panaszbejelentéseit pedig nem vette figyelembe. Ezért az Alperes által hozott 
határozat megalapozatlan és jogszabálysértı.  

 
Alperesi Beavatkozó Szemelvények címő beadványának 10-11. oldalán megfogalmazott, 
Alperes korábbi 14/561-24/2009. határozatával kapcsolatos állítás tekintetében M1 és M2 
alatt mellékelten csatolom a hivatkozott határozatokat, annak alátámasztása érdekében, 
hogy nem csupán a dokumentációs hiányosságok, hanem a tényleges levegıtisztasági 
problémák, illetve a bőzhatás miatt kerül sor az engedély elutasítására elsı és másodfokon 
a jelen eljárás tárgyát képezı engedélyezési eljárás megelızıen.   
 
A lakosságot zavaró bőzhatás fennállásának bizonyítása érdekében M3 alatt mellékelten 
csatolom a Miskolci Város Bíróságnak a BÉM-el szemben környezetszennyezés 
megtiltása iránt indított perében hozott 8.P.24.595/2008/50. sz. elsı fokú ítéletét, amely a 
levegı bőzzel való terhelése miatt megtiltja BÉM tevékenységét. Az ítélet indoklásában 
részletesen kitért arra, hogy milyen bizonyítékok alapján jutott a bíróság arra az 
eredményre, hogy a BÉM tevékenységének folytatásával összefüggésben folyamatosan a 
levegı bőzzel való terhelés történik meg.  

 
3. Bőz fogalma 
 
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.  
 
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. Az Alperesi Beavatkozó 2009. 
december 23-i „Szemelvények” c. beadványában, valamint Nyilatkozatában is szerepel az 
alábbi megállapítás:  
 
„Tekintettel arra, hogy a BÉM Zrt. tevékenysége következtében keletkezı és komplex 
tisztítást követıen kibocsátásra kerülı füstgáz összetevıi egyértelmően meghatározásra 
kerültek, azok kivétel nélkül ismertek, és valamennyi azonosított összetevıre vonatkozóan 
a 14/2001. (V.9.) Köm- Eüm-FVM együttes rendelet 6. és 5. mellékletén alapuló hatósági 
határozat eljárás-specifikus technológiai határértéket ír elı, és miután a terhelés nem lépi 
túl ezen határértékeket, így megállapítható, hogy a BÉM Zrt. füstkibocsátásával 
kapcsolatos bőzterhelés nem állhat fenn, fogalmilag kizárt!” 
 
Véleményem szerint a fenti állítás kiinduló pontja már elméletileg sem nem állja meg a 
helyét. Egy termelési-anyagátalakítási folyamat során képzıdı, füstgázzal ill. 
technológiai levegıvel távozó légnemő anyagok száma, összetevıi pontosan nem 



 5 

ismertek, azok teljes körő meghatározása nem lehetséges. A mai általános mőszaki, 
mintavételi és méréstechnikai módszerek alapján a levegıben jelenlevı azonosítható 
anyagok száma véges. Ezen módszerekkel egy szennyezett füstgázt vizsgálva meg lehet 
mondani, hogy amit vizsgálni tudunk, az jelen van-e a füstgázban, és ha jelen van, 
milyen mennyiségben. Ezen vizsgálatok alapján azonban nem állítható, hogy az 
adott füstgázban más anyag egyáltalán nincs jelen. Ezen kívül figyelembe kell venni 
azt a tényt is, hogy egy anyag átalakítási technológia idıben nem stabil folyamat, hanem 
pillanatról-pillanatra változó „dinamikus rendszer”. A lejátszódó kémiai folyamatok az 
alapanyag minıségének változásával, a folyamatot befolyásoló tényezık (pl. 
hımérséklet, oxigénellátottság stb.) változásával összefüggıen dinamikusan változnak, 
így a termékek is, és a füstgázban jelenlévı anyagok és azok mennyisége is változik. 
 
Az erıs szagokat az emberi szaglószerv nyálkahártyáján adszorbeálódó molekulák 
okozzák.  Ezek egy része (ammónia, SO2, egyéb kénvegyületek) viszonylag könnyen 
mérhetı, de a nagyobb, összetettebb, sokszor policiklikus vegyületek mintavétele, 
analízise számos gyakorlati problémát vet fel. Még akkreditált, gyakorlattal rendelkezı 
analitikai szolgáltatók sem állíthatják felelıséggel, hogy az adott mintavétel, és az ezt 
követı kémiai analízis során a „füstgáz összetevıi egyértelmően meghatározásra 
kerültek”. 
 
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 összetétel nem tekinthetı állandónak és ismertnek. Így 
természettudományos, analitikai szempontból sem állja meg a helyét a fenti állítás, 
különösen, ha figyelembe vesszük azt a tényt, 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. 
 
Fontos továbbá kiemelni, hogy a bőzterhelés vonatkozásában a jogszabály nem határoz 
meg határértéket. 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 
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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. 
 
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.  
 
A fentieken túl, a bőz jogszabályi fogalmához kapcsolódóan elméleti jelleggel azt 
szeretném kiemelni, hogy 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 nincs lehetıség), akkor már nem lehetséges a bőzterhelés 
megállapítása. A fogalom-meghatározás a bőz azon fentebb említett 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.  
 
 
4. BAT és egyedi kibocsátási határértékek  
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet 11. § d.) pontja alapján az EKHE engedély kötelezı 
tartalmi eleme a BAT alapján megállapított kibocsátási határérték meghatározása. A 
kibocsátási határérték meghatározásában a környezetvédelmi hatóságot széles mérlegelési 
és egyediesítési kötelezettség terheli, amelynek során figyelembe kell vennie a 
létesítmény mőszaki jellemzıit, annak földrajzi elhelyezkedését és a környezet jelenlegi és 
célállapotát. 

 
E tekintetében véleményem szerint az Alperesnek figyelembe kellett volna venni a 
létesítmény elhelyezkedését, a jellemzı idıjárási és szélviszonyokat, valamint azt a tényt, 
hogy a létesítmény közvetlen közelében lakóházak helyezkednek el. A jogszabályban 
elıírt kibocsátási határértékeknél szigorúbb (egyedi) határérték elıírásának jogszabályi 
lehetıségét a Lr. 8§(4) bekezdése alapján (azaz az imissziós határértékek megtartása 
érdekében), valamint a Lr. 8§(3) bekezdésében foglaltak szerint az elérhetı legjobb 
technika tényleges szintjének vizsgálata alapján is mérlegelnie kellett volna a hatóságnak.    

                                                 
1 Idézet Ritvay Dorottya, Kondics Lajosné: A levegıt szennyezı bőz c. tanulmányából. 
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5. Füstgáz hígítás 

 
A kibocsátási határértékek betartása tekintetében azt kívánom kiemelni, hogy a Lhér. 
6§(1) bekezdésében foglalt azon rendelkezést, amely szerint „határérték túllépésének 
minısül, ha a környezethasználó a füstgáz, véggáz hígításával éri el a technológiai 
kibocsátási határérték betartását”, attól függetlenül figyelembe kell venni, hogy a 
vonatkozó jogszabályi vagy hatósági rendelkezések folytán az oxigén vonatkozási szint 
meghatározása szükséges-e.  
 
Ebbıl kifolyólag, Alperes határozatának azon megállapítása, mely szerint a BÉM részére 
megállapított emissziós határérték esetében nem kell oxigén-vonatkozási szinttel 
számolni, nem ad választ arra a kérdésre, hogy a füstgáz hígítása megvalósult-e. 
Mindezek  alapján Alperes határozata jogszabálysértı, tekintettel arra, hogy eljárása során 
nem érvényesítette megfelelıen Lhér. 6§(1) bekezdésében foglalt jogszabályi 
követelményt, amikor nem vizsgálta és értékelte azt a kérdést, hogy a BÉM tevékenysége 
során a füstgáz hígításával éri-e el a kibocsátási határértékek teljesítését.  
 
A füstgáz hígítását támasztja alá a Felperes által 2010. január 7-i tárgyaláson becsatolt „A 
BÉM füstgáz jellemzıinek összehasonlítása a nemzetközi adatokkal” c. beadvány, amely 
szerint a BÉM 6,1-szer több füstgázt bocsát ki, mint a nemzetközi átlag és 12,5-szer 
többet, mint a BAT.  
 
6. Közmeghallgatás  

 
Az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértésnek minısül, hogy az Alperes a 
közigazgatási eljárás folyamán elmulasztotta a Kvtv. 80§-a szerinti közmeghallgatást 
megtartását.  
 
A BÉM tevékenysége EKHE-hez kötött tevékenység, amely megszerzésének 
jogszabályban megállapított végsı határideje 2007. október 31. volt. BÉM tevékenységét 
EKHE engedély nélkül folytatta 2007. október 31-t követıen, tehát a Kvtv. 80§ alapján a 
felülvizsgálatra vonatkozó közigazgatási eljárásban a hatóság köteles lett volna 
közmeghallgatást tartani.  
 
Ez alól a kötelezettség alól nem mentesít az a tény, hogy a BÉM korábbi – a jogerıs 
EKHE engedély megadását megelızıen, 2008. november 4. napján lejárt - 
környezetvédelmi engedélyének megszerzésére vonatkozó eljárás során közmeghallgatást 
tartására került sor.   
 

 
II.  Nyilatkozat a bizonyítási indítványok tekintetében 
 
1. Támogatom a Felperes által tett szakértıi bizonyítási indítványt, illetve az általa 

megfogalmazott kérdéseket.  
 
 

2. Fenntartom bizonyítási indítványomat Dr. Béres András (KVI-PLUSZ 
Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft., 1108 Budapest, Gyömrıi út 132-136.) 
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levegıvédelmi szakértı eseti szakértıként történı kirendelésére a bőz mint szakkérdés 
megítélése érdekében, az alábbi kérdések vonatkozásában:  

 
- vizsgálja meg a BÉM által kibocsátott füstgáz következtében a BÉM 

tevékenységének hatásterületén mérhetı-e és ha igen milyen mértékő a 
bőzhatás,  

- a környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentáció, illetve a BÉM 
tényleges mőködése alapján a BÉM által alkalmazott technológia mennyiben 
felel meg az elérhetı legjobb technikának, és mennyiben alkalmas a füstgáz 
bőzhatásának a csökkentésére, 

- létezik-e az elérhetı legjobb technikának megfelelı további olyan – a BÉM 
által nem alkalmazott - technológia, amely alkalmas a levegı lakosságot 
terhelı bőzhatásának a csökkentésére (akár a fıtechnológia megváltoztatása 
révén, akár a kibocsátott füstgáz tisztítása révén). 

 
Mint azt december 21-i elıkészítı iratomban kifejtettem, Dr. Béres András 
kirendelését indokolja, hogy a „bőz” mint speciális szakkérdés tekintetében komoly 
jártássággal bír, illetve az általa alkalmazott olfaktometriás mérés (TO7-es dinamikus 
olfaktométer) segítségével meghatározható egyrészt egy területen érvényesülı 
bőzhatás forrása, valamint a területen érvényesülı szagkoncentráció nagysága.  
 

 
Budapest, 2010. február 22.  
 

 
Tisztelettel  
 
 

 
dr. Fülöp Sándor 

Jövı nemzedékek országgyőlési biztosa  
 

A jelen elıkészítı irat egy példányát elsı rendő felperes, Alperes és a BÉM alperesi 
beavatkozó részére közvetlenül megküldtem.  


