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Az elilt its me gindulis

A

panaszos

a

azin for&th az abpvet6 jogok biaosihoz, men

Nyireg)'hAza ktiheriilet6n
gazAasi$r rendeltet6sri erd6z6nlba tano# errd6teriileten

l6v6 ingailana szoms#ds6giban ,
alapitotr "NloC'/hra M.-homok v6dnevri biryatelken homok kitermel6st folyamak A

beidviny szerint a megindult isvinyianyag-kftermel6s mind a term6szeti ktiml,ezet megv|hozAsa"
.ind p.drg a binlaiizemmel egyiiu jiro k6mlezeti hatisok (erd6 :uzirvi4:l"r,a, a talavz pirobAsa)
miatt i6ni az eg6sx6ges kiSmyezndtez val6 alapvet6 jogot. Panaszos aa is s6relrnezte, hogy a
binla mrik<idese, a kitermelt homok elsz6llitisa az ingatlanokban anpgi Mn okoz.
A beadviny szerint tov6bbi a jelenlegi, panasszal 6rintett binptelek mellett a felhagott,
koribbi homolbiqra teriilet6n szem6tdomb, elhagyott hullad6koktal6lhat6ak
A panasz abpjin az eg6szs6ges ktimlrezethez val6 joggal 6sszeftigg6 visszissag graniria
miaw a j<iv6 nemze&kek 6rdekeinek v6delm6t ellit6 helyemsemmel kdz6,s vizsgilatot
inditomnk Ennek sorin megkerestiik a Bonod-Abaij-Zemplen l[egyei Korrninyhivatalt (a
tovibbiakban: binyakapitinpa) a SzabolcsSzatmir-Bereg Megyei Kornrinyhivatalt (a
tov6bbiakban: krimlezew6delrni hat6sig), a }Iajdt-nihar ltrgfi Kormiq4rivatal
Fdldmrivel6siigyi 6s Erd6gazdilkodlsiFlosztAlyk (a tov6bbiakban: erd,6szeti hat6s,ig), valamint
Nloc.AAr, Ivleg)€i Jogu Viros Cimzetes F6jegtznj6r. (a tovlbbialiban: jegyz$ az *Wel
kapcsolatos tij6koztatis 6s az iretok megkiild6se 6rdeli6ben.
Az 6rintett alkotminyos iogok

-

A jogilamis ia elv6b6l falod6 jogbiztonsig krivetelrn6np: "NIagyarcszi4 ftiggeden,
demolcatilcrs jogillarn"
nem lehet ellent6tes az Alaptdw6nnyel."

"Jogszabily
[Alapt6w6ny B) cikk (1) belazd6s; D cikk (3) belezd6s] "Az <inkorrniryzati rendelet
rnls jogszabilllal nem lehet ellent6tes. [32. cikk (3) bekezd6d
Eg6sx6ges k6myezethez val6 jog:
elismeri 6s 6w6nyesiti mindenki
"Magpr<:rszlA
jogh az eg€szsiges krimpzethez." pO{I.
cikk (1) belazd6sl

Alkalmazott jogszatrilyok
A k6mlezet v6delrn6nek iltalinos szabilloir6l s26161995. 6vi LIII. t6rv6ny (Kw)
erd6 vtdekni6l 6s az erd6gazdAlladAsr6l szol6 20a9.6vi )OOG{I.
t<irv6ny@r,w)
Ablnylszarrol szal6 1993. 6vi )(LUII. t6w6ny @w)
A hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi q)Oory. tdrv6ny (I*v)
A Polgiri Tdrv6nfiinyvfrlsz6l6 2013. 6vi V. t6w6ny(Ptk)
Ahazrga4atAsi hat6sigi elj6ris 6s szolgihads 6ltal6nos szabilyair6l s^16 2004. 6vi

Az erd6fil,

u

O(L. t6rv6ny(Ket)
A biqaiszatrol szr,l6 1993.6vi )CMII. t<irv6nyv6grehajtAsir6lsz6l6 2a3/:995. WL
19) Korrn rendelet (Bvhr).
Apanaszokr,6l6s a kdlrdekri bejelent6sekdl sz6l6 2013. 6vi CIXV. tdrv6ny(Pkbt)
Az ors,igos telepiil6srendelsi 6s 6pit6si kcivetelrn6nle kdl szol6 253/ 1997.Ofl. 20)
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Korrn rendelet (OTEK)
A kdmlezetv6delmi 6s term6szew6delrni hat6s6gi 6s rgazgatlsi feladatokat ellit6
szewek kijel6l6s6frL sz6l6 7 1/ 2015. (III. 30) Kornr" rendelet (KvFhtKr)
A kdmyezeti hatisvixgilati 6s az egysdges k<imyezethasznilati enged6l1e#si
eljirlsr6l s2616 314/ 2005. ()(II. 25) Korrn rendelet (Khvr)
A kcimltzeti za1 6s rezgls elleni v6delem egyes szabillatr'ol sz6l6 284/ 2007. (X. 29)
Korrn rendelet (ZajKr)
Nt*rCyh1r" ]r{egpi Jogu V6ros K6zgll6s6nek Nyireg/dza 19/20a5. (V. 5) KGY
rendelemel l6vlhagprt helyi 6pft6si szabiJryzatinak m6dosidsirol 6s egys6ges
szerlazrdi szciveg6nek megi[api,risirol s2616 2l/2007. (VI. 12) KGYre nde let e
GES4
A megrillapitott t6ny6ll6s

A beadvlny, tov6bbi a binlatrapfuinp6gt6l, al<iimyezswtdelrni hat6srigdl, az erdiszri
hat6s,i$61 6s a legyzit&ll<apoa i46laztatAs, valamint a megkiilddtt i.rt .ryrg alnpjin az rlibbi
#nylllist illapirotnrk me g:
1. A panasszal 6rintett teriileten, at*ytregyhAza 01139/ 4,6 Flsz.-ir ingatlanokon tewezett
hilfej#ses homokbinp megval6sicisa tirgyiban a blnpvlllalkozo 2a11. julius 8 in nyujtotta be
a Khvr. szerinti ellzrtes iusgilati eljiris irinti Mrehrct 6s az ellzrtes vixg6lati dolame ntaci6t t

kdmyezew6delrni hat6sighoz.

A

beadviny szernpontjib6l fonrcs kiemelniinh hogy az ellzrtrs vizsgilati
dolqrmendci6ban fogldt szimitisok szerint a binyagdd6r talpszintje (113mB0 legalibb 1
m6terrel a talajvixzint felett lesz.

A k6relem alapjin meginduh el6zetes v'usgilari eljirisban a krimyrzew6delrni hat6sig
2011. ok6ber 26-in l<6zmeglallgatist tanott" azonban a megtrivottelq illewe az 6rintett
nyilv6nossig megjelen6s6nek hilnyiban a k6zmeghallgatis meghirisult.
2012. ipiJs 20-6n kelt hatiro zatibaa' - az el6zetes vixgilati dolumentici6ban, valamint
az ellze:rus vixgllati eljir{sba bevont szakhat6sigok illisfoglalislban foglalakra tekintettel
a k6mpzew6delrni hat6sig megillapitotta, hogy a homokbinya megval6sit6ib6l nem virhat6
jelent6s kd,myezeti hatis, igy a tervezett tev6kenys6g nem k<im1rezeti hadsvizsgilati eljiris, illewe
egp6ges kcimytzethasznilati enged6lplsi eljiris k<;teles. A ladrozar 2012. miitx 29-6n
emellredett joger6 re. Aharirozar rogzitette, hogy az ingatlanokgazdasiai erd6 besorol6s a,latt !t116
teriileten talrilhat6ak, a telephely m|rere 73.734 m, mrikjd6s L'ezAetc 2012 tavasza, trrvezatlid6tanama pedrg 10 6v. A felhagycn birya rehrltivrilisn keriil, melynek sorin a talajadottsigok,
valaxtrr a ti4n jellemz6 uralkod6 {ajok figlelembe v6tel6vel n6vdnyelepit6sre Leriil sor.
Az

erd6

el6zetes vizsgllati eljinissal 6rintett ingatlanok k6ziil a Nyircgyhiza 01139/ 6 hrsz.-i
ingadan tulajdonosinak kerelrne alapjin az erdlszrti har6sig az end6 ig6nybev6tel6t

k6te lezve az ;ig1teler^

-

M. homok v6dnevri blnlatelek megillapitrisira irinnrl6 eljil{s a
"Nyiregy+dza
bin:vt,,rillallrcza kerelrne alapj,in 2013. december 5-6n induh meg a binyakapitirynigon. A
l#relem mell6Hetel6nt a k1rehnez6 csatolta a k6myezew6delrni hat6sig el6zetes v'usgilatr
eljir.isban hozott, valamint az erdtszcts hat6sag erd6 ig6rybev6tel6t enged€lyezi, fentebbiek
szcintihatArozatait.
A

| 2157-3/2012.
3

A "Nyircgyhrza VI.- homok' v6dnevri biryatellret a binyalopitiryalg ZOt+. nrrircius s-en
kelt lrrtirozadval ilapitotta rrreg, r hatArozat 2014. mircius 28-in emellcdeo iogen6re. A
hatArozar 1.3. pontja szerint a brlnyatelek fdldrajzi fekv6se szerint Szabolcs-Szatmlr-Bereg
IMeglben, Nyire$,tza v6ros hilteriilet6n a 07739/4,01139/6,01166/7 6s 01140 hrsz.-t
ingiilanoLat 6inti" az 1.6. pont szerinti teriilete 7ht 5765 m'. A 3.1. pont szerint a banlatelek
hJrirvonalan kiviili teriiletek 6s l6tesitm6nyck v6delrne 6rdekeben a Brinlakapitinp6g a
binyatelek h*Arvonaht6l szimitott 5 rrres v6d6siv figplembevitel6vel hatirpill6n jelolt ki a
briryatelek alaplapjira szdmitottan.

beadviny szempontjib6l l6nyeges, hogy a binlalqprtinysia a latirozatot a
b6ryavillalkozo, a panasszal 6rinte.tt fdldteriilet rulajdonosa, a k6mye zew6delrni hatos6g, a
K6rzeti F6ldhivatal, Nyiregifiiza Onkornr:inlzau 6s a IMagyar Blnyisz:iti F6ldtani ltrvatal

A

r6s#re kiildte meg.
Az ingatlan-nyilvintartrisba 201a. iprilis 7-6n lieriih bejegSzisre a "Nyiregyh5za VI.homok'v6dnevri b6nJatelek a NytegyhlLza kiilteriilet 01139/4. hnz. (6200 r# kivett tanya), a
kiven k6zut), valamint a
ai39/6. hrsz.-ri ( 6ha 6934rt errdQ, a 01140 hlsz.-ri (2 ha 1446
01166/7 hnz.-t (9 ha7677 mllnvett b,iryat6 6s kivett vizill.ris) ingatlanok tekintet6ben.

ri

A blnyavillalkoz6 2014. iprik 3-an a k6mpzew6delrni hat6sig ds#re meghildte a
mriszaki iizemi tervdolqrme ntAci6 zajvldelrri terv{qezertt. Az ebben megillapima sz6miton
haristeriileten beliil nem alAlh*6 v6dend6 6piilet, erre tekintettel a k6mlezew6delrni hat6sig
201a. iprilis 1O-6n kelt level6ben' arrol tl4llaztatta a blnyavltlalkozot, hogy a Nyire5,t za,
01139/4,6 lIrsz. alatd homokb6nyira jelenleg zajkibocsitasi hauir6rt6k meg6llapitisa nem
sziils6ges, mivel a zajforris zajvidebn hadstertilet6n beliil nem helpzladik el zajt6l v6dend6
l6rcsitm6ny.

201a. lprilis 22-tn a binyavillallaz6 benyu.jtotta a biryakapitinp 5g rtszere a
Nyiregyhrza M.- homok vnbt. 2074-2017. 6vi kircrmel6si m{szaki ijzemi terv6t a binyiszati
tev6lrenp6g enge delyezis& kl.we. A Mrelem alapjin a brlryalopitinp lq a misz.ali turmi tervnek
megfelel6 kitermel6st nyilvinitotta 201a. jrinius 22-6n jogefis hrtatozatabn 2017 . decenber 3lig 6w6nlesnelq a k6mpzew6&lrni hat6s6g szalrhat6sigi ilLisfoglalisiban teu el6irisokat a
hullad6fuazdilkodis, leveg6tisztasig-vddelenL term6szet- 6s rijv6delem 6s vizv6delem tiryylban
a h*irozat ren&1kez.6 r6szc tanakrazza,. Az Indokolisban a k6myezew6delrni hat6sig
b:inyatelek meg|lapfrAsihoz adott szakhatosrigi
szakhatosigi rillisfoglal6sa szerint
illisfoglalrisban fel#telkent el6na, hogy ,homokbanla kdml.rzeti zqr el6id€26 for:.isura az
iizemeltet6nek a Feliigyel6s6gt6l zajkibocsfuisi tatAr6n6k megillapitisit Lell kemi az els6
mriszaki iizemi terv benyujrisriig. "

a

juliusit6l tcibb izben, a rendelke#siinhre ill6
jarnAr
19-6n fondult a k6mlezew6delrni tar6sLghoz, r binya
adatoll szerint legutoljin 2075.
mrikid6s6t, a vizhaztatasn gyakorolt harisokat, a felhagacn binyateriileten l6v6 elhaglou
hullad6kokat kifogisolva.
YSlaszAban a komyezew6delmi hat6s6g titjl-lanttta a panaszost a felszin alatti
vizszintcsciklcn6ssel risszefiigg6sben az ihala lefolyatott el6zetes vizsg6lati eljir:isban
megdllapitottakrol, az isvinll, nlarsanlag-kitermel6sneh a binyag6d6mek a talalv'uszint ieler
me gillapitott hatAAr6l 6s talppontjiro l, valamint an6l, ho gy az elhagpn hulladdkok tekintet6ben
az iagyer a hatiskcirrel rendelkez6 N).r.gyhiGmzetes F6jegyz6je r€szere
6t,ettc. A k6mFzew6delrni hat6sig an6l s d$€lae.atrz a panaszost, hogy az el6rctes tfusgSlari
eljinisban iigf6li jogival nem 6lt, a k<izmeghalJgatison nem vetr 6sa, noha erre lehet6s6ge lett
volna.
2.

?

A

panaszos kri#r,Celni bejelent6ssel 2014

5695-7/2014.

) IA.317-5/ 2015. szAmi

tlailanzrlo
4

A

rendellelsiinhe ill6 adatok szerint a k6mlezew6delrni hat6s6g int6zked6s6vel

szemben a panaszos

- az err.e vonatkoz6 hrt6sigt rAj|ltoer k

alapjin

- nem fordult a felettes

szcrvhez, az Orszigos K6myezewddelrni 6s Term6szew6delmi F6feliigyel6s6ghez.

A vizsgilat meg illapititsali

I.

A hat6sk6r tekintetdben

Az

ahp'tet6 jogok biztosrinak feladat- 6s hadsk66t, valamint az ennek ellirtAsithoz
sziils6ges vizsgllati jogosults igolirat az Ajbt.lntArozza meg.
Az Ajbt. 18. S (1) belazd6se szcirr az alapvet6 jogok biaosihoz birki fordulhat, ha
megit6l6se szeintl<lzrgaz3atlsi szerv, helyi cinko rmiryzat, (... ) vagy k6xzolgihat/st vtgzfr szert
tev6lren1s6ge vagy mulasa6sa a beadviny tev6 szem6ly alapvet6 jogh sini vagy annak kizveden
vesllt'vel jir, felit e, hogy a rendellel sre il16 kbigazgathi jogowoslati lehet6s6geket - ide
nem 6rwe a l<i5ztgazgadsi hatirozat birosigi feliilvix g^lttlLt - mir kimeriteue, vagy jogorvoslati
lehet6s 6 g nincs szimin biztoslw a.
Az Ajbt. 20. S (0 belazd6se ugy rende[(ezih hogy az alapvetl jogok biztosa a hozzA
benlujtott beadv6 ny alapjln - a (2) 6s (3) bekezdesben foglalt kiv6tellel - v'usgiletot fo\at, 6s az e
tcirv6nlten meghadrozott int6zLed6s t allaknaz?a,.

II.

Az alapiogok tekintet6ben

Az alapverl jogok biaosa egy adou tirsadalrni probl6ma m6g6n ill6 dsszefiigg6srendszer feldnisa sorin auton6rn, objekiv 6s neutrilis m6don, kiz6r6lag alapjogi 6wek
felsonkoztatislval 6s <isszeveds6vel tesz eleget mandituminak Az ombudsmani ntlzminy
megalakul6sa 6ta az ihnpolgiri jogok onziggyril6si biaosa krivetlrezetesen, xin6rm6n6kkent
timaszkodott az Alkotrninybir6sag alapvet6 jogi[ami ganncilldral 6s az alapjogok tartalm'ival
kapcsolatos elvi meg6llapirisaira, valamint
az ombudsmani jogv6delem speciilis vonasainak
megfelel6en - all<a1-rr,azta az ahpjog-korlitozis alkotrniryosslgit megit6lni hivatott egles alapjogi
tesaeket.
K<jvewe a fenti glakorlatot , amtg az Alkotminybirosig el#d illispontot nem fogalrnaz
a
rrteg, eljinisank sorin ininla inak tekiny'iik a tertiilet eddigi ne&ittd?itdrail. Az Alkotrnirybirosig
el6zi Alkotminy 6s az
erra mutatott ri, hogy
22/ 2A12. (V. 11) AB hatarozatabar

-

-

-

"u

Alapt<iw6ny egles rendellielsei tanalrni egyrzlsige eset6n 6ppen nem a koribbi
alkotrninybirosrgi d6nt6sben megjelen6 jogelvek iw6tel6t, hanem azok figclrnen kiviil hag'y6sit
lell indokolni".
1. Az Alaptcirv6ny B) cikk (1) belazdese ahpiin Magyeronzig fiiggeden, demokra kas
josolk*. Az Alkotrninib b6sig mir mrik6ddse els6 6veiben elvi 6l1el megillapitotta, hogy a
;ogi[am n6lkiiltizhetetlen eleme a logbii1on:dg. A jogbiaonsig az allam - 6s els6sorban a
jo[akot6 - kjteless6g6v6 teszi annak blztositlsit, hogy aiog eg6sz€, eg]€s #saeriiletei 6s az
egsrs jogsztbilyok is vil6gosah eglnelrnrhh mrikid6siilat tekinwe kisz6mithat6ak 6s
el6relitha-t6ak legpnek a norma ckrueget szAmAn.n Az ir5r;rlad6 alkotmirybirosigi t6zis szerint
a jogilamisig elv6b6l ad6d6 alapvet6 k<ivetelm6ny, hogy a kdzhatalommal rendellez6 szervek a
jog ilr.al a polgirok szAmAn megismerhet6 6s kiszimithato
iog ilat n,rg,itloPitotr nfrkddtsi rendier, a
m6don szabilyczor korlftok k6zttt fejtik ki tev6kenys6giiket.'
Az Alkotmanybirosig tcibb hxarozataban is meg6llapitotta, hogy az illam. csak akkor
nl,ilhat az alapjog larlfitozlsinak eszkizehez, ha masik alapvet6 jog 6s szabadsig y6dglnT vagy
6rv6npsiil6se, illewe egleb alkotrni,nyos 6n6k v6delme mis m6don nem 6rhet6 el.6 Az
L^& 9/ 1992. I. 30) AB hatlrozat, AB}] 1992,59,65.
U.56/ 7991. @. 8) AB hatirozat, AB}l 1991,454.,456.
6 30/ 1992.
N. 26) LB hatArozat" AB}l 1992, 167,178.
4
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's
Alkotrnirybirosi g azr vizsgikz, hogy a korlltozis val6ban kepere szolgilni a legitim iogalkot6i
c6lt. A c6i 6s az iszl z kiz6tti tisszefiigg6s fennillisa elengedhetetlen ahhoz, hogy a iogs?^ily
ne legle n <lnl<enps, hiszrn az 6nkenpss6g biaosan s6ni az Alapt6w6ny B) cikk (t)
bekezdes6ben foglalt jogi[amisighoz ft26d6 jogbiaonslg t6tel6t.
Az Alkotmarybirosig $'rkorlata szerint tehit az alapjog-korlAaz6s alkotrninpssiginak
feltltele,hogy a sliksigessig alkalnassig x arinloss,lg ki)uelelninle egiittenn fenndlljon.
Az ihpvetl jog larhtozisa csak ultima ratio, v6gs6 eszkciz a iogalkot6 keziben c6\ai
el6r6s6hez: ,Egy alapvet6 jog larhtozaslnak alkotminloss agihoz azonbat nem e16g, hogy eglr
rnisik alapvet6 jog 6s szabadsdg 6w6n1tsit6se 6s vddeLne 6r&lreben t<in6nik Az illam csak
akkor nyilhat az alapverl jog korlStozAsimk v6gs6 eszkd#hez, ha r rnisik jog v6delmc vagy
6rv6ryesiil6se semmillen rnis m6don nem 6rhet6 el, 6s a korlitozis csak ollan m6nekri lehet,
ameruryi ehhez felt6tleniil sziils6ges."'
Az alapvet6 jogok korlritozisinak alkotrntinp ssigit az alkotrnirybirosigi 6s - ennek
nlonr.in - az ombudsmani gyakorlat is az un. siiiksigtssegi-ariryossigi tes71 allalmazisival it6li meg.
Az Alkotminlbirosig ,illand6 gpkorlata szeinf az illam (ide 6r*e az onlarmlnyzarot is) akkor
ny(lhat az alapjog korlitozis lnak eszl<iizrhez, ht ndsik akpaetd 1og rag siabad g delne vagy
iniryesiilise, llLewe tgylb alkotminlos irtik dttne rnt m6don nem 6rhet6 el. Az alapjog
korl6tozisinak alkotrniryoss6gihoz tehit 6nmagiban nem elegend6, hogy az misik alapjog vagy
valamely alkotminlos 6n6k 6w6n1esiil6se vagy v6delrne 6rrCelaben t6nenih hanem a
korlitoz6snak meg kell felelnie u. awrlossag k6vetelrn6rqdneh az el6mi kivim c6l fontossiga 6s
az erurek 6rdekeben okozon alapjogsdrelem sulp megfelel6 ar6nyban legyenek egyrnissal. A
jogalkot6 a lrrrrhtozis sorin k6teles az adofi c6l el6ds6re alkalmas legery{r6bb eszkrjzt
alkalrnazni.

Az

abpretl jogokkal cisszeftigg6en a

sziils6gess6g-arinyossig kdvetelm6npnek
Alaptdrv6ny
I. cikh (3) belazd6se, amely szerint ,,Az
alkotrninps sz€mpontiait rogzii az
alapvet6 jogoloa 6s kd,teleze tts6gekre vonatkoz6 szabilyokat t6rv6ny illapitja meg. Alapvet6 jog
rnt alapvet6 jog 6w6npstil6se vagy valamely alkotrniryos 6rt6k vddelrne 6rdeMben, a felt6tleniil
sziils6ges m6n6kben, az e16rru kivim c6llal arinycsan, az alapvetd jog l6nyeges tartalminak
tis aeletben tanis 5v il korhrozhat6."
2. Az Ahptdrv€ny )OC. cikk (1) bekezd6se alapjrin .MagyamrsTig etisnei ds ininlesiti
nir de&i jogi t ai egtsryiges kiimyerythei, "
Az Alkotrnirybiroslg meglllapitotta' , hogy az illam kciteles az eg6szs6ges k6myezethez
jog
megval6sidsit szolgil6 sajitos int6zminle
kialakit"isin 6s mrik<idte#s6re.
val6
Megillapitotta tovibbi, hogy sem a sz6hasznilat (az .eg6szs6ges
myercthez" val6 jog), sem az
illami k<imlrezew6delrni feladat beigryba az eglsaighez val6 jog megval6sirisinak eszf<iizri
kriz6 nem 6nelrnezhet6 a l<6myezethez val6 jog korlitoz6sakdnt. Az iihm kiteless6geinek
magukban lall foglalniuk az 6let termlszeti alapjainak vddelrn6t, 6s ki kell terjedniiik a v6ges
javakkal val6 gazdilkod.is int6zm6nyeinek ki6pit6s6re.
Az alapjogok objekiv, int6zm6nJes v6delrn6vel kapcsolatban az Alkotrn"inybirosig
meg6llapitotta'0, hogy ennek kcire tilmehet azon a v6delmen, amelyet rgyanazon alapjog alanyi
joglant nJujt. Ez az oblekiv videlem nemcsak s#lesebb, de min6s6gileg is rnis, mint az egyen
alanl jogok v6delm6nek <isszea&sa. Az i,lethez val6 jog vonarkozdsiban p6ld.iul az illam
objekiv, int6zmdnyv6delrni k6teless6ge az emberi 6letre ihaliban - az emberi 6leue mint 6n6kre
- is kiterie{ s ebbe beletartozik a jcivend6 gener.ici6k 6letfelt6teleinek biaosirisa is.
Az Alkotrninybir6sig megillapitotta" tovibb6, hogy a kiinlerythei tnl6 jog jelenlegi
IormAjibm nem alanf alapjog, de nem is pusztin alkotm:inyos feladat vagy illamc6l, amelynek

k
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megval6sitisi eszkizeit az illam szabadon vilaszthatja meg, hanem els6sortan rirrill6sult 6s
6nmagiban ven in#zm6nyv6 delerry azaz o$an mjitos alapjog, aruelnek ai objekth,, intirynkyidelni
oldak tti/nlonti * neghaldn1i. lgy az e joggal l.apcsolatos Lerd6seLet tulnyom6 resa az illarri
szewek krimpzew6delrni in#zked6sek t6tel6re vonatkoz6 k<iteless6ge oldaHrol ke[ vixgAhi,
nem pedig az egtes embereket a konkr€t hel)zetben megillet6 jogosulsigok oldalLroL Az illam
kd,mpzew6delemre vonatkoz6 k6teless6gei teljesit6s6nek garanciiit emeli az alapjogok szintj6re.
E jog sajitossigti folytan mind^zokat a feladatokat, amelyrLet misua alanyi jogok v6delrn6vel
teljesiti az illarn, in tdrv6nf 6s szervezeti garanciik ryujtisival kell ellimia.
Az Alkotminybirosig fenti hatArozata szeitnt az illam nem 6lvez szabadsigot abban,
hogy a krimJezet iilapotAr romlani engedje, yW a romlis kockizarit megengedje. A
l<i5myrzrrhez val6 jog Aryyrb6l 6s dogmatikai sajitossigib6l az krivetlrezilq hogy a
term6szew6delem jogszabilyokkal biaositott stng& az illam nem csrild<entheti, hv6ve, ha ez
rnis alkotrruinyos jog vagy 6rt6k 6rv6npsit6s6hez ellariilhetetlen.
v6delmi szint
cs6klant6s6nek m6neke az el6mi kivint c6lhoz Mpest ekkor sem lehet arinyalan.
A kcimpzethez val6 jog 6rv6npsi#se alkotrniryosan megkdveteli an, hogy az ltlhm amig jogi v6delem egyikalAn sziils6ges
M el6fi v6delrni szinn6l csakis olpn fehetelekkel
korlitozisinak
l6phessen vissza, amikor alanl alapjog
is help lenne. A k6mpzethez val6 jog
6rv6n1esit6se a v6delem el6n szintjinek fenntarrtin beliil aa is megkivinja, hogy az Lllam
preventiv v6delrni szab6lpk6l ne l6pjen vissza a szankci6kkal biaositott v6delem fel6. Ett6l a
k6vetelrn6nyt6l is csak elkeriilheteden sziils6gess6g eset6n, 6s csak ariryrosan lehet elt6mi".

A

-

t

III.

A vizsgrilat 6rdem6ben

A Kvt. 56. S (1) bekezd6se a) pontja

k6mlezethasznilat a kdmpzeti
hatisvixg6lat hatAlg ilA tanozo tev6keryr6gek eset6n a tev6kenp€gre a kd,myezew6delrni
hat6sig iltal kiadon k6myezew6delrni enged6ly joger6re emelLe&s6t krivet6en kezd6dhet meg,
illewe folyuthat6.
A Kvt. 67. g (1) bekezd6se (gr rendeftezik, hogy el6zetes vizsgilatot lrell lefolftami, ha a
tervezen tev6kenp6g a kdmlazew6delrni hatosrig dcint6s6t6l ftigg6en k6mlezed hatisvixgiht
kiteles, tovibbi ha az el6zaes vixgilatot t<irv6 ny r1a el6.
A Khw. 3. g (1) belrcz&s a) pontja 6s a 3. mell6ldet 19. pontja szcint az "egyl'b bisrylszat"
megval6sitisinak terve eset6n a kd,myezethasznLl6 ellzetes vixgllet irinti Mrelrnet k6teles
benljtani a krimpzew6delrni hatosignak, amelyhez a Q) bekezdes szerint csatolni Lell az
el6zetes vixg6lati dokumendci6t a 4. mell6kletben me ghatArom* analommal. A 4. mell6klet bc)
pontban az el6zrr;es vixgrilati dokumendci6 tartalmi elemei kdz<itt szerepel a tev6kenp6g help
6s teriiletig6nye, az \6nfie veend6 teriilet hasznllatinak jelenlegi 6s a telepiil6srendelsi
eszkcizcikben nigziten m6dja.
A rendelke#siinlce il16 iretokb6l megallapithat6 az, hogy a k6myezewd&lrni hat6sig az
ellzrtrs vtrzsgilati eljinist a biryavillalko# kerelrne 6s a benyujtott el6zetes vixgilati
dolqmentici6 aluLpjin a Nlog.rlraa kiilteriilet 01139/4 6s 01139/6 l:-r;;z.'it"Z ha 3134 m'?
alapteriiletii telephely tekinte#ben folyatta le, 6s ezen teriilet alapulv6tel6vel hozoa hatArozatot."
A binyaha6sig 6ltal kiadott hatirozat szerinti ,,Nyiregyhiza \{I.-homol( v6dneni briryatelek
ugyanaHror a krimpzew6delrni hat6sig ellzetrs v'usgihi eljinisival 6rintett ket, alBg/4 6s
01139/6 hrsz.-ir ingatlan ok nellett mlg az azol<l<al hatiros Nyireg)fiiza kiilteri.ilet 07166/7 (,s a
01140 hrsz.-ri ingatlanolot is 6rinti; a hatirozet 1.6. pontja szerint a megillapitott biqatelek
teriilete mintegy 2000 m'?-rel nagobb ai el1rytes tiisgilati eljdnissal iinletl kil ingd an ijst{eriiletinil,
ezt kiSvet6en
vagyis a k<imyezew6delrni ha-t6s6gi eljirisban megillapitott teriilet, 6s
^z
megillapitott binlatelek tertilete eltemek egyrnlst6l, nem azonosak

1.
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szerint

a

Azt is ki

hory a biryahat6sigi hadrozat szerinti biryatelek 1.4. pontban
rogzitett lntiruorula, nem minden esetben az 6.intett ingatlanok term6szetes harAwonal|hoz
igazodih vagyis a b6nptelekteriilet6t azEOY vettileti rendszerten a hat6s6g <inill6an, az limett
iigatlanok t"rtil.t"rgf igfu6l fiiggetlentil hatArona -.g. igy a tertiletnagys-ig-hilcinbcizete a k6t
engeddly szerinti tertiletek krizcit viszonylagosan 6rtelmezhet6,2000 m2, vary anniJ. nagycbb a
l<ell emelntinh

kiilonbs69.

A binyatelket mega[apft6 hatArozat indokol6sa afiaknazza, hogy a k|relmez6
binyavillalkoza - egyebek mellea - a Bvhr. Lt/A- g (Z) bekezd6s a) pontja abpjin kerelrn6hez
csatoha a l<lmyezrw6delrni hat6sig ellzercs vizsgilati eljirasban hozott hwArozatAt (amelyet a
kdmyezew6delrni hat6sig a banpkapitdnpiggal, mint az el1zetes vixgilati elj6r'asban
kcizremiikcid6 szakhatos6ggal k<izvetleniil is kdzdlQ.

Koribban, a JNG115/20L0. szAmi jelent6sben is r6mutatnrnk arn, hogy a kompzeti
hat6sok jelent6s6g6nek teljes l<bfi isniuisa szempontj6b6l l6ryreges az, hogy ez engedllyezisi
ellLrishoz pontosan, a klrelmezntt tev6kenp6ggel <isszefugg6 tu[u teriilet pontos lehatdmldsra
keriljd,xt4.

A komyezew6delrni

hatosagi eljirasban a tev6keryn6g, illewe l6tesitm6ny tertiletel#nt

vizsgilr teriilet 6s a jogszabilly ihal el6rn egy€b enged6lyezisi ellilrfuokban a tev6kenp6g,
l6tesitm6nylehadrolt tertilemek teljes negegyeiisben kell tennie 6s nem tirhet el olpn m6don, horya
kcimyezeti hatasvizsgilati elj6rasbanrogziteutertilethez k6pest ut6bb a l6tesitdsi eljirasban alapul
vett, lehatirolt tertilet nagycbb, 6s olyan ingatlanoloa is kiterjed amelyeldrel 6sszeftigg6sben a
k<imyezeti hatris ok vizs gillurtiln nem keriilt sor.
l-ftalnunk kell a krimyezeti hatisvizsgilat szempontjib6l a prE'ektek (teuikerysigek ds litesitmdryek)
egysegenek az uni6s jogban, valamint az Et;u1opai Uni6 Bir6siginak gyakorladban megjelen6
kovetelrn6ryere is, a ING131/2010. szimri i[isfoglalisban kifejteueknek megfelel6en, amely
szerint a flbenhitzisokhoz lopcsol6d6 miiveleteh lr,eg6szft6 l6tesitm6nyek 6s munkik a
kcimyezeti hatasok vizsgilata szempoffiab6l nem kildnfthedek el, nem tekinthet6ek on6ll6nah
valamint avizsgilrtti ktiszobdn6kek al6li mentestil6s 6rdekeben a nyomvonalas l6tesitm6npk nem
a k<imyezrti hat6svizsgilat szempontjib6l.
tagolhat6ak onk6nyesen ({n.
"szalinizas")
A tev6lrenp6geh l6tesitm6nyek pontosan, hnz.-ek szerint megharArozoct teriilete a Kvt. 6s a
Khvr. szerinti eljirisoknak olyan alapvet6, ldnyeges adata, amely nem v6ltoztathat6, nem
ncivelhet6 meg ut6lagosan. Amennyiben egy rcv6l<enF6g teriiletig6nye a Khvr. szerinti
eljirisokban nigziteaekhez kdpest, ut6lag exterziv m6don megv6hozi[ az olyar v6ltoz6snak
min6siil, amely jelent6s6g6ne! illewe a vikozAshoz kapcsol6d6 komyezeti hat6sok
jelent6s6g6nekmegit6l6se 6s vizsgilata a kcimlezew6delmi hatosag hat6skcir€be anozil*
A Khvr. 3. S (1) bekezdes a) pontja alapliln a k6m,Jezethasznil6 6lul benyujtott k6relem
alapjin eljir6 komyezew6delrni hat6s6g az el6z.etes vusgilati elj6rasban csak a k6relemben foglalt

tertileti lehatirolis tekintetiben hozhatott hatArozatot.
A Bvhr. Ll/ A. g (2) bekezd6s a) pont aa) alpontja el6ir1a, hogy a b6qatelek megilllapitisin
i"i'"yol6 k6relemhez - a (10) bekezd6sben foglaltak figyelembev6tel6vel - mell6kelni l.rell a) ha a
binyiszati tev6keryr6g a krimyezeti hadsvixgilati 6s az egys6ges krimpzethasznihti
enged|lyezisi eljirasr6l sz6l6 korrninyrendelet hatilyaahtanozikar,) aztahatArozatot, amelyben
a l<iimyezrw6delrni 6s term6szew6delrni hat6s6g megillapitotta, hogy a terl/ezeLt tev6kenya6g
nem kcimlrezew6delmi enged6ly- vagy nem egp6ges k<irnyezethasznihti engedelyloteles. A
Bvhr. lt/A- $ (Z) bekezdes c) pontja abipjinablnyavilhlkoz6nakbe kellet ny$tznna kdrelem
mell6kletekdnt a kiilfejt6ses miivel6sre tervezett binyatelek eset6ben a binlateleldrel lefedni
tenlezatt ingatlanok vilrha$ ig6n)bev6teli titemterv6t is. igy az ellzrtes vixgilati eljirSsban

kl. ING115/2010. 6[isfoglali$ t93. L helyr:rjzr sz6mok <isszevet6se
meg6llapitotnrlE hogy a
^Lrr4i"
krirnpzew6delrni engeddly nem terjed ki a l6tesit6si enged6ly 3. pontjiban srcrepll
helyrajzi szjmok szeint az
NRHT felszin alani l6tesitm6npinek teriiletdre, valamint a klzntdepinia l6tesft6si helyenek egy r6szire.
Megillapiromd hogy a Feltigpl6s6g a l<brnyezeri hatisvizsgilatot a felszin alatd l6tesitm6npk tekintet6ben
elmulasztotta lefolytatni, amelynek kdvetlea6ben a l<i5myezcti hatdstanulmiryban foglah, az NRHT felszin alani
l6tesitm6ry,einek l6tesit6s6vel 6s azok ii"emeltet6s6vel <isszeftigg6, a NATIJRA 2000 teriiletelre gyakoroh, jelent6s
14

vitrhat6 hadsait sem vette figyelembe a kiiml,ezeti hatisvizsgdlati
8

e\1fu6s

lefolyadsa sorin.

hozaa tnrArozat szerinti teriileg valamint a binptelek rneglfiapfi

in

ininlul6 eljir.isban

a

briryateleldrel lefedni tervezett ingatlanok teriileti adatai <isszehasonlithat6ak
A Krt. 66. g (5) bekezd6se ugy rendelkezih hogyha u (1) bekezd6s a) 6s b) pontjrinak hatilya
alA tanoz6 k6mpzethasznilathoz rnis jogszabily itral meghatirozott l6tesit6si, illewe mrikddesi
engedelye#si eljiris is sziils6ges, az erryedely akkor adhat6 meg, ha a k6mlezethaszn6l6
krimyrzew6delrni, illewe egp6ges kdmlezethasznilati engedelllel rendellczik
Ezen enged6lpk jogerdre emelked6s6ig a mAs jogszabily Lh.al, rneglatarozntt enged6lye#si
eljinisolot fel kell fiiggesaeni valamint e rendelle#s szerint nem t6rhet el a l6tesit6si (6pir6sf,
illewe mrik<idesi ftaszn6latbav6teQ enged6ly
k6mpzew6delrni, illewe egn6ges

a

l<i5

myezrthasznilati engedelben f oglaltak6l.

A

kdmyrzew6delrni hat6sig el6zetes vizsgilati eljinisiban hozatt hrtirozatit a
biryakapitinpig kd,zvedeniil megkapta" illewe azt a b6npvillalkoz6 a binlatelek meg6llapirisa
irinti larelrne mell6kletelant is benlujtotta, tovibbi a binptelek megillaptlsin irinyrl6
eljir6sban t ter\rezatt binyatelek teriileti adatai is szerepeltek A binphat6signak igy lehet6s6ge
volt a lr6relmezen binyatelek teriilets 6s az el6zetes vizsgilati eljSrisban hozott hatirozat szerinti
teriilet k6,z<itti eh6r6st 6szlelni, 6s a Kw 66. S (5) bekezd6se ahpjin az eljiris felfiiggesa6se
mellett a kerelrne#t felhivni a binptelek megillapirisa irinti kerelem szeinti ntjes teiiet
tekintet6ben az el6zetes vixgilat irinti kerelem beryujtisira.
A binphpfuinysig fentiek szerinti lehet6s6g6vel azonban nem 6lt, illewe elmulasaotta a
biryatelek megilapitisir6l szal6 hatArozatinak indokolisiban a teriileti elt66s indokait is
tiszlAznL
Sziils6ges ugpnakkor ualnunk arra, hogy a panasz a Nyiregyhta hilteriilet 01139/4 6s
01139/ 6 hnz.-ri ingadanokon folyatott b,inyiszati tev6kenp6ggel kapcsolatos, vixgilatunk
adatai szerint e birylsnti tev6lrenp6get csak ezen a teriileten folltatj& a binyatelek fentiek
szerinti elt6r6ssel 6rinten teriilet6b6l a 01766/7 hrsz.-t ingatlan felhagott binya teriilete, azt a
panaszbeadviny is .volt homokbrinfaLenC' en\ti. Meglegyzrnd6 az is, hogy IfiSZ 22.7.
Szabilyozisi tervlapjai kiz6n a H4 szeMnyen Lithat6 jel6l6s szerint a binptelek a fenti hnz.-ek
mellen kiterjed a 01177 / 95 6s 01177 / 96. hnz-ri ingatlanok teriilet6re is.
A t6ryrillisban febimrli, hogy a Ev6kenp6ggel 6rintett ingatlanok vonatko zasiban az ellzrrcs
eljir{st a hatosig lefolyana illewe a blnyavillall<ozb a miszaki iizemi terv zajvddelrni
erv{ejeznttt meghildte a k6myezew6delrni hat6srig reszcre, amely ilapjln a ZajKr. 10. $ (3)
bekezd6s a) pontja szerint" a hatisteriileten l6v6 v6dend6 6piilet hiiryriban zajkibocsitisi
had#n6k megillapitasim irinyn6 el.jinis nem volt sziils6ges.
teriileti elteressel kapcsolatosan fentebb kifejtenekkel 6sszefiigg6sben e#n fontos
r<igziteniink aa, h ogyblr a jogbtnons6g kdvetelrn6nye, valamint az eg6sx6ges k6mlezethez val6
jog ntlzm€nyvtdelrni gannci6inak 6w6ryesi#se szempontjib6l a fentiek szerinti hiinyossig
okozhatott volna jogs6relrneg a panaszban foglaltak azonban nem utalnak ilFn je[egii jogs6relem
bek6vetkeztire.

t

A

2. A beadvinytan a panlrszos kifogisolu, hogy a binyiszati tev6lenp6get a Nyireg)+dza
kiilteriilet 01139/6 hnz.-ri ingatlanon end6 tertileten folyatjik
Az Ertv. 77. S (1) belezd6s b) pontja szeint az erd6 ig6r56ev6tele az erd6 termel6sb6l
val6 kivonis6val jiro l6tesitm6ny elhelyt#se vagy tev6kenys6g gl,akorlisa (a tovibbiakban:
termel6sb6l kivonis). Az erd6 ig6nylxv6tel6nek feh6telelient a 78. $ (1) 6s (2) belezd6se el6irja,
hogy erd6t ig6nlbe venni - a (:) 6s (+) belczdesben foglaltak kiv6tel6vel - csak hv6teles esetben, a
ko#rdeldrel osszhangban lehet. Az erd6 ig6qbev 6tel6hez az erdtszetitat6sig el6a:rcs enged6lp
abban
engedllyben megiekih hatAnddn beliil, 6s
sziils6ges. Az erd6t l<vir6las
rreghatArozan c€ka lehet ig6nyt',e venni.

u

u

15 ZatKr. 10. g (3) Nem lrell kiimlazeri zajkibocs6tisi had#nek megSllapitisSt lami, ha a) a teryezf,i:' kiimpzetr
zajforris haristertiledn nincs v6dend6 rcriileq 6piilet vagy helyisig.
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Tekintettel arra, hogy a panasszal 6rintett erd6 nem tartozott az Evw. zz. $ (3) 6s (+)
belrezd6sei szerinti kiv6teli krirbe, a binyiszati tev6lerys6g folyatisa 6ndek6ben az erd6
ig6ry.,lxv6tele ininti kerelem alapjLt az erdiszctttar6sig el6zetes enged6lpre volt sziils6g.
A #nyill,isban foglahak szerint a teriilet tuJajdonosinak k6relm6re az erd6 rginybevttrlet
az erdtszni hat6srig id6legesen - n6gy 6vre - enged6llezte. Az Erw. 81. $ (1) bekezd6s szerinti
end6v6delrni jinrl6kot az Er.tv. Sz. g (3) bekez&s a) aa) pontja szerinti csereerd6sit6sre tekintefiel
nem irta el6, amelpt a kerelnrez6 <inli6nt villah.
A Bw. 21. g (1) belazd6s 6s 27. g (1) belczdes szerint a binyahat6sig enged6$vel
j6vitngiott m,iszaki iizemi tew aleplinl<ezAte ncg & folstatja az enged6ly jogosultja abinyiszttr
tev6Lenpdget.
A Bw. 21. g (3) belrczdese el6qa, hogy az els6 feltir:isi, kitermel6si mriszaki iizrmi terv
j6vihagykit k6,vet&n a binyavillalkoz6nak a binyabezAris (rnelfelhagyts), illewe tijrendels
binlafelii$releti efogad.isriig fobamatosan rendelkeznie kell hatilps kitermel6si, sztineteltet6si,
blnyabezAr!$i,t agy tijrende#s i mriszaki iizemi terwel.
A binyiszati tev6kenF6g befejezt6vel ablqabezfulsi €s t6jrende#si mriszaki iizemi terv
j6vihagyisin irinyd6 elj6ris sorin, a teriilet rehrltivici6ja laret6ben lehet6s6g lesz a teriileti
besoroHsnak megfelel6 hasznositlsr4 t6jrendelsre 6s niiv6nltelepit6sre, amelyre
vixgilati eljir6sban hozott hatlrozata^
k6myezew6delrni hat6sig is urzlt az el6zete
indokolislban.

s

Fentiekkel kapcsolatosan
dllapitottunk meg.

alapvetd

6sszefigg6 uissztissigot nem

3. A panaszos kdmyezew6delrni hatosignak ten kr;#rdelni bejelentls6nek a felhagpn

binp

teriilet6n elhagon hulladeklql lapcsolatos #sze tekintet6ben a bejelent6t a kdmpzew6delrni
hat6srig an6l 6j€lazana, hogr a bejelent6st ittette a hatiskr;rrel 6s illet6kess6ggel rendellcz6
jegyr6hdz.
A FLv. 61. g (2) bekezd6se ugy rendelkezih hogy az ingatlanon ellen6rizeden kciriilm6npk

k6zcin elhelpzett vagy elhagyoa hullad6k 31. g szerinti elszillitis,inak 6s Lezel6s6nek
k<itelezetts6ge a hullad6k tulajdonosit vagy korlbbi binokosit terheli. L[pnezen szakasz (5)
belrezd6se szerint a k6mlezew6delrni hat6sig a jogellenesen elhelltzen vagy elhagptt hulladek
elszAlJlrisira 6s kezel6s6re l<itelezi azt r szrrr6lyt, al.j e g rendelke#seire figyelemmel a 31. S (1)
belezd6s6ben megillapiton k<itelezet*6g6nek dnkent nem tesz eleget.
A KvFIatKr. 11. g (+) belczdese rlgy rendelkezih hogy a telepiil6si dnkormrinpat jegyzdle -

t

f6virosban a keriiled 6nkorminlzat jegyzije, a Budapest F6viros Onkorminlzata ihal
krizvetleniil tgezgrtott teriilet tekintetiben a f6virosi f\jegyn - jir el a Hrv. 61. $ (5)
bekezd6s6ben foglalt k<imyezew6delrni hat6s6gk6nt, kiv6ve, ha a hulla&k nrlajdonosa yW az,
aki a hullad6k6l jogellenesen megvilt vagy az ingatlantulajdonos az cinkormiryzat.
A panaszost kdlrdeki bejelent6kent a kimpzew6delrni haosig an6l s

-

-

tijtkoztara,

hogy az ellzercs vizsgilari dokument6ci6ban foglalak alapjin tisetizta aa a ker,C6st, hogy a
felszin afani vizv6delrni szempontb6l a tev6kenls6gnek van-e jelent6s kcimpzeti hxisa. Az
el6zetes vizsgilati e\irist bziro hrtArozat is nigzitette az, hogy a binyiszati tevikenp6gnek a
rtloljvu-sz;ntre nincsen hat6sa, men a biry.zg6d<ir talpszintje (113mB0 legaLibb 1 m6terrel a
talajvizszint felen bsz, az ellzmss vizsgilati dokument6ci6ban bemutatott szimitisok szerint.
Az elhagyott hulladdk tekintetiben a kdmyeze*ddelmi hatt5sig intdzkeddsi
kdtelezettsdgdnek a Pkbt. 1. S 6) bekezddsdnetl6 megfelelfien, a vonatkozr5
jogsza bilyokkal iisszhangban tett eleget.

Plibt. 1. $ (5) Fla a panasa vagy a kbztrdeHt bejelentisr nem az el)irlsra jogosult szervhez tenik meg, a panasa
k6lrdeloi bejelent6st a be6rke#sit6l slmiton nplc napon beliil az eljirisra jogosult szervhez it kell tenni.
Az irircluii a panaszost vagy a kiilrdekti bejelent& az itt6tellel egidejdleg dnesireni kell. FIa a kirlrdelqi
16

vagy a

10

A

kdzddel<fi bejelentds talajuizszinttel kapcsolatos vonatkozdsa tekintetdben a
kdmyeze*ddelmi hatdszig az eldzetes uizsgdlati eljdtdsban hozott hatdrczatdban
foglalakrdl a Pkbt. 2. S G) bekezddse alapjdn drtesitette a kdzdrdel<fi bejelentdt, ezdtt
ezzel kapcsolatosan uisszdssdgot nem dllapitottunk meg.

4. Mind a panaszbeadvinyban, mind pedig a kompzew6delmi hat6signak rctt kd#rdekfi
bejelent6s6ben s6relmezte a panaszos, hory abinyi.szzrri tev6keryr6g a k6myezi ingfil^r,okban
vagycni k6rt okozon.
A Bw. 37. S (0 bekezd6s ugy rendelkerrbhoy a b6ryavillalko^ uryy a f6ldtani lnrtatisra
jogosult a Q) bel<ezAlsben meghat6rozatt l rolst (binlak r) a (l)-(s) bekezd6sekben foglalt
rendelke#sek szerint koteles megt6riteni. A (2) be[ezd6s szerint bin]akimak min6stilnek a
binyiszzrn 6s foldtani Lutatdsi tev6keryn6ggel idegen ingatlanban, dpiiletben, az ingadan mis
alkot5r€s#ben 6s tanozekibanokozott, tov6bbi a vizelvonds folyinkeletkezett ldroh bele6rwe
a kirok megel6z*slre, csciHrent6s6re 6s elhiitisLnforditom kiad6sokat is. A (4) bekezd6s szerint
a binyakimalarutist - eher6 meg6llapod6s hiaryaban - p6nzben kell megfizetni. Ugpnezen
sz-alsasz (5) bekezd6se {rg rendelkezilq hogy az esed6kess6 v6k kinalantrisbar, a
b6ryavillalkozanak .vagy a f6l&ani hrtatisra jogosulmak meg kell kis6relni az egyezslg
lltrehozisilt. Nlegegyezss hiSqr.iban a binpv6lldkozn vagy a foldtani lqltadsra jogosult a
kitalarrttis esed6lress6 vltAsfuil sz6mitott 30 napon beltil, szakert6i v6lem6rnyel alitAmasnor'
6sszegri lrjtralarntist koteles a kirosulmak kifizemi. A Bw. 37. S (6) bekezd6se szerint a ki"rcsult
az esed6lcss6 vilg de az el6nlwimd6n beliil nem teljesitett kfualarutisi kovetelds6t, tov6bb6 a
rnfur lr;rfvrlett kilfialanttkt meghalad6 t<rbbletk6nalanitisi ,g6qdt a brinpv6llalkozi vagy a
f6l&ani kutatisra jogosult ellen inditott polgari peres eljir{s keret6ben drvdryasitheti.
Amennyiben az ingatlanon keletlrezett esedeges kirosodis6rt va16 felel6ss6g6t a
binpv6llalkozi nem ismerte el, 6s a Biw.37. $ (1) bekezd6se szerint birnyakir/rrlnt nem t6ritene
meg, lrirt6rit6si ig6nyt az ingatJan tulajdonosa a Ptk 1:6. g-a alapjin, a Mn€*Asi felel6ss6g
Sltalinos szabilya 6s k6,zis sabilyuszerint abinyavillaflaz6 (vagy a f6ldtani lutatisra jogosult)
ellen inditott polgSri peres elj6r6s kere#ben 6rv6ryesitheti.
Tekintettel atra, hogy az alapvetd iogok biztosdnak hatdskdrc nem tetjed ki azon
kdrddsek uizsgdlatdra, amelyek a Ptk. 1:6. $ szednti bfu6i rttra tartoznak, ezzel
kapcsolatosan uizsgdlat folytatdsdta nincsen lehetdsdgtink.

Int6zked6sek

Az
t6tele

ahpvet6 jogok biaosa vissz6ssig meg6llapitasanak h;Anyilban eljirixit int6zked6s

n6lkiilzir:ale.
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bejelent6s jogszabily megalkot6slra vagy m6dositasrn irrnyul6 javaslatot analmaz"
rendell<ez6 szem6lynek vagy szervnek is meg kell kiildeni.
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