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Dr. Szilas Judit bíró 
Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Bíróság 
 
 
Dózsa György utca 4. 
3550 Miskolc, Pf.: 370. 
 
 
 
 
 
Tisztelt Bíróság! 
 
A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa 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. 
 
A Felperes által benyújtott kereseti kérelemhez csatlakozva, kérem a T. Bíróságot, hogy 
Pp. 339. § (1) bekezdése alapján helyezze hatályon kívül az Alperes egységes 
környezethasználati engedély megadásáról szóló 14/561-24/2009. számú határozatát 
tekintettel annak jogszabálysértı és megalapozatlan mivoltára.   
 
Indokolás 
 

 
 
1. Az elérthetı legjobb technika (BAT)  

 
A tárgyi ügyben támadott közigazgatási határozat a BÉM Zrt. sajókeresztúri telephelyén 
folytatott fémérc szinterezı tevékenység végzéséhez szükséges egységes 
környezethasználati engedély (továbbiakban EKHE engedély) megadására vonatkozik.  
 
Az EKHE engedély lényege, hogy a létesítmény által végzett tevékenységet, illetve az 
ennek nyomán keletkezı környezeti hatásokat (levegı, víz, hulladék stb) – integrált 
módon - összességében vizsgálja. A kibocsátásoknak már eleve a keletkezésüknél történı 
csökkentése érdekében az engedélyezés során minden esetben az elérhetı legjobb 
technikát (Best Available Techniques, továbbiakban BAT) kell alkalmazni. Ezt a 
megközelítést tükrözi a környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl 
szóló 96/21/EK tanácsi irányelv (IPPC irányelv) Preambulumának (8) bekezdése: „mivel a 
környezetszennyezés csökkentése integrált megközelítésének célja a lehetı legnagyobb 
mértékben megelızni a levegıbe, vízbe vagy talajba történı kibocsátást, figyelembe véve a 
hulladékgazdálkodást is, és ahol ez nem valósítható meg, ott a kibocsátások 
minimalizálása a környezet egésze magas szintő védelmének elérése érdekében.” 
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A fentieknek megfelelıen a 314/2005. Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) alapján 
az EKHE engedély kiadásakor azt kell a hatóságnak vizsgálnia, hogy a környezethasználó 
tevékenysége – ideértve a fı és kiegészítı tevékenységeket - mennyiben felel meg az 
elérhetı legjobb technikának.  
A Rendelet 17. § szerint „A környezethasználónak a környezetszennyezés megelızése, 
illetıleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhetı legjobb technika 
alkalmazásával intézkednie kell: 
c) a kibocsátás megelızésérıl, illetıleg az elérhetı legkisebb mértékőre történı 
csökkentésérıl; 

 
Az elérhetı legjobb technika fogalmát a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. Törvény (Kvtv.) 4. § 28. pontja határozza meg.  Egyszerősítve, az elérhetı 
legjobb technika mindazon technika – beleértve a technológiát, tervezést, karbantartást, 
üzemeltetést és felszámolást – amelyek elfogadható mőszaki és gazdasági feltételek mellett 
gyakorlatban alkalmazhatóak és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintő 
védelme szempontjából. A Rendelet 9. számú mellékletében található az az iránymutató 
(szempontrendszer), ami alapján a hatóság meg tudja állapítani, hogy mi tekinthetı BAT-
nak.  Ezen iránymutató – az elıvigyázatosság és a megelızés alapelveinek szem elıtt tartása 
mellett – 12 pontban sorolja fel azokat a szempontokat, amelyek figyelembe vételével kell a 
hatóságnak az egyedi esetben megállapítani, hogy az érintett környezet magas szintő 
védelme érdekében mi tekinthetı az elérhetı legjobb technikának. Ezek közül a szempontok 
közül kiemelést érdemel a 10. pont, amely szerint figyelembe kell venni annak igényét, 
hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra 
csökkentsék vagy megelızzék. A BAT megállapítása során a 12 szempont közül csupán az 
egyik szempont az adott szektorra vonatkozó, Európai Bizottság által a tagállamok  és az 
érintett iparágak között az elérhetı legjobb technikáról, a kapcsolódó monitoringról és a 
fejlıdésrıl szerzett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai.  
 
A BAT megállapítása tehát széleskörő és komoly mérlegelési feladatot ró a 
környezetvédelmi hatóságra, hiszen a BAT nem csupán egy papíron létezı objektív ismérv, 
hanem az adott környezetre gyakorolt tényleges hatás figyelembe vételével értékelhetı 
szempontrendszer. 

 
A fentiek értelmében az elérhetı legjobb technikának való megfelelés nem korlátozódhat 
annak vizsgálatára, hogy a létesítmény teljesíti-e a jogszabályokban rögzített határértékeket, 
illetve a technika, vagy azok egyes elemei szerepelnek-e a vonatkozó referencia 
dokumentumokban (BREF dokumentumban)..  
 
Mindezek alapján véleményem szerint nem járt el a fenti elveknek és jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelıen az Alperes és megalapozatlan határozatot hozott, 
amikor a BAT-nak való megfelelés vizsgálatát kizárólag a BÉM fıtevékenysége 
vonatkozásában a referencia információkkal („Referencia dokumentum az elérhetı 
legjobb technikáról – vas és acélgyártás”) való összevetés útján végezte el. Az elérhetı 
legjobb technikának való megfelelést az Alperesnek többek között vizsgálnia kellett volna a 
füstgáz visszacsapódása és az ennek nyomán fellépı bőzhatás (alábbi 1.1 pont), illetve a 
levegıbe történı szennyezıanyag kibocsátása és a vonatkozó kibocsátási határértékek 
megállapítása (alábbi 1.2 pont) tekintetében is. 
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1.1 BAT és a bőzhatás kérdése  

 
A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. Kormányrendelet 
(továbbiakban Lr.) 5§-a alapján „tilos a levegı bőzzel való terhelés”. A Lr. 14§-a 
kifejezetten elıírja az elérhetı legjobb technika alkalmazásának kötelezettségét: „Bőzzel 
járó tevékenység során az elérhetı legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, 
hogy a lakosságot zavaró bőz kerüljön a levegıbe.”  

 
A füstgáz talaj közeli visszaáramlása és az ezzel járó bőzterhelés vonatkozásában az 
Alperes határozata nem felel meg a hivatkozott jogszabályi követelményeknek.  
 
E tekintetben a szakhatóságként eljáró ANTSZ, és az Alperes a saját maguk által hozott, a 
korábbi EKHE engedélyt elutasító határozatban (14/1137/22/2008. számú határozat) 
foglaltakkal kerültek szemben. A hivatkozott határozatban szereplı ANTSZ állásfoglalás 
értelmében a BÉM tevékenységére vonatkozó EKHE engedély kérelem közegészségügyi 
szempontból való elutasításának indoka az volt, hogy a BÉM által alkalmazott technika a 
bőzkibocsátást nem elızi meg, illetve nem csökkenti olyan mértékőre, mely a lakosságot 
már nem zavarja. Az Alperes elutasító határozatának indoklásában szintén a füstgáz 
szagának nem megoldott semlegesítésére hivatkozott, amikor a BÉM EKHE engedély 
iránti kérelmét levegıtisztaság-védelmi szempontból nem tekintette elfogadhatónak. 
 
Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
(továbbiakban az elsı fokú hatóság) az ismételten benyújtott engedélyezési dokumentáció 
alapján az EKHE engedélyt elsı fokon megadó határozatában1 - a korábbi elutasító 
határozatban saját maga által felhozott indokokkal szemben - nem vette figyelembe a 
BÉM tevékenységével járó bőzhatást, és az EKHE engedély megadását azzal indokolta, 
hogy az engedélyezési dokumentációt készítı szakértık javaslataiban szereplı, bőzhatás 
csökkentésére vonatkozó intézkedéseket a BÉM megvalósítja. Az Alperes a másodfokú 
határozatának indokolásában hivatkozik a BÉM nyilatkozatára, amely szerint a 
füstgázminıség javításával kapcsolatos változtatásokat végrehajtotta.  
 
E tekintetben hangsúlyozni szeretném, hogy jogellenes az az elsıfokú hatásósági 
határozatban megjelenı hatósági gyakorlat, amely nem követeli meg a környezetvédelmi 
elıírások azonnali teljesítését, hanem határidıkhöz köti egyes elıírások teljesítését és 
jövıbeli beruházásokra vonatkozó ígéretek alapján engedélyezi egy tevékenység 
folytatását. A tényállás-tisztázási kötelesség és a hivatalból való eljárás alapelve alapján  – 
amely elvek Alperes joggyakorlatában is megtalálhatóak – alapvetı követelmény, hogy az 
engedély feltételeit az engedély kiadásakor teljesíteni kell. 2  

 
 
 

                                                 
1 18202-30/2008. számú 2008. november 27-i határozat. 
2 Alperes vonatkozó joggyakorlatára szolgál példaként egy másodfokú szakhatósági állásfoglalás tárgyában  
kiadott, 14/5736-5/2007. számú,  2007. december 18-i határozat, amelyben Alperes megváltoztatta az elsıfokú 
hatóság által adott szakhatósági állásfoglalást, amely – bár a kérelmezı nem felelt meg a hatályos jogszabályi 
követelményeknek - 30 napos határidıt írt elı egy környezetvédelmi követelmény teljesítésére (veszélyes 
hulladékgyőjtı kialakítására).  A másodfokú határozat kimondta, hogy a kérelmezı tevékenységét mindaddig 
nem végezheti, amíg a jogszabálynak megfelelı hulladékgyőjtıt ki nem alakítják. 
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Sem az elsı fokon eljáró hatáság, sem a másodfokon eljáró Alperes nem vizsgálták, hogy 
a BÉM által tervezett, illetve megvalósított technológiai változások alkalmasak-e a levegı 
bőzzel való terhelésének tényleges csökkentésére. Az Alperes eljárása során nem 
vizsgálta, hogy milyen az a tényleges bőzhatás, ami a BÉM tevékenysége során 
megvalósul és nem vette figyelembe az elsı rendő felperes által 2009. január 13-án 
benyújtott 1055 lakos nyilatkozatát a változatlanul fennálló bőzszennyezés 
vonatkozásában. Önmagában a BÉM által tett nyilatkozat alapján, a tényleges 
bőzhatás és a végrehajtott intézkedések eredményeinek megfelelı vizsgálata nélkül 
meghozott alperesi határozat nem megalapozott, mivel Alperes nem teljesítette a 
Ket. 50. §-ban meghatározott tényállás-tisztázási kötelezettségét.  
 
A jelen eljárásban meghallgatott tanúvallomások bizonyítják, hogy a bőzhatás a 
hivatkozott beruházások megvalósítása ellenére nem jártak eredménnyel: a füstgáz 
talajközeli lecsapódása és ennek folytán fellépı bőzhatás az Alperes határozatának 
megadásakor, illetve jelenleg is fennáll.  
 
Az Alperes elmulasztotta eljárása során annak vizsgálatát, hogy a bőzkibocsátás 
szempontjából megfelel-e az elérhetı legjobb technikának a BÉM által alkalmazott 
technika, és létezik-e olyan további BAT technika vagy technológia, amely alkalmas lehet 
a bőzhatás csökkentésére.  
 
E tárgyban bizonyítási indítvánnyal kívánok élni, és kérem a T. Bíróságot, hogy eseti 
szakértıként a Pp. 177§ (2) bekezdése alapján rendelje ki Dr. Béres Andrást (KVI-PLUSZ 
Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.,1108 Budapest, Gyömrıi út 132-136.) 
levegıvédelmi-tisztasági szakértıt, az alábbi kérdések vonatkozásában:  
 

-  vizsgálja meg a BÉM által folytatott tevékenység hatásterületébe tartozó településeken 
milyen mértékő bőzhatás mérhetı, és megállapítható-e a bőzhatás eredete,  

 
- az elsı fokú hatósághoz benyújtott dokumentáció, illetve a BÉM tényleges mőködése 

alapján a BÉM által megvalósított levegıtisztasági intézkedések mennyiben felelnek 
meg az elérhetı legjobb technikának, és mennyiben alkalmasak a füstgáz minıségének 
a javítására,  

 
- létezik-e olyan az elérhetı legjobb technikának (BAT) megfelelı további technológia, 

amely alkalmas a levegı lakosságot terhelı bőzhatásának a csökkentésére (egyrészt a 
fıtechnológia megváltoztatása révén, másrészt a kibocsátott füstgáz tisztítása révén).  

 
Dr. Béres András szakértıként történı kirendelését indokolja a bőz mint szakkérdés 
specialitása, amely területen Dr. Béres András elismert szakértelemmel rendelkezik, 
illetve hogy az általa alkalmazott szagmérés - az MSZ EN 13725:2003-as szabványnak 
megfelelı mérési módszer alkalmazásával - mérhetı és egyértelmő választ tud adni a 
fennálló tényleges bőzterhelés mértékére. 
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1.2 BAT és a kibocsátási határértékek meghatározása   

 
A környezetvédelmi hatóság alapvetı kötelezettsége és az EKHE engedély 
nélkülözhetetlen tartalmi eleme a szennyezı anyagok kibocsátási határértékeinek 
meghatározása. Ezeknek a határértékeknek mindenképpen az elérhetı legjobb technikán 
kell alapulniuk. (Rendelet 20§ (4) bekezdés, 11. számú melléklet a), b) és c) pontjai).   
 
Fontos követelmény ugyanakkor, hogy a határértékek meghatározásánál az adott 
létesítmény mőszaki adottságait, a helyi környezetvédelmi feltételeket kell figyelembe 
venni. A Rendelet 11. számú mellékletének d) pontja alapján a „kibocsátási határértéket, 
illetve indokolt esetben az azzal egyenértékő környezetvédelmi és mőszaki követelményeket 
az elérthetı legjobb technika alapján meghatározza, figyelembe véve a létesítmény 
mőszaki jellemzıit, annak földrajzi elhelyezkedését és a környezet jelenlegi és 
célállapotát.”  
 
A vonatkozó levegıvédelmi jogszabály szintén ezt a jogszabályi kötelezettséget rója az 
illetékes környezetvédelmi hatóságra. A 21/2001. Kormányrendelet 8. § (3) bekezdése 
alapján  „A rendelet 2. számú mellékletének A)-C) pontjaiban felsorolt tevékenységek3 
esetében az engedélyezési eljárás, valamint a környezeti hatásvizsgálat köteles 
tevékenységek esetében lefolytatott engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi 
hatóság köteles vizsgálni az elérhetı legjobb technika, az engedélyezési eljárás idejében 
fennálló, tényleges szintjét. Ennek figyelembevételével a jogszabályban elıírt kibocsátási 
határértéknél szigorúbb (egyedi) határérték, levegıvédelmi követelmény írható elı.” 

 
Mindezekre figyelemmel az EKHE engedélyezési eljárás során az Alperesnek vizsgálnia 
kellett volna, hogy az elérhetı legjobb technika alapulvételével az adott esetben mi az a 
kibocsátási határérték pl. a kén, kéndioxid vonatkozásában, amely a BÉM által 
alkalmazott technológia (amelynek részét képezi a felhasznált alapanyag, azaz sok esetben 
kén tartalmú veszélyes hulladék) és a létesítmény elhelyezkedése, környezetre és az ott 
lakó emberekre gyakorolt hatás figyelembe vételével indokolt. Ez – tekintettel a 
kibocsátott füstgázban meghatározó részt képviselı kén, kéndioxid jelenlétére, illetve a 
lakossági bőzpanaszok kénes jellemzıjére – különösen a kén, kéndioxid kibocsátási 
határértéke tekintetében merül fel.4  
 
Az adott esetben a jogszabályban (14/2001. KöM-EüM-FVM együttes rendelet a 
légszennyezettségi határértékekrıl, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások 
kibocsátási határértékeirıl) meghatározott határértéknél szigorúbb, egyedi határérték 
megállapításának a szükségességét indokolták volna a BÉM mőködése kapcsán felmerült 
lakossági panaszok.  
 
 
 

                                                 
3 A 21/2001. Kormányrendelet 2. számú mellékletének A) pontja alatt 2.1 sorszámon szerepelnek a fémérc 
(beleértve a szulfidércet) pörkölı és szinterelı létesítmények.) 

 
4 A Rendelet 10. számú melléklete alapján a kibocsátási határértékek megállapítása során minden esetben 
figyelembe veendı szennyezı anyagok közé tartozik a levegı vonatkozásában a kéndioxid és egyéb 
kéntartalmú vegyületek.  
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A BÉM részére a korábbi környezetvédelmi engedély (7359-51/2001) alapján folytatott 
tevékenységére vonatkozó kén-dioxid kibocsátási határértékeket a 2005. február 15-i 
2592-1/2005. sz. határozat melléklete tartalmazta, amely megegyezett a vonatkozó 
jogszabályi technológia határértékkel (500 mg/m3). A vitatott EKHE engedélyben az elsı 
fokú hatóság, illetve a másodfokon eljáró Alperes szintén a jogszabályban meghatározott 
kibocsátási határértéket írta elı. Ezen kibocsátási határértékek betartása mellett – 
eltekintve most attól az alábbi 2. pontban vizsgált kérdéstıl, hogy az emisszió mérések 
eredményei mennyiben mérvadóak a vonatkozási oxigén szintre való átszámítás 
hiányában – a BÉM tevékenysége során rendszeresen bőzzel terhelte a környezetét, és 
ennek kapcsán számos lakossági panaszbejelentés érkezett az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséghez (továbbiakban elsı 
fokú hatóság). Az Alperesnek tehát tudomása volt arról, hogy az elsı fokú hatóság által 
meghatározott kibocsátási határérték és emisszió mérési módszerek alkalmazása mellett a 
BÉM füstkibocsátása a lakosságot zavaró bőzterhelést valósít meg.  
 
A szigorúbb egyedi határértékek megállapításának szükségességét indokolja a BÉM 
földrajzi elhelyezkedése, az uralkodó idıjárási és széljárási viszonyok, a környezı 
települések közelsége, illetve az a tény – hogy mint már meglévı létesítményrıl lévén szó 
– a 21/2001. Kormányrendelet védelmi övezetre vonatkozó rendelkezései az adott esetben 
nem alkalmazandóak.  
 
A 21/2001 Kormányrendelet 8§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések szintén azt 
erısítik meg, hogy az Alperesnek vizsgálnia kellett volna annak szükségességét, hogy 
szigorúbb határérték meghatározása nem indokolt-e. A vonatkozó jogszabályi 
rendelkezés szerint: „A légszennyezettségi határértékek megtartása érdekében a rendelet 
2. számú mellékletének A)-C) pontjaiban felsorolt tevékenységek, valamint a környezeti 
hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében lefolytatott engedélyezési eljárás során a 
környezetvédelmi hatóság mindig köteles vizsgálni a szigorúbb (egyedi) kibocsátási 
határérték, levegıvédelmi követelmény elıírásának szükségességét.”  
 
A rendelkezésre álló iratok alapján nem derül ki, hogy az elsı fokú hatóság, illetve az 
Alperes eljárása során a fentiekben meghatározott jogszabályi kötelezettségének eleget tett 
volna. Alperes határozatának indoklásában nem tér ki arra, miért nem tartja indokoltnak 
szigorúbb kibocsátási határértékek megállapítását. 

 
 

2. Levegıtisztaság védelem 
 

 
Az elérhetı legjobb technikának való megfelelés, illetve a EKHE engedély megadásának 
alapfeltétele, hogy a környezethasználó szennyezıanyag kibocsátása ne lépje túl a részére 
elıírt kibocsátási határértékeket.  
 
Alperes határozatának indoklása szerint a BÉM nem lépi túl a részére megállapított 
kibocsátási határértékeket. Csatlakozva az elsı rendő felperes által képviselt állásponthoz 
véleményem szerint azonban nem hagyható figyelmen kívül a mérési eredmények 
értékelése során, hogy a BÉM által alkalmazott technológia alkalmazásakor jelentıs 
mennyiségő plusz levegı van jelen a rendszerben. 
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Alperes szerint a BÉM részére megállapított emissziós határérték esetében nem kell 
oxigén vonatkozási szinttel számolni. Erre hivatkozással Alperes nem vizsgálta és 
értékelte azt a kérdést, hogy a BÉM tevékenysége során a füstgáz hígításával éri-e el a 
kibocsátási határértékek teljesítését. Alperes ezen eljárása jogszabálysértı és 
megalapozatlan határozatot eredményezett. Alperesnek a mérési eredmények 
értékelésénél figyelemmel kellett volna lennie, a 14/2001-es KöM-EüM-FVM együttes 
rendelet 6§ (1) bekezdésében meghatározott elvre, amely szerint „ határérték túllépésének 
minısül, ha a környezethasználó a füstgáz, véggáz hígításával éri el a technológiai 
kibocsátási határérték betartását.” Ezt az elvet akkor is figyelembe kell venni, ha a 
vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések folytán az oxigén vonatkozási szint 
meghatározása nem szükséges. A 14/2001-es KöM-EüM-FVM együttes rendelet 6. számú 
mellékletének III. pontja szerint „Azoknál a technológiáknál, amelyeknél nincs 
vonatkoztatási O2-tartalom megadva, a technológiai kibocsátási határértékeknek való 
megfelelés értékelése a vonatkoztatási O2-tartalomra történı átszámítás nélkül, a 
rendelet 6. §-ának figyelembevételével történik. Ezt kell alkalmazni az 5. számú 
mellékletben felsorolt, kibocsátott légszennyezı anyagok tekintetében is.” 
 
A fentiekre tekintettel csatlakozom az elsı rendő felperes által indítványozott 
(levegıvédelmi) igazságügyi szakértı kirendeléséhez, annak érdekében, hogy 
megfelelıképp tisztázza a következı kérdéseket:  
 
- megvalósul-e - a 14/2001-es 14/2001-es KöM-EüM-FVM együttes rendelet 6§ 

értelmében vett  - füstgáz hígítás a BÉM tevékenysége során,  
- milyen összefüggés van a BÉM által felhasznált alapanyagok, a szalag sebessége és a 

kibocsátott füstgáz minısége (szennyezıanyag kibocsátás, bőzhatás), valamint a 
Felügyelıséghez érkezett lakossági panaszok között. E kérdés vizsgálata során, azt 
kérjük, hogy szakértı vesse össze a rögzített emissziós  mérési eredményeket, az adott 
mérési eredményekhez tartozó – gyártási napló szerinti -  alapanyag-összetétellel és 
tömegárammal, gyártási paraméterekkel (rostély/ szalag sebesség) a Felügyelıség álalt 
vezetett Ügyeleti Naplóban szereplı panaszok idıpontjában.  

    
A kibocsátási határértékek kérdésének vizsgálatán túl az ügy szempontjából meghatározó 
az egészségügyi határértékek mérésének eredményei, a mérések idıpontjának, 
módszerének az ismeretében. Ennek érdekében kérem a T. Bíróságot, hogy hívja fel az 
Alperest, hogy nyilatkozzon milyen immissziós méréseket, milyen módszerrel 
foganatosított 2001-re visszamenıleg, illetve hogy csatolja be a 2007. folyamán végzett, 
kétszer négy hetes imissziós mérések eredményeit, valamint azok kiértékelését. 

 
 

3. Közmeghallgatás hiánya 
 

Jogszabálysértı továbbá az Alperes eljárása arra az eljárási szabálysértésre tekintettel, 
hogy elmulasztotta a Kvtv. 80§-ban meghatározott kötelezettségét a közmeghallgatás 
vonatkozásában.  

 
Alperes 2007. szeptember 30. teljesítési határidıvel kötelezte a BÉM-et az EKHE 
engedély megszerzésére (14/2021/5/2007. sz. határozat). A Rendelet pedig 2007. október 
31. napját tőzi végleges határidınek az EKHE engedély megszerzésére a meglévı 
létesítmények tekintetében. Az Alperes 2008. június 4. napján jogerısen elutasította a 
BÉM EKHE iránti kérelmét, a BÉM azonban tevékenységét a továbbiakban – a 
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jogszabály által kötelezıen elıírt EKHE engedély nélkül – folytatta. 2008. november 4. 
napjától (a környezetvédelmi engedély lejáratának idıpontja) a BÉM a tevékenységét 
EKHE és környezetvédelmi engedély nélkül folytatta.  
 
A Kvtv. 80. § alapján, amennyiben a környezethasználó környezetvédelmi engedélyhez, 
illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély 
nélkül kezd meg vagy folytat a felülvizsgálatra vonatkozó közigazgatási eljárásban a 
hatóság köteles közmeghallgatást tartani. Az elsı fokú hatóság a BÉM EKHE engedély 
megszerezésére vonatkozó eljárásában elmulasztott közmeghallgatást tartani, amely 
eljárási hiba szintén megalapozza a határozat jogellenességét.  
 
A közmeghallgatás jogintézményének lényege nem a lakosság tájékoztatása, hanem a 
lakosság véleményének kikérése és érdemi figyelembevétele, mérlegelése az érdemi 
határozat meghozatala során. Ezt hivatottak érvényesíteni a Rendelet következı 
rendelkezései: 
10. § (1) A felügyelıség az érintett nyilvánosságtól, valamint a 12–15. §-ok szerint 
kapott, a környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok 
bevonásával érdemben megvizsgálja. A felügyelıség határozatának indoklása tartalmazza 
az észrevételek értékelését és a nyilvánosság bevonásának folyamatáról szóló 
információt. Az észrevételek értékelése magában foglalja az észrevételek ténybeli 
megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket. 
(2) A felügyelıség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal 
a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, 
b) a kérelmet elutasítja. 
 
A fentiek alapján egyértelmően megállapítható, hogy az érdemi határozatot az egyéb 
bizonyítékok és adatok, iratok mellett a lakossági észrevételekre alapítottan kell 
meghozni. Ennélfogva a közmeghallgatás a tényállás tisztázásának érdemi és lényegi 
része. Ennek hiányában a hatóság nem ismeri meg a hatásokat viselı lakosok véleményét, 
így határozata nem lehet megalapozott. Különösen igaz ez a jelen ügyben, hiszen az 
egyéb rendelkezésre álló adatokból alaposan feltételezhetı, hogy egy esetleges 
közmeghallgatáson a lakosság határozott véleményt formált volna az engedély kiadása 
tekintetében, a tárgyi eljárásban azonban erre nem volt megfelelı lehetısége.  
 
Mindebbıl következıen álláspontom szerint a közmeghallgatás elmaradása a határozat 
megalapozatlanságát eredményezte, így az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértésnek 
minısül.  
 
Budapest, 2009. december 21.  
 

 
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.  


