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Az alapvet6 iogok biztosinak

itiv6 nemzed6kek 6rdekeinek v6delm6t elldt6
helyettes6nek
Kiiztis ielent6se
az AJB-204 /2017. szimri iigyben
6s a

El6ad6:

&. Garaguly Iswan

Az elihths megindulisa

aln

forCuh az alapvetl jogokbitosihoz, men az ingatlanuklol szoms#dos
szagu fiist d6li s#liriny ese#n k6zvetleniil az ingadanukn
csap6dik le, tr:izuk 6s ingadanuk leveg6j6t szrnnyezi 6s eg6sx6giiket ,reszi\eneti, kiil6nd,sen,
eljlro
hogy esetenlr6nt a fi.ist szaga 6s itlaga hullad6keget6sre utal. V6lem6nyiik srcint
hatosigok a leveg6szennye#s 6s a bfu rn:o'ni panaszuk megalapozottsigit nem vizsgiltik
megfelel6en 6s nem tettek megfelel6 int6zked6seket annak 6r&l.reben, hogy a k6mpzeti zavalo
haris megszrinj6,n, vagy enyhiiljcin, lgy az vihozatlznl, fennltl,.
A panasz ahpjin az eg6sx6ges krimyezethez 6s a tisaess6ges eljinishoz val6 joggal
6ssze fQg6 visszrssrig ganrija miatt inditou az alapvet6 jogok biaosa vizsgilatot.
Eli6nisunk sorin megkerestiik
Gfr-Moson-Sopron lvftgyei Korrninyhivatah
(tovibbiakban: Korrn infivatat), a G1,6 r-Moson-Sopron Megyei Korrninl*rivatal Kapuviri Jir:isi
Ftrvatalit (a tovibbiakban: Jirisi Ftrvatal) 6s a Gf r-Moson-Sopron Megyri Katasztr6fav6delrni
Igrzgat6sLgor (Katasarofav6delem) az iiggyel kapcsolatos rSi|kozra$s 6s az iratok megkiild6se
6ldekeben.

A panaszos

h|z kin$ny{b6l irad6 Lellemetlen

u

a

Az 6rintett alkotminyos jogok
Eg6sx6ges krimpzethez val6 jog:
elismeri 6s 6rv6npsiti mindenki
"Magyaro$zirg
pOO.
joglt az egiszslges kdmpzethez."
cikk (1) belazd6sl
joga van ahhoz, hogy iigpit a
Tisaess6ges ellirishoz val6 jog:
"Mindenkinek
hat6sigok r6szrehajlds n6lkiil, tisztess6ges m6don 6s 6sszerd hadrid6n b€liil iff6z#k
A hat6sigok t6rv6nlben meghatirozottak szerint k<itelesek drint6seiket indokolni."
PO{IV. cikk (1) bekezd6sl
Petici6s jog: .Mindenkinek joga van ahhoz, hogy eryediil vagy rnisokkal egyntq
irisban kerelemmel, panasszal vagy javaslanal forrduljon birmely krizhatalrnat $Takorlo
sznwhez." DOry. cikkl

Alkalmazott iogszab6lyok
A kcimlezet v6delrn6nek iltal6nos szabillat6ls2b161995. 6vi LIII. r6rv6ny (Krt)
Alrdzigazgatlsi hat6s6gi eljriris 6s szolgilt^rk ikalinos szebltlla:rrol sz6l6 zOO+. 6vi
O(L. trirv6ny(Ket)
Az 6pften kcimyezet alalrlrr/.sir6l 6s v6delm6r6l szol6 1997.6vi DO(VIII. t6rv6ny

(Ew)
A
A
A
A

2}l2.6vi XC tdrv6ny (RKsw)
lcm6nlaepr',&ipari tev€leryr6g fi|sz6l6 ZOl,S.6vi CC)C. tciw6ny (Ksw)
nemzeti szabvinyosirisr,6l sz6l6 1995. 6vi )O(VIII. t6rv6ny (Nsa)
panaszokrol 6s a kdlrrdeloi bejelent6seln'61 sz6l6 2013. 6vi C[XV. t6rv6ny (P[$t)
A k<iziratokrol, a k<izlev6lrirakrol 6s a maginlev6kii ar;ryag v6delrn66l szr,l6 1995.
6vi Dft{I. t<iw6ny(Lw)
A leveg6 v6delrn6d,lsz6l6 306/21a.0il. 23) Korrn rendelet (Lr)
Az 6pit6siigyi 6s 6pit6sfeliigyeleti hat6sigi eljinisokrol 6s ellen6rz6sekrdl, valamint az
kem6nysepr,&ipari k6xzolg6hatis 16l sz6l6
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6pit6siigyi hat6sigi szolgiltatlsrol szbl6 312/2012. ()(I. 8) Korrn rendelet (Ewhr)
A k6minlsepn&ipari tev6Lenla6g elLitisinak szaknai szabllyur6l sz6l6 21/ 2016. $I.

9) BMrendelet @Mr)

A megillapitott t6nydll6s

A beadv6ny, tovibbi Korrninyhivatalt6l, a Jir{si Ftrvatalt6l 6s a Katasar6fav6delemt6l
lapottti46lana6 6s a megkiild<itt iretenpg alapjin az ahbbitinyillist illapitom:k meg:
1. Panaszosok 2007-ben visiroldk ingatlanukat Kapuviron, ahol eleinte csak a nyiri
id6szakban tart6zkodtak id6legesen. 2009-ben azonban 6pidre#sbe fogtak az ingatlanon,
amelynek sorin 6szlelt6lr hogy d6li s#l.jiris eset6n a szomszedjukban l6v6 hiz ldrn6nfb6l
kiirunl6 fiist ingadanukn csapodik le 6s elviselhetedenn6 teszi az ingatlanon val6 tan6zkodist.
Panaszosok a szoms#djukat t6bbszcir is ken6h hogy valamillen m6don taliljon megoldist a
lerteglszennyezis megakad.ilyoz6s Ln, azonban ez nem hozott eredm6ny.
20l4ben panaszt teftek az 6pit6si hat6signil a k6m6ny nem megfelel6 kialakfuisa miaft,
amely a fiist udvanrkra val6 lecsry6dAsit olazzl.
A jegyz{ arr6l t$6laetana' panaszosokag hogy panaszuk kivizsgilisa sorin tanott
helpzini szenrle megillapnona, hogy a kem6ny szokisos 6vi feliilvizsgilau alkalmlval a
Irem6nlsepr,&ipai l<bzszr,lglltat6 a kbm|ny hils6 illapotit 6s az cisszek6t6 elem illapotit
megfelel6nek talaka, az en6l kiillitott tanusiwiny szerint. A lam6npepr6-ipai l<6zsnlgihat6
jegtz6 itk^l a tinyiills ttsztirzisa 6ndelaben lan tov6bbi tA)llaztatisa'1 srcint az 1987-ben
l6tesitett 8 mnres ac6lkem6ny kitodrollisi magassiga szabviryos, u$anaLkor az ab6 reszcn a
szigetel6s hiinyos, amelynek potlis6t, valamint a sAraz l<ezrletlen riu;ifival,, illewe s#nnel val6
frit6st javasolta.
Panaszosok

ea k6vet6en a Katasarofav6delemhez fordultak a lam6nyb6l az udvanrkra
lecsapod6 fiist okoaa leveg6v6delrni probl6ma megsziintet6s6t k6rve, amely a beadvinyukban
foglalt javaslaruk szerint a Mm6nlen l6v6 es6v6d6 szerelv6ny eltavolitAsival megval6sfthat6
lenne. M4sodlagosan megemlitett6k a panaszban, hogy a probl6rnit az 's fokozza, hogy a
tiizel6anlag vegyi arryaggall'ezck fenll6c hullad6k
A Katasarofav6delem a panasz alapjln 2ua. november 20-in helpzini szeml6t tanon a
lcm6rysepr6-ipari l<bzszolglrha'.o r{szv6tel6vel a nizv6delrni jogszabillokban, szabv6nyol<ban,
szabilyzztol$an foglalt tfuv6delrni l6tesit6si 6s hasznilati el6inisok 6rv6ry,esiil6s6nek vizsgilata
6ndekeben mind panaszosolq mind pedig a panasszal 6rintett szoms#dos ingatlanon.

Panaszosok ingatlaoin

tanott hebszini szernldrdl kbsz;.lt jegyzil<lnf panxzosok

egybelwryz6 n1ih'Jr'oarit rogzitette, amelyben r6szben megism6teltek a beadvinyukban
el6adottakat, valamint drjtlaztarAk a jelen l6v6 hat6sigot arr6l, hogy a Katasadfav6delem
r\szire a k6n#nyb6l szArmazb fiist okozta, udvarukon lecsapod6 leveg6szennye#st rogzft6,
digfuik kep 6s videofeMtelelat juttattak el. E jeg1z6k6ryv a panaszosok nyilat}ozatin kiviil a
hrt6slg iltal rogzitett egpb tdnymegillapirist nem tanalrnaz.
A panasszal 6rintett ingadanon tanott helyszini szernl6rdl sz6l6 jegtzlkiint.y' rogzbr.r"e,
hogy az 7987-ben l6tesitett 16. 9 m6ter magas Mm6ny 8 mm-es hegesztett ac6bs6 tlzr*gyapot
szigetel6ssel. A lrem€rysepr,& ipai l<6zszolgiltat6 iltd, feldn szigetel6si hiinyoss6got
megsziinten6k A kemdnyre szil;ird ttlzel6sri kazin csatlakozilq amely 3-4 6ve iizemel, s amelyben
a szemle all<almAval t'Szifival fftdnek A jegyz6l<i5n1.t mell6kletlent ahiminy-ellenloAsr6l szol6
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tanrlsiwanytt, valamint alozfu:/ol6s a lam6nydl kesziilt f6nlr6pfelv6teleketrarrakraz, a haszn6lt
t;izrllanyag a kipeken nem lithat6.
Katasa6fav6delem a panasz kivizsgilislrol, a helpzini sze rnle eredmdnf dl
d\€l<o^attet panaszosokat, amelyten r<igzitette azt is, hogy a szernl6n szabilyalansigot nem
tinak fel, ug;,anakkor a szemle sorin tapasztaltak alapjin a Katasarofa#delem hatisktire
hiiny6ban a panasa a leveg6tisztasig-v6delmi r6s#ben 6ttette' a Jlrisi Ffivatalhoz.

A

2. Az iner' panasz, valamint az alltoz ut6lagosan benyujtott f6nlr6p 6s videofeMtelek
2014. november 28-in 6rlreaek a Jirisi Ftrvatalhoz.
A J6rasi Ffivatal leveg6tisztasig-v6delrni iig]'ben megindult el1irislban 2014. december
11-6n meglcrestet a Veh:x lvlagprorszAg Kft.-t (tovibbiakban: Kft) palrrasz azon vonatlrozisa
tekintet6ben, mely sze rint a fiit6sre hasznllt dizr l6anyag ("A panas nbeny$w illitisa szerint (... )
6slre kiild<itt
a vegyi anyaggal l.ezelt feqdl6c hulladeli) a Kft.-t6l sztrmazik A
panasszal
ingaden
ken
hogy
a
6rinten
Ftrvatel
an6l
6jlkoztatisc
meglrcres6sben a Jlrlsi
ulajdonosa r€szire a megel6z6 lat 6vben a Kft. fenll6c hullad6kot 6rt6lresitett-e, illewe
amennyiben igen, az kezelt volt-e.
A Jirlsi Ffivatal 2014. december 15-6n el6zees bejelent6s n6lhili helpzini szeml6t tanott,
amelyr6l lasziih jegyz6kdnyv' szerint a panaszosok ingatlanin a szemle id6pontjiban nem
tan6zkodou senki, azt 6letvitelszer(en nem lakjik A jegyz6l<6nyv r6gzit\ hogy a kem6nfvel
6sszefi.igg6sben a panasszal 6rintett ingadanon unott szeml6n a lozin mellett, valamint az tdvzLri
fatirol6ban kis danbokb6l 6116 lezeletlen fahullad6kon fest6h lakh -ragy egyb vegyi anlag
nlomait nem 6szleh6li, amel),r61 f6ry'lr6pfeMtel is lasziilt a iegp6l<iinyvhlz mell6lrelve. Az
ingadan tulajdonosirnk nyilatkozata szerint a tiizel6sre hasznilt kb. 10-12 mr t&ifa a I(ft.-t6l
szirmazik, ahol fia dolgozik
A Jirisi Ftrvatal v6g#s6ben'a az ellins tatindej€t meghosszabbitotta, hogy a Kft.

i

I(t.

nilaiszatabeld<ezzcn
A Kft. nyilatkozatit t^rralruzb irat" 2015. januAr 7-in 6rkezett be a Jir{si Hvatalhoz,
amely szerint a tulajdonos fia #s#re szilfitottak ki fa mell6lcerm6keg amely a fa aparryag
danbolisib6l szArrazik, szigoruan lazeletlen faanyag, gy^fiki vegyi anyagot nem tartalmaz. A
Kft. dolgoz6i 6slre csak ilpn mell6kerm6Let 6n6kesit.
A J6risi Flvatal a helpzini szemle 6s a Kft. nyiladrozadt atlabnazb tnt alapjln 2015.
jen$r 72-6n lalt v6g#s6ben" u ellil:st - a hullad6k 6get6s6re vonatkoz6 tilalom megszeg6se
miatti jogs6nes hiiny:iban - megsziintefie.
A v6fssel szemben a parnszosok fellebbelst ryujtottak be, men illispontjuk szr-int az
alapprobl6rnit, vagyis a lrcm6nyt6l sArmaz6 ftist d6li l6gmozgis eset6n val6 lecsapodisinak
okait a t6nyillistiztluis l<eretiben nem vixgilta a Jir:isi Ffivatal Panaszosok a fellebbezeshez
tjabb f6ry/i6p 6s filmfelveteleket is mell6kelrck
A misodfokon elj6ro Korrninlhiv^ral2015. februir 11-6n lclt v6gls6vel" a fellebbelst
elutasiwa helybenhagy'ra aJbisilivatal els6 folqr ddnt6s6t.

3. Panaszosok 2016. november 28-in ism6teken panasa tettek a Jinisi Ftrvatalnil, a
szoms#dos ingatlan keminyrb6l d6li l6gmozg,is eset6n lecsap6d6 fiist kellemetlen szaga, bihe
miatt, amell*rez rljn mell6keltek lecsap6dast szernl6het6 filmfeMtelelat is.
5
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panasz alapjin a hat6s6g lat alkalommal - 2015. december 8-in 6s decerber 22-6n
el6re be nem jelentett helFzini szeml6t tanott, roard 2016. december 23-in kelt level6ben'n an6l
rl46laztara a panaszosokat, hogy a paaasszal 6rintett lrem6nyb6l a misodik helpzini szernle
alkalrnival viligos szinri, nem srini 6s nem briz6s fiist iradt, a leveg6ben en1,he fiistszag volt
6rezhet6, amely Kapuviron frit6si id6szal$an lltalinosan jellemzi. E#n a k6#rdek( bejelentis
megalapozottslgit nem timasaou,lk rh a hellszini szemle eredm6nlei, igy hivatalb6l nem indult
leveg6tisztasig-v6delrni elj6ris.
Ti$|laetarla tovibbi a Jirisi Ftrvatal a panaszosolat, hogy lehet6s6giik van k6relmet
el6terjesaeni leveg&tisztasig v6delrni eljir{s 'trint a rinrllanyag min6s6gi, illewe a brizterhel6s
v'usgilatAra, az iltalinos eljinisi illet6k cisszeg6nek e gtrdej(, nte$tzr:ese mellett.
Aitjllanatis szerinti larelrnet a panaszosok nem terjesaeaek el6.

A

4. Eljirisunk ideje alan a panaszosok tovibbi beadviny'ukban am6l is tlttllroe.attak,hogy a
kem6ny tan6sze rl<ezetit (ran6bilincset) a tulajdonos eltivolitotta 6s a kem6ny rogzfi€s|t
italakitotta.
A Katasztr,6fav6delem dtj6n a Beliigyminisa6rium Onzigos Katasarofa#delrni
F6rgauSzc6s5g GazdasigtBllit6 Kcizpontja (tovibbiaktan: F6igazgat6s6g) szakmai larddseinlcre a
k6vetlre# uij6ko natistls a&a.
1. Az ingadanhasznil6k milyen felt6telek mellett jogosultak az 6g€sterm6k-elvezct6
blrmilyen 6talakirisira, szigetel6s6re, szerel6s6re?
,Az 6g6sterm6k-elvezet6 berende#s kivitele#s6re szakrui el6lapzetts6get igazol6
dolqrmentum bemutatisa nem sziiks6ges. A 2l/2016. (VI. 09) BM rendelet 7. $ (t) bekez&s b)
pontja 6nelrn6ben csak italakitis, feliiitls, bontds esetin sziils6ges el6zetes mriszaki helltzini
iusgilat. A kapom dolarmendci6ban leift szigetel6s kijavirtihoz ez nem sziils6ges."
2. Az 6ves sormunla, vagy annak keretin kiviil kbzszolgihat6i feladatelLitls, helyszini
mriszaki vizsgilat sorin, vagy az annak lcret6n kdzszolgilut6i feladatell6ds, helyszini m{szaki
vixgilat sor6n vizsgilara keriilt-e a panasz-kieg6szit6s szerint italakitott lrem6ny harilyos
mriszaki k6vetelm6npknek val6 megfelel6s6ge?
feliilvizsgllata -i"dt
l6tesit6skor hadlyos
"Az 6g6sterm6k-elvezetdk ellen6rzlse 6s
"
lein
helpzini
bejir{s
eredm6nlb6l
zAs
A
dolc.rmentici6ban
mhzaki szab6lyo
sz.eint dfteniL
kideriil, hogy az 6g6sterm6k-elvezrt& 1987-ben l6tesitett6h telr/rt az 1982-ben megjelent
szabvanycknak kellett megfelelnie. A szigetel6s kijavirlsa az 1-es pontban emlitemk miatt nem
tanozik bele a feltjiris, italakitis, bontt kateg6riiba."
3. Az 6rintett 6g6sterm6k-elvezet6 fiistie d6li l6gmozgis eset6n a panaszosok tell#re
k6zvedeniil lecsapodib illewe a tellen i[6 lakoingatlan levegijit is szennyezi kifejezetten ennek
a probl6rninak a megoldisa 6rdekeben megharirozhat6- e olyan, az el6rhet6 legjobb technikinak
-egf.bf mriszaki megoldis, amely az 6g6sterm6k megfelel6 kiinmLisit biaositia, 6s lgy a
panasz okit hatdkonyan megs ziintet?
mftzaki
"A szilird tize l6aryaggal t6rdn6 dizel6s az 6g6sterm6k-elv ezrt6 berendezls
megfelel6s6ge mellett is okozhat a krimyezetben (k;zvetlen, vagy rivol-f l6gszennpzest.- Erurek
bgfZbb ok;, - tiizel6si m6d (talo#kos tiizel6si m6d esedn kicsi az 6g6sterm6k ki;iramlisi
sebess6ge); - t;tzellanyagvrzranalrna; - l6gk6ri inverzi6s hatis; - szllilny. Ollan el6rhet6 legjobb
techniLa, amely a probl6nuiknak az <isszess6g6t kihisz6bdli, sziLird ti.izel6s eset6n jelenleg nem

ismen."

A

Fltgazgar6sig :urjl.Vanaott iavasladrol is, amely szerint ,,Az 6g6srcr#k kiiramlisi
elrivolirisival javkh*6 a kiiramlis, aznnban ez a
nrlaidonos r6s#re nem kdtelez6."
sebess6g6nek n<ivel6se 6niekeben az es6v6.d6
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A vizsgilat megillapitisai

I.

A hatisktir tekintet6ben

Az ahpverl jogok biaosinak feladat 6s hauisk6r6t, valamint az ennek ellAtisLhoz
sziils6ges vizsgilati jogosults6gokat az Ajbt. latarozza meg.
Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se sz.eint az abpvetl jogok biztos6hoz birki fordulhat, ha
megitelise srcintl<iizrgezgarlsi szerv, helyi 6nko rmlnszat" (... ) vagy k6xzolgiltatl* v(gzd szrrv
tev6lanp6ge vagy mulasztisa a beadvinlt tev6 szem6ly alapvet6 jogit s6ni vagy annak k6zvetlen
ves#llevel iir, felteve, hogy a rendelke znsre ill6 l<iiztgaz4xAsi jogowoslati lehet6s6geket ide
nem 6rwe a l<6zrgazgatisi hatarozat birosigi feliilvizs gilatAt mir kimeritene, vagy jogorvoslati
lehet6s6g nincs szamira biaosiwa.
Az Ajbt. 20. S (1) belrczd6se ugy rendelkezi[ hogy
rlapvetl jogok biztosa a hozzi
benfjton beadviny alapjin - a (2) 6s (3) belazddsben foglah kiv6tellel - vixgilatot folytat, 6s az e
t6rv6nlben meghatirozott int6zlrcddst allqlrnazza.

-

-

u

Az ilappanasz tekinte#ben megillapitomrJr, hogy panaszosok a rendelke#siilce ill6
jogowoslati lehet6s6geket kimeritefi6h az els6 foku hatarozattal sze mben fellebeaek a
leveg6ttztasig-v6delrni iigyben, igy a vizsgilat megindirisinak t6rvdnyi felt6telei teljesiihek

II.

Az alapiogok tekintet6ben

alapvetl jogok biaosa egy adott tinadalrni probl6ma m6g6u ill6 <isszefiigg6sren&zer feltirisa sorin auton6nr, objekiv 6s neutrilis m6don, kiz66lag alapjogi 6rvek
felsorakoztatisival 6s cisszevet6s6vel tesz eleget mandituminak Az ombudsmani ntizn:f:ny
megalalsrlisa 6ta az itlampolg^ri jogok orsziggdl6si biaosa krivet}ezetesen, xin6rm6neldr6nt
rimaszkodott az Alkotrnrinybiros6g alapvet6 jq6llami garancilkkal 6s az alapjogok tartalnr,ival
kapcsolatos elvi megillapit6saira, valamint * az ombudsmani jogv6delem speciilis vonlsainak
megfelel6en - alltc.lmazta az alapjog-korlitozis alkotminyossigit megit6lni hivaton egyes alapjogi

Az

tesztelet.
K<ivewe a fenti gpkorlatot, amig az Alkotmirybiros6g ehed illispontot nem fogalmaz
meg, eljinisunk sordn
nladdnak tekintjiik d testiikt eddigi negillapitisail. Az Alkominybirosrig is
a
22/ 2012. (V. 11) AB hatirozatiban
arra mutatott rir, hogy
el6zi Alkotminy 6s az
"az
Alaptcirv6ny egps rendelke#sei tartalmi egyzls€ge ese#n 6ppen nem
konibbi
jogelvek
alkotrnirybirosrgi d<jnt6sben megjelen6
iw6tel6t, hanem azok fig1rlrnen kivtil hagy.isit
kell indokolni".
1. Az Alapt<irv6ny )OC. cild< (1) bekezdese alapjin .MagyamrsTig elisnei is ininlesiti
ni nden ki jogil ai egesisiges kdnlei,etbei, "
Az Alkotrninybiros6g megillapitotta'6, hogy az illam k<iteles az eg6szs6ges k6mlezethez
jog
val6
megval6sitisit szolgil6 sajitos intizm6ryak kialakitisin 6s mrikridtet6s6re.
It/egallapitotta tovibbi, hogy sem a sz6hxznAht (az ,eg6sx6ges k6mlazethez" val6 jog), sem az
illami kcimpzew6delrni feladat beigpzisa az egiszslghez val6 jog megval6siris6nak eszkizei
kri# nem 6neLnezhet6 a kd,ml.,ezethez val6 jog korlitozjsakent. Az ilhm kdteless6geinek
rnagukban ke[ foglalniuk az 6bt tenn&zni alapjainak v6delm6q 6s ki lall terjedniiik a v6ges
javaklral val6 gazAilkodis intizm6nyrinek ki6pit6sdre.
Az alapjogok objekiv, int6zm6nyes v6&lm6vel lapcsolatban az Alkotminybirosig
megillapirctta", hogy ennek kiire rulmehet azon a v6delmen, amellat ug),anazon alapjog alanl
jogkent n1ujt. Ez az ob1elr:iv v6delem nemcsak s#lesebb, de min6s6gileg is rnis, mint az egyin
alanyi jogok v6delm6nek risszeadisa. Az llethez val6 jog vonatkoz6siban pel&ul az illam
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objekiv, int6zm6nyv6delrni kritelessdge az emberi 6letre 6kaliban - az emberi dletre mint 6nekre
- is kiteried s ebbe beletanozik a j6,vend6 generici6k iletfelt6teleinek biztositasa is.
Az Alkominlbirosig megillapicotta" tov6bbi, hogy a kdnyrytbei ul,i 1og jelenlegt
formltjlbar nem alanyi alapjog, de nem is pusain alkotrninps feladat vagy lllamc6l, amelynek
megval6sitlsi eszkizeit az illam szabadon vitlaszthatja meg, hanem els6sorban 6nill6sult 6s
dnmagiban vett int6zm6nyv6 debrn" aztz olan mjitos atapjog anefinek ai objektiy, i7tiyniryaldelni
oldala trihlonri is neghatuinlL igy az e joggal kapcsolatos kerd6seket tulnpm6 r6sn az illami
szervek k6,myezew6delrni intizked6sek #tel6re vonadroz6 kiteless6ge oldalirol ke[ vizsgilni,
nem pedig az egps embereket a konlc€t helpetben megillet6 jogosultsigok oldaHrol. Az illam
kimle zew6delemre vonadroz6 k6teless6gei teljesit6s6nek garanci6it emeli az alapjogok szintjdre.
E jog sajitossigai folytin mindazokat a felada,ol.at, amelpket rnisun alanyi jogok v6delrn6vel
teljesiti az illarn, itt t<iw6nfl 6s szewezeti garanciik nyujtislval lall ellimia.
Az Alkoffntnlbirosig fenti hatArozata szritrr az illam nem 6lvez szabadsigot abban,
hogy a k<imp za LlhptAt romlani engedje, vagy a romlls kockizatit megenged.je. A
l<imyezethez val6 jog 6geb6l 6s dogmatikai sajitoss6g6b6l az k6vet}ezilq hogy a
term6szew6delem jogszabilpkkal biztositou sz;ntjit az 6llam nem cs6ldrentheti, kiv6ve, ha ez
rnis alkotrninyos jog vagy 6nek 6rv6npsit6s6hez ellariilhetetlen. A v6delmi szint
cscikkent6s6nek m6n6ke az el6mi kivint c6lhoz lapest ekkor sem lehet artnytalan.
A k<impzethez val6 jog 6rv6n1esit6se alkotrninlosan megkdveteli a4 hogy az Lllam jogi
v6delem egyak^lir;, sziils6ges - az elin v6delrni szinn6l csakis olyan feh6teleldrel
amig
l6phessen vissza, amikor alanyi alapjog korl.ritozisinak is helye lenne. A krimltzethez val6 jog
6rvinltsit6se a v6delem el6n szintj6nek fenntarrisdn beltll aa is megkivinja, hogy az illam a
preventiv v6&lrni szabrilyok6l ne l6pjen vissza a szanl<ci6kLal biaositott v6delem fel6. En6l a
kcivetehn6nyt6l is csak elkeriilhetetlen sziils6gess6g ese#n, 6s csak arlnyosan lehet eh6mi".
2. Az lthpti5wtny )OCV. cild<e rc;gziti, hogy ,ALinderkinek joga un abboi bog iigeit a
hatisrigok ilqnhay'ns nilkiil, ti:1lessiges mddon is dssl,cni hatiidin beliil intlfik. A hatdsdgok tijn)i Jben
negbatdroyottak sigint kdteksek diinliseikel indokolni." A tisTlessiges eljdnisboi is iigintdixhei tnld jog az
Eur6pai Alapjogi Chana 41. ciklc ryornin rij alapjoglrent jelent meg az Alaptdrv6nlben.
Koribban a tisztess6ges ellSrishoz val6 jog az Alkotrruinlban nem voh ugyan nevesitett,
azonban az alkotnr,irybiros6gi $akoAarhan az 57. S (t) bekezd6s6be foglalt ftiggetlen 6s pinatlan
birosighoz val6 jog, illewe a 2. S (1) bekezd6s6b6l ered6 eljirisi gannciak v6delr#nek eglT ruisn
vonatkoztatis6b6l tanalrnilag levezetett alkotrniryos alapiogkent kristilyosodon ldlo. Az
Alkotrniny 57. S (1) bekezd6s6ben a biintet6 rgazsitgszobinr is 6s a polgiri peres eliirls
vonatkozisiban megillapitott ahpvetl jog a jogilamislg eMb6l falad6 jogbiztonsig
kdvetelm6nyevel val6 immanens <isszefiigg6s6ben rl<i5zrgazgrtasihatoslgi eljirrsra is kiterjeszwe
gpkorlatban 6nelrnelst.
nyen
- az alkotrninybirosigi
Az Alkoin nybidarg megillapitottl', hogy l<i5zrgazgatasi eljirisban a jogbiaonsig
g:lrantAlAsihoz az iigyfelek rendelle

zisire

il16 jogowoslati lehet6s6gek kime 1,t6s(hez kapcsol6d6

anyagi jogefi nem elegend6, a jogbiaonsag mis eljinisi iogok6l ehdr6 eljffii garanci6k
ki6pii6s6t iC6"ylr. A l<6ztgezgati$ hat6sigi tev6Lenp6ge a iog Lkal v6&n ko#rdelq valamcly
k<iz<;ss6g jogainalq jogos 6rdetcinek v6delrne, a k6zrend, kdzbiztons6g v6delrne, az egles ember
6let6neh testi 6ps6g6neh biaonsiginah jogainak v6delrne 6ndekeben alkotott jogszab6lyck
6rv6nyesit6s6t szalgilta. Abban az esetben, ha a tatArozat t6w6np6n6, nemcsak a iogorvoslati
lrerelem beryujrisira jogosult iigf6l jogai szenvedhemek s6relmet, hanem s6riil a jog iltal v6den
k6#ndek is. Az iigyf6l szAmAra lsedvez&. im t6rv6np6n6 latArozat a ka#rdehet, rntoknak a
L,}zQazgatki jog ihaMdett jogait, t6rv6ryes 6rdelreit s6nheti (pl. a kdmlazew6delrni el6ir6sok
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figyelrnen ldvtil ha$,:isival megadou 6pit6si enged6ly mindazok jog6t, jogos 6rdeket s6rti, akik
eglszslg& a l<iSmyeznw idelrni el6ir{sok v6de lmezni hivatotak).
Ezin kiiztgazgatisi dcint6sekkel kapcsolatosan jogbtztons6ghoz hasonl6an
alkotminyos kovetelm6nylr6nt fogalrnaz6dik meg a tcirv6ny al6 rendeltslg, a riSw6npss6g
kcivetelm6np.
szerint a tisaess6ges elj6r6s kcivetelrn6np olpn min6s6g, melpt az
eljiris eg6s#nek 6s

a

a

hatixoar).

L

hatosagi

legalitasin. E jog
iraryad6 anyagi 6s

nem elegendl,ha a
jogsnbilyolot, hanem sziils6ges az is, hogymind

illewe az e\Srisok tipusaihoz igazr,d6 tartalrni sajitossigok 6s hikinbs6gek a

tisaess6ges

ellirishoz 6s ugylrfilzishez val6 jog eredeti 6s immanens taftalmi azonossigin alapulnak
3. Az Alapttirv6ny )O(V. cikke szerint ,Mindenkinek joga uan abho3, hog egyediil rag
mdsokkal egtiitt, inisban kdrclemmel, panassTil uagt jamslattal forduljon binnely ki)ihatalmat gakorld
sryruhe1"

A

peticids

joga legdgebbi alkotminyos fogok egyike, 6s ma is tar:r.lmazza szimos eur6pai
Egyesiih Allamok szrivets6gi alkotmanp is. UgF, e

illam alkotm6np, illewe az

imnpd6ak,

A
jo96l, mind

a

kowe: a

ntezmlny.
Az Alapt<irv6ny)OCV. cildre szerint apanaszvagyk6relem el6terjesa6se formailag kcitcin,
iri*,ba;a
lehet megterru. Ez jellemzlen teljes bizonft6erejii mag6nokiratban (idetr'.re az
an
elekronilnrs al6irissal ell6tott elekronihrs okiratot is) vagy egyszedi maginokiratban (ide6.we az
elekronilus levelet vagy telefaxot is) tcin6nhet.

Irl. )O(V. (t) "" hat6sigok r6szrehajlis n6lhil" ,tisaess6ges m6don" ,6sszeni hatirid6n beltil"; )ONIII. (1)
,friggetlen 6s p6rtatlan bir6sig" ,tisztess6ges 6s nyilvinos tirgyallson" ,6sszer{ hat6rid6n beliil", illewe ezen
alapvetl taralmi egp6gre utal a )O(VIII. (Z) bel<ezdls6ben foglah jogorvoslathozval6 jogegp6gess6ge is.
zr pl. hat6sagi indokolds kotelezems6ge, hat6sig jogellenes ellfukilal, okozott kir megt6rit6s6re val6 jog nullum
crimen sine lege, nulla poena sine lege, v6delemhez vd6 jog
22
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A panasz varykbrelem el6terjesa6s6hez val6 jog egyfelll az illet6kes illami sznwekazon
kcitelezets6g6t jelenti, hogy lehet6 v€ tegy€k az el6rcr1esn6st, vagyis ne al<adiiyozzAk meg, vay rle
te gyek neh6zkess6 a beadv iny benyujt6s6t.
A petici6s jog azonbat nem pusztSn azt" jelemi, hogy b6rki panaszt terjesahet el6 az
illet6kes illarni szewhez, hanem a^.'1s, hogypanaszAtahatiskisrrel rendelkez6 illet6kes szervek
6 rdemben btritljit<. el.

III.

Avizsghlat6rdem6ben

1. A Kvt. 22. S (1) bekezd6se szerint a levegl v6delrne kiterjed a l6gkor eglszire, annak
folyamataira 6s risszet6tel6re, valamint al<limirz,. A (2) belezd6s rigy rendellczih hogy a leveg6t
v6deni lrell minden ollan mesters6ges hatist6l, amely azt, -vagy kcizvetit6s6vel mis krimyezeti
elemet srtgin6, folpkony, l6gnem( szilird arryaggal min6s6g6t vesz|lyeztetl, vary eg6szs6get
k6rosit6 m6don terheli. A (3) bekezd6s szerint a tev6kenys6geb l6tesitm6nyek tervez6s6n6l,
megval6sitdsinil, folyadsinil, valamint a term6kek elfiilllri.slnil 6s hasznilrrr|nil tcirekedni kell
ana, hory a llgszenrryezl anpgok kibo c s ids a a lehet6 le gkis ebb m6 n6 lei le gp n.

A lrem6nyek mint 6g6stgrm6k-elvezntl, helfuez kcitciu llgszenrryez6 forr.isok ipitnirykdnt a
jelenleg hadlyos Ew. 6s azEwhr. alapjin abban az esetben ranoznakaz 6pft6si enged6lykriteles
tev6lrenys6gi krirte, amennyiben az i4, rrnill6 (hornlokzati falhoz rogzitsw vagy szabadon ill6)
6g6sterm6k- elvezetllrcm6ny magassiga a 6,0 m-t meghaladja. Az Ewhr. L. szami mell6klet6nek
3. pontja szerint megl6v6 6pitm6nyben tij 6g6sterm6k-elvezed klmlny l6tesit6se az 6pit6si
enged6ly n6lhil v6gezhet6 6pit6si tev6kenys6gek kor6be tanozHo

A hozzijr& tartoz6, vagy hozza csatlakoaatot hinailsi

tiizel6berende#seldrel nT,eneh
kindryek miiszakr ellen6n6s6t, az ezzel kapcsolatosan a sormunla keret6ben 6s
azon ldvtil ell6tand6 feladatoLat a Ksw.6s a Blvk rendelke#sei szerinti, atfuvldelmr hat6sig
iltal nl,lvfutarisba vett lr6m6nysepr6-ipai szolgikat6 v6gzi, a fizvldekru hat6sig feltigyelete
mellett."
Hefihei kiirtitt ldgsrynn1eif forniskint az 6.g6sterm6k-elvezet6k a Kw. 6s az Lr. IntAlya ali
jirisi
tarcoznak, a leveg6tisnasLg-vldelm hat6sigi tigyben az els6 folar hataskon
(2)
bekezd6se alapjfu?'
lamyezew€delrni hatoslg gyakorolja azLr.26. S
Llnyeges, hory azLr.24. $ (t) bekezd6se szerint a nem a teriileti klmyeznwldelrni hat6sig
hataskc;r6be tanozi ligsznrurtyezl forris l6tesit6s6hez, teljesitm6nyb6vit6s6hez, |lewanalrriat
meghosszabbit6 felijftlsihoz, alltollmazott technol6giflinakv|ltasihoz, iizemeltet6s6hez nem kell
leveg6tisaasig-v6delrni enged6ly. Ugyanakkor e szal<asz Q) bel<ezAise el6irja azL ts,hory az (l)
dgestermik-elueryt|

a

Elvben a telepiil6sfejlesa6si koncepci6rol, az ntegruJt telepiil6sfejlesnlsi xnt6gii,r6l 6s a telepiil6srende#si
eszkozolrr6l, valamint egyes telepiil6srende#si sajitos jogint6zminyel;.1l s^16 314/2012. 0O. 8) Korm. rendelet
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L

pontja szerint a telepiil6sk6p v6delrn6r6l szal6 2Ol6.6vi IJO(V. t<irv6ny 12. S (2) belczd6se
elj6r.isr6l szol6 dnkorminyzati rendelet telepiil6skepi beielent6shez kotheti az
liwhr. 1. sz6mri mell6kletben szerepl6 6pit6si tev6kenp6gelet.
25
A panasszal 6rinten koribbi eljinisok ideje szerint hadlyos RKsw. 12. g- a tartalmazta a hat6sigi feltigplet
26/

S (1) bekezd6s a)

Mpji^ a teleptil6skepi bejelent6si

szabilyait.
S (2) Aierrsi kdrnlrezew6delrni hat6s6g
a) a legfeliebb 500 kVth n6vleges bemen6 h6teljesitm6nf ,himankilsl<6zntlzm€nytiizel6berendezes forris6val,
b) az cisszesen 140 kVth-nil kisebb n6vleges bemen6 h6teljesitm6ny6, nem az a) pont szerinti lszir6la

'u Ln26.

f*qim

kibocs6t6 tiizel6berende zr;s f orrisiv d',
616 szemily(el$ mindennapi sziils6gleteinek kiel6git6s6re, ofihona fenntanls6ra szalgil6
az abhozhasznik berende#s forr6s6val,
d) a nem gozAi[\od6 szErvezEt i,Jtal. v*gzen tev6lrenla6g ol<ona biizterhel6ssel, 6s
e) a nem gazAiil<od6 szErvezEt ihal miik<idtetett diffuz llgszennyez6 forrissal
kapcsolatos leveg6tisaas6g-v6dekni hat6s6gi iigyben idr el els6 fokon.

c) az egy hirlortAsbat
tev6larya6g

6,s
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bekezd6s szerinti l6gszennp z6 forrls ijzemelte#se sorin a leveg6v6delrni k<iveteLn6q.elat
6rv6npsiteni 1re11.27
Az Lr. 4. $ ugy rendellczrL, hogy tilos a l6gszennle zis, a dilfiu fornls k6rytzew6delrni
kiivetelm6nyelmek nem megfelel6 m(k6dte#se miatt fell6p6 leveg6terhel6s, valamint a leveg6
lakossagot zavar6 biizzrl val6 terhel6se, tovlbbi a leveg6 olpn m6n6lqi terhel6se, amely
l6gszennlezettsiget okoz.

2. A PLbt. 1. $ (2) bekezddse szerint a p rnsz olyan kdrelerrq amely egpni jog- vagy
6rdels6relem megsziintet6s6re irinyrl, 6s elntizrse nem Enozik nris - igy kiildntisen birosigi,
l<i5zrgazgatisi - eljlris hxAg alA. A panasz javaslatot is tanalmazhat.
A Pkbt. 2. g (1) bekez&se ugy ren&fl<ezih hogy a panasa 6s a kdz6rdek( bejelent6st - ha
t6w6ny elt6r6en nem rendelkezik - az ellirisra jogosult szervhez t6n6n6 be6rle#s6t6l szimitott
harminc napon beliil kell elbir{lni. A (2) bekezd6s szerint ha az elbirilast rnegalapozo vixg6lat
ellreUltharblag harminc napnil hosszabb i&ig tan, endl a panaszost vtgy rl<iizrrdeldi bejelent&
az elntl.zAs virhat6 id6pontjrinak 6s az eljirts meghosszabbod6sa indoloinak egyide.i(
k6,zl6s6vel - dj6koztami kell.
- ha alaposnak
A 3. S (1) belezd6s szerint a parasz .vagy a ki#rdelni bejelent6s
"l"pi6"
bizonyrl - gondoskodni lcll
a) a jogszer( vagy a kd#rdelmek megfelel6 lllapot helyreillitisirol, illewe az egfbkent
sziils6ges in#zladdsek me gttrcl6$1,
b) a fehin hibik okainak megsziintet6s6dl,
c) az okozott sdrelem orvosUs66l 6s
d) indokolt esetben a felel6ss6gre vonis lezdem6ryels6dl.
fenti rendelkez6sek szerint a panaszokat mint egyeni jog- urgy drdels6relem
megsztintet6s6re ir{ryu16 lcrelrnelet az abban foglalt t6nfllis megalapozottsiga tekintet6ben,
illewe a #ny6l[is okainak feltiris6val, okszenien Lell elbinilni az ene ir6nyrl6 elj6ris keret6beq s
a haosrig rendelke#sdre 6116 lehets6ges lazigazsadtsi jog, eszkrjzjkLel kell int6zLedni a jog- vagy
6rdelsdrelem fehin okinak megsziintet6s6dl.
Az €pitlsi hat6sighoz ten panaszit k6vet6en a panaszos a Katasarofav6delemhez fordulq
men 4llispontja s zcint az ingatlanit 6rint6, a Wm&yb6l lecsapod6 fiist miatti leveg6szennla#st
6s b(aerhel6st a k6m6ny nem megfelel6 kialakiuisa, valamint az es\vtd&szerelv|ny ol<ozza vagy
okozhatja, vagyis lrerekn6ben javasolta az es6v6d6-szerelvlny eltAvolkasir.
A RKsw. 12. S (3) bekezd6se szrirr a t&v6delrni hatosig a) ellir az 6g6stsmik-elvezrt6
szalszenfu6g6t igazol6 szalanai nyilatkozatok kiadisin vonadroz6 viris iigi€k eset6ben, b)
feliilvixgilja feliigeleti szewkdnt a panaszos ihal vitatom, a l<bzszalgiltat6 iltal kiadon szakrnai
nyilatkozatok tanalrnit.
AhozzA 6.rl<eznw partxz alaposs6gt a kem6ny mriszaki ilapotAval, sz szer(sig|vel, u ea
igazol6, a kem6npeprr&ipari kcizszolgiltat6 ilal kiadon szaknai nyilad<ozatokkal 6sszefiigg6sben
aKatasnro[avldelem e rendelke#s alapjin vizsgila meg, arr6l a Pkbt. 2. $ (4) belrezd6se szerint
6nesitene a panaszost, valamint arr6l is, hogy a leveg6tisztasig-v6delrni vonatkozlsok
rckintet6ben a panasa a Pkbt. 1. g (5) belezd6se alap.jin ittette a Jir{si Hivatalhoz.
Az Nsa. 6. $ (1) bekezddse ugy rendellazih hogy a nemzeti sztbvSny allalmazasa 6nlr6ntes.
W4ezrlr szaJ<asz Q) beLezd6se szerint mriszaki tartalmi jogszabily hivatkozhat ollan nemzeti
szabvinryra, amel),nek allte,lrrnzAsir
k tekinteni, hogy az adog- jogszabily vonadazb
"Cy
k6vetelrn6nlei is teljesiilneL

-

A

I

"

Az I-r. 24. $a a vizsgdlattal drinten eljririsok idejdn hatilpsan igy rendelkezen: 24. g (1) A nem a feliigplds6g
haLiskitdbe tanozo l6gszennpzi foris l6tesitis6hez" teljesitm6nlb6vit6sihea dlett.artalrnit meghosizabbit6
fel$ftisi,hoa alkalmazott techaol6giij6nak vi'hislhot haszni:latba vdtel6hez nem kell leveg6tisaasig-videlrni
enged6ly. (2) Az (1) bekezdds szrirri Egsrcnrryzi foris iizemehetdse sorln a leveg6v6delrni kdvetelrndryreket
6rv6nlasiteni kell.
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titelekor hatilps RKsw. nem hivatkozott nemzati szabv6nya, ezit kritelez6en
allsalmazand6 nemzeti szabviny nem volt megillapfthat6 az 6g6sterm6k-elvezet6k mriszaki

A

panasz

feliilvizsgilata, szalszer,fis6ge tekintet6ben.
A panasz szempoffiab6l csak krizvewe relev6ns, azonban M WgWl kapcsolatosan l6nyeges
megemlitentinlq hogy az id6k<rzben, 2015. julius 1-j6nhatilyba l6pett Ksw. 6s avlgrehajtisir6l
bekezd6se szerint az tijonnan l6tesiteu 6g6sterm6k-elvezet6nek a
sz6l6 BIvk 6. S
hasznilatbavltelekor hatAlyban l6v6 vonatkozo mitszah krivetelm6nleknelf8 kell megfelelnie. A
Q) bel<ezAls ugy rendelkezih hogy megl6v6 6g6sterm6k-elvezet6 a) italahtis*' esetln az
6g6sterm6k-elvezet6nek az italahtist kcivet6 haszn6latba#tele id6pontj6ban, b) felijitisa,
javitislo vagy ism6telt haszn6latbavetele eset6n az 6g6.sterm6k-elvezet6nek a l6tesit6sekor, azt
krivet6 italalxisa eset6n az utols6 6talakidsakor hauilyos mtiszaki kdvetelm6nleknek lall
megfelelnie.
A panasznak a tinyillli.s 4. pontja szerinti heg6szit6se tekintet6ben a BMr. rendelke#sei 6s a
F6tgazgat6slgdjlkozilka alapjin megillapirhar6,hogy atatt6szerl<ezet itzlalttisa a tart6bilincs
eltivolitisa, valamint a szigetelds ut6lagos potlasa a Bltuk 1. S a0 pontja szerinti jaritisdnak
minSstil, rgy a miszala kovetelm6npftnek val6 megfelel6s6g szempontjib6l nem viltonana meg
az6g6.xerrn€k-elvezet6 BIvk 1. g ab) pontja szerinti eredeti ilhpotAf'.

(0

nem sziils6ges, az Lr.24. S (2) bekezd6se szerint a
kell.
leveg6min6s6gi kcivetelrn6nyeket
d6li sz|ljlris eset6n az ingatlx6n lecsapod6 ftlst
A panaszos egifelfil a
llgszennyezl voha 6s b{ze miani eg;dni jog-, 6s 6rdels6relrne, vagyis tartalma szerint azLr.24. $
Q) bel<eznise, a leveg6v6delrni kovetelm6nyek 6rv6ry,esiil6s6nek s6relme miatt k6ne a hat6s6g
ellirisfu 6s az drdels6relem megsziintet6s6t, n,islelat ezen alappanasz6val tisszeftigg6sben pe&gu
Lr. 27. g (2) bekezd6s6ben hullad6knak a hulladekok 6get6s6nek felt6teleit rogzft6 jogsabilyban
foglalaknak nem megfelel6 berende#sben t<irt6n6 6get6se tilalrna megszeg6se miau forrduk a
eset6ben

h*6sighoz.

A Pkbt. 1. S (5) belrezd6se szerint ittett panaszbat foglalt kdrelem leveg6v6delrni

vonatkoz6s

ai tnhit els6dlegesen nem azLr. 27. S Q) bekezd6s6ben foglalt tilalorru hanem azLr.

24. S (2) bekezd6s6ben foglalt kdvetelm6ny 6rv6nyestil6s6t 6rinteae 6s kifejezetten

ezzel

me gs ztintet6s 6re irrnyuk.
leveg6v6delrni hat6sagnak a Pkbt. 2. S-a szerint lefolyatand6, a panaszban foglalak
elbirilisit megal^pozb v'usgilurta szempontjib 6l a jog- 6s 6rdels6relem megsztintet6s6re i#'"y,rl6
k6relemben foglaltak az iririr:ua.d6ak

kapcsolatos j og- illewe 6ndels6 relem

-

A

'*8M..

1. g c)

miszaki kovetelm6ny 6g6sterm6k-elvezet6rcwezislre

6s

kivitele#s6re vonatkoz6 mriszaki taftalmri

ca) kozvetleniil alkalmazando kozoss6gi jogi ahus, jogszabily, 6s

cb) harmonizdlt eur6pai vagynemzetiszabvinyvagyazzalegyen€n6ld rrls mriszaki megold6s;
2e
BMr. 1. $ d
6talakit6sa: olyan m(szaki,lpit€szeti beavatkoz6s, onely az 6g6sterm6k-elvezct6 eredeti illapotit

megvilwzratja

"d

3oBMr. 1. ac) fel{\iti,sa olyrn mfiszaki-technol6giai beavatkozis, anely az eredeti 6llapot visszaillit6sit eredm6ryan
S

6s amelynek kovetlezt6ben az 6g6*crm6k-elvezet6 mriszaki el6ir6soknak megfelel6 m(krid6s6re vonx}ozb
biztons6gi jellerru&k az eredeti lllapothoz kdpest nem vihoznals aS jairAsa: ol>an kis m6rt6hi pZfellebb. az
6g6srcrm6k-elvez.et6 egym6teres szalsszk 6rint,6 mriszaki-technol6giai - kiv6ve az 6g6sterm6k-9l1ezct6 ttimors6g6t
6r'iff6 - beavatkozds, aiely az eredeti 6l1"pot vissza6llitis6t eredm6npzi, 6s amelynek kovetkea6ben az 6g6srcrm6kelvezr:tl mriszaki el6inisoknak megfelel6 mrikod6s6re vonatkozo binonsigi jellemz6k az eredei 6llapothoz kepest
nem viltoznalq
31 BMr. 1.
$ a l6tesit6s vagy iraleJods eset6n az 6talakit6s id6pontjiban hadlyos mriszaki el6ir6sok alapjin t<irrlnt
jogszerihasznilatbav6telkor megl6v6 mriszaki-bizons6gi jellemzSk <isszess6ge

t1

A

panasz elbiril6sit megalapozo eljims tekinte#ben a hatos6g elj6rasi kotelezens6ge a
panaszban foglalt larelemhez, illewe a beadvinfran foglalt t6npllashoz rgazodl.- A hat6sig nem
6lvez szabadsagot abban, hogy a panaszban foglalt t6nyallaselemek koziil egpseket vixg6ljon,
illewe figyelembe vegpn, m6sokat pedig figyelrnen kivtil hagyjon, vay a beadv6nyban foglalt
t6ny.ill6selemeket a panaszolt helyzrt szerinti <isszefiigg6seib6l kir:agrdjott, hanem a parrasa..
6rdemben kell megvizs galnta.
Ahogyan az ahpjogi rlsz analmazza, a ,petici6s jog nem pusnin an jelenti, hogy b6rki
parnsr. terjesahet el6 az illet6las illami sz.emhez, hanem azt is, hogy panaszh a }u,ti-skorrel
rendell<ez| illet6lrcs szervek 6rdemben birilj6k el."
V"gy,r - amennyiben a panaszbeadviny krizvedeniil nem tanozik ktizigazgatisi hat6sigi dtra
6s lrerelemkent kozvetlentil nem alkalrnas az eljiris meginditis6n - a Pkbt. alapjan lefolyatand6
eljiras a panaszban foglah t6npllishoz rgazodtk, tehit a hat6sig megalapozi vizsgirlata sorin a
dnyilllk tisztxisa szempontiib6l a panaszban foglalt t6nyilliselemek alapvet6 jelent6s6g6rko
all<alnazand6 jog szempontj ib6l.
AJirasi Ffivatal hataskore azLr.36. S (2) bekezd6s3' b) pontjin alapult.
A Ket. 3. S (0 belrczd6se szerint al<6ztgaz5atisi hat6sigi elj6r6sban a torv6nykeretei kozitt a
hivatalb6l val6 e\Lris elve 6rv6npsiil.
A Ket. 20. S (0 bekezd6se ugy rendelkezk, hogy a hat6sig a hatiskor€be tanozi iigfren
illet6lress6gi tertiletin, valamint kijeldl6s alapjinktiteles eljimi.
A Ket. 22. S (1) belezd6s szerint a hat6sig a joghatos6git - ezzrl dsszefiigg6sben az
all,almazando jogot -, valamint hataskc;dt 6s illet6kess6g& az eljiris minden szal<xzAban
hivatalb6l kciteles vizsgilni.
Az Lr. 24. S (0 bekezd6s sajitossigAb6l fakad6an a jirisi komyezew6dekni hatos6g
hat6skci#be tanozb iigyekben nincsen a Ket. szerinti, enged6ly irinti kerelem berymjds6ra
jogosult iiglof6l.
Az Lr.24. S (2) bekezd6se szerinti leveg6tisztasig-v6delrni kcivetelrn6ryek 6rv6nyestil6s6vel
kapcsolatos olyan panasz eset6n, amelyben a panaszos a leveg6tisztasag-v6delmi krivetelm6npk
s6relrn6t val6szinfisiti, s amelyben a leveg6tisnasig-vi.delrni krivetelm6npk 6w6npsit6s6nek
biaosidsira, ezarl krivetelm6nlrek megs6n6se miatt szimin jog- illewe 6rdels6relrnet okoz.6
hel4znr megsziintet6s6re keri a hatoslgot, a hat6s6gnak nincsen m6rlegel6si lehet6s6ge az eljiris
hivatalb6l val6 megindftAsa, illewe a hivatalb6l meginditon leveg6-tisaasig v6delrni iigyekben a
leveg6v6delmi kovetelm6nyek 6rv6nyesit6s6vel kapcsolatos jogsnbilyr rendellrc#sek teljes kcini
all<almazisatekintet6ben.
Ez eryafrnt 6w6nyes az Lr. 2+. S (2) bekezd6s6ben foglalt leveg6tisztasag-v6delmi
kovetelm6nyek 6w6nyestil6s6vel <isszefWg6 jog- 6s 6rdels6relem, vay k6#rdeldrcl risszeftigg6
Mrelern, bejelentis, javaslat illewe az Lr. 27. S Q) bel<ezA6s6ben foglalt, a hullad6keget6s
tilalrninak megs6rt6se eset6n, vagyis ezen esetekben a hatosignak a panasz, illewe l<lzirdeldi
bejelent6s alapjinhivatalb6l meg kell inditania az eljirist.
lvleg6[apfthat6,horyaJirfui Ffivatal azLr.36. S (2) bekezd6s b) pontja szerinti hataskO#t
csak az Lr.27. g (Z) bekezd6s6vel 6sszeftigg6sben vizsg6lta,6s csak ezzel cisszefiigg6sben inditott
hivatalb6l leveg6v6delrni hatosagi eljir.ist. A panxz alapjin igy hivatalb6l meginditon eljirisa

t'Lr. 36. (2) A f6virosi 6s megyei kormirytrivatal jirisi (flvfuosi kertiletf hivatala
S
liehnteg hatifiu sqiiueg sryint a
jdnli kiirnl ry tai de lni h atdsdgJ
a) a legfeljebb 500 k\fth n6vleges bemen6 h6teljesftm6ry,( hlzranAsi 6s k6zintezm6ny tiizel6berende#s
e

foris6val,
6sszesen 140 kVth-nil kisebb n6vleges bemen6 h6teljesitm6ny( nernaz a) pont szerinti lrlzAr6la1 fiistg6zt
kibocsit6 riizel6berende#s forr6sival,
c) az egy hiaanisban 416 szrm|ly(ek) mindennapi sztils6gleteinek kiel6git6s6re, otthona fenntanisira szr,lgal6
tev6lrenp6g 6s az ahhozhaszrrih berendels forr6s6val,
d) a nem gazAiil<od6 szenrezet iltalvigzcn tev6lanp6g olanab(aerhel6ssel, 6s
e) a nem gaaAinkcdi6 szomezot 6hal mrik<idteteu diffuz l€gszennyezts forr6ssal
kapcsolatos leveg6tiszasig-v6delmi hat6s6gi iigyben jir el els6 fokon.

b) az
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Q) belazd6s6n alapul6 hatiskddt 6s ezen alapul6an a Ket. 20. g
(1) bekezd6se szerinti eljirisi kiitelezets6g6g annak ellen6re, hogy a panaszban foglalt kerelem a
leveg6v6delrni krivetelrn6nyek 6rv6npsitis6re iriryr:lt, illewe a panaszosok e krivetelm6nyek
6rv6n1resiil6s6nek hiin)zib6l falqd6 jog, illewe 6rdels6relem megszrintet6s6t k6rdk a hat6sig6l
Az ittrtt parnsszal <isszeftigg6sben a Jirisi Ffivatal azLr.24. $ (z) bekezdes6ben foglaltakon
alapul6, az eg6sx6ges krimpzethez val6 alapvet6 jog nttminyvldelmi garanciiit nem
6rv6ryrsiteee leveg6v6delrni hat6sigi eljirisa sonin. Nem vizsg6lata meg ozt, hogy a panaszban
foglalt t6nyilis szerinti id6jlrlsi k6riilm6npk ese#n fennill-e a leveg6v6delrni krivetelm6nlek
megs6n6se, ahogpn azi a pu:iasz t^rt^ln da. Ebb6l kciveda#leg aa sem ,msgika, hogy
amennyiben vagy a levegiszcnnlel forr.is hbocsitisa az iltalAnos technol6giai hatir€nlket
meghaladja valamely llgszcrnyezi anyag tekintet6be\ .vagy b(m olaz, a leveg6szennyez6s
okozta jogs6relerq vagy 6rdels6relem olszenien milyen m6don sziintethet6 meg, illewe milyen
m6don biaosithatoak a leveg6v6delmi krivetelm6npk
Megillapitom*, hogy a haaisig az Ln 24. $ (2) bekezddse szerinti hatisktu€vel
6sszefiigg6, fentiek szetinti mulasztisa a panaszosok egiszsiges kdmyezethez vah5
jogival 6s peticit5s jogival dsszefiggd uisszissigot okozott.

sorin nem vizsgirlta azLr.24.

S

4. Fendekhez kapcsol6d6an a kdvetlaz6lben azt vizsgiljuk meg, hogy a panaszbeadviny
alapjin a Katasarofav6delem iltal a J6nisi Flvatalhoz ittett 6s a panasz elbir6lisit rc.gahpozn,
hivatalb6l meginditon vixgrilat (eveg6tisztasig-v tdellrn kbzrgazgat/tsi haosigi iig/ sorln a
panaszos eljirisjogi helfte hogan definiilhat6.
AKet 29. g (1) bekezd6se ugy rendellczik, hogy a hatosigi elliris az iig/61 kerelrn6re vagy
hivatalb6l indul meg.Az (1a) bekezd6s szerint a hivatalb6l folytatoa eljir:isra a hivatalb6l indiott

eljiris szebi$t az iriryad6k
Ahogpn fentebb bemutamJq az Lr. 24. $ (1) belez&se, valamint az Lr. 36. $ (2)
belazd6s6ben foglak hatisk6ri szab6ly szerinti esetkirten rak himlalkil in&tlhal neg elj,lni:, ami
kienelr rthbssiget jeli;l h az Lr. 24. $ (2) bekezd6s6ben foglalt leveg6v6delrni kivetelrn6nyek
6rv6n1tsit6se szempontjib6l a haegitislas,ig-fi delni hdl|rig :<dndrd.
A Ket. 15. g (1) bekezd6se szerint iigl6l az a term6szetes vagy jogi szrmtly, tovibbi jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szErvezat akinek jogit vagy jogos |rdekit az iigy 6rinti, akit
hat6srigi ellen6rzis al6 vontah illewe akire n6zve a hat6sigi nyilvintartis adatot tanalmaz.
A Plrbt. 1. $ (2) bekezd6s6ben szerepl6, mir hivatkozott rendelle#s szerrt a panasiberytijdidt
(tekintemel arra, hogya panaszban a hat6sigt6l jog, vagy 6rdels6relem megsziintet6s6t larf abban
az esetben, ha a panasz nyomin az Lr. 24. $ (2) bekezd6se 6s ZZ. $ Q) bekezd6se szerint, a Ket.

20. S 0) belrezd6s alapjin hivatalb6l kbzrg&gati$i hat6sigi eljir.is nd,i, isnet iigfelnek l<el)
tekint€ni telcintettel arra, hogy a jog- vagy €rdels6relem megsziinte#se iranti kerelem (panasz)
benyujtAa implicit m6don magiban {oglalp az azzal k<izveden 6sszefiigg6sben, hivatalb6l induh
l<62:gaz5artlsi hat6sigi iigyben a Ket. 15. $ (1) bekezd6se szerinti jog, vagy jogos 6ndek
6rintems696t.

29. g (3) beLezd6se a) pontja sz.eint M eljiris megindirisirol a hivatalb6l induh
eljlnisban az ismert i.gyfelet az els6 eljirisi cseleln#ny eMg#sdt6l szimitott nlolc napon beliil
6nesiteni lrell. Ugpnezen szakasz (5) beke zd6se ugy rendellazih hogy az 6nesi#snek
tanalnuznia l;e ll:
r) az ugy tirglat, ikauisi szAmAt, eljir6s meginditis inrk napjln 6s az adott ugyfajtAra
iriryad6 iigyind#si hatririd6t, az ugynnizAsi hauirid6be nem sz6mit6 tdltznzmolto'r, az
itgl,rntiz6 nev& ts hivatali el6rhet6s6g6t,
-'
b) az iratoliba val6 betekintds ts r nyibJazar.itel lehet6s6g6re trlarryn6 iailanads,
c) hivatalb6l indult ellirisban az el:re t6fiirr6 utalist, k6relemre indult eljir6sban t Wrdultez6

A Ket.

u

iigf6l nev6t.
A vizsgilattal 6rintett elj,iris a leveg6tisztasig-v6delrni #s#ben a Pkbt. 1. $ (5) belazd6se
szerint imtt i\y, az eljirAst megsziintei6 'rlgzes sznint 2014. november 28-in €rlcezrr' a liritsi
13

Ftrvatalhoz.

a vigzrs aztxtbat nem nigziti hil6n az eljinis

hivatalb6l val6 megindulisinak

id6pontjit, ez|n az elliris megindulisinak ideje szempontjib6l a Ket. 33. S (s) belczd6se szerint
az els6 eljirisi cselelnn6ny meg6tel6nek id6pontja, vagyis a Velux N{agyarorszig Kft. r6slre Gy
O3B/LIAT/ 859-2/ 2014. lkat6szimi nyilatkozatt6telre felhivis 2014. december 11-6n val6
meghild6se irinyrd6.
A t6nyrltisban 6sszefoglaltak szerint a Ket. 29. $ (3) bekezd6se szerint az ismert iig/eleknek
tz ellir5s hivatalb6l megindul,isrin6l val6 6nesi#s6re a Ket 29. $ (5) bekezd6s6nek megfelel6
tanalommal

nn

keriilt sor.

A Jirisi l{ward az ugyr;lrl?isi h*Aid6 2t

nappal val6 meghosszabbittirol sz6l6 Gyo3B/LIAT/s59-4/zot+.l<atbszani, 2014. &cember 77-& l<ek vlgzcsivel a panaszt beryujt6
tigy{elelret 6nesitette az elliris meginditisit6l szirnitott 8 napon beliil. Az 6nesit6s ideje
megfelelt a Ket. 29. S (3) bekezd6siben foglalt hatirid6neh j6llehet, a Ket. 29. $ (5) bekezd6s
egyebek k6zitt az iratokba val6 betekint6s 6s a nyilatkozattetel
tanalrni el6ir{sai szerinti
lehet6s6g6rdl val6 - tAj|lonat/st az igy meghild6n irat nem Enaknazta, hiinyos volt.
A Jirisi Ffivatal a tinyillAs 2. pontjiban 6sszefoglaltak szerint ugyencsak k6zihe a
panaszos iigyfelekkel az ellLrisibn hozott 6rdemi d6nt6s6t, amellltl szemben panaszosok
jogowoslati kerelmet terjesztettek el6, amelpt a misodfokon eljiro Korrninyhivatal bir6lt eL
Megillapithat6, hogy az eljinis megindittisit6l s2616 dttesitds ug1tan hiinyos voh,
nem feleh meg a jogszabdlyi elSinisoknak, azonban a uizsgtilattal 6dntett, a Panasz
alapjin megnditott els6 foki eljinisban az eljit6 hat6sig elismette a kdrelmet benyiit6
panaszosok tgy#Ii sttituszit a ddntdsek kdzl6se, valamint a f ogowoslathoz vald' iog
tekintetEben. Igy ezzel dsszefiggdsben a hauSsig eljdtdsa megfelelt a tisztess€ges
eljinishoz va16 jog tdmasztotta kcivetelmdnyeknek.

-

-

-

tgf6li

jogokkal kapcsolatosan l6nleges visszautalnunk a panaszban foglalt tdnyillis 6s
lr6relern, valamint az atnak alapjin a panasz elbirilis k megahpozb vizsgilat fentebbi 3. pontban
ldfejtett azon 6sszefiigg6s6re, amely szerint a Pl6t. alapjin lefolyatand6 rnegalapoza vizsg6lat a
panaszban foglah t6nyilllsh oz rgazndth tehit a t6nyillis tbaAzisa szempontiib6l a panaszban
foglalt dnyalLiselemek alapvet6 jelent6s6griek az allsalmazard,6 jog 6s a megilapoz6 vbsgi,lat
tanalrna, a ttnyilAs isztAzAsa szemponti6b6l.
A Ket. 50. g (1) belazd6se szerint a hat6sig k6teles a d6nt6shozatalhoz sziils6ges t6nyill,ist
titAzni. Fh ehhez nem elegend6ek a rendelle#sre ill6 adatoh biznnyrisi eljir6st folyat le.
lJgyaneznn sza}asz (a) belazd6se szerint a hat6sigi eljlrisban ollan bizonltlk haszrLilhat6 fel,
amely alkalmas
tinyillis tisztlolsinak megk6nnft6s6re . Bizanyrlk hil6n6,sen: M itgylll
rrytlatlazata, az lnt, a tanrivallom:is, a szcnlilfJ l<eszitlt jegyz6l<bnyv, a sz*in6i v6lem6ny, a
hat6slgi ellen6rlsen k6sziilt jegtzikbnt"t 6s a drgyi bizonltek Az (5) bekezdese szerint a
hat6sig szabadon ,rllu,qa meg az alkalmazand6 bizonltisi eszk<izt. T<irv6ny ellirhatja. hogy a
hat6sig a hatirontAt h,tzAr6lag valamely bizonyitasi eszk6zre ahpozz4 tov6bb6 jogszabily
meghat6rozon iiglekben l<i5teleziv( teheti valamely bizonldsi eszl<i5z all<almazisit, illewe
ellirhat'la,rahmely szerv v6lemdnf nek a kikeds6t.
A panaszban foglalt kerelem szerint a kem6ryb6l a panaszos iig/61 tellare d$ sziljlris
idej6n kcizvetleniil lecsapod6, llgszrrnlez6 fGt okoz jog-, illewe 6rdels6relrnet (amel/rez
kieg6szit6skepp (tsztr a parru,zas a hullad6laget6s, vagyis a leze h fival val6 6geds probl6rni&).
Megegyzcndl, hogy a k6lrdeh illewe a leveg6szennye#s problematiMjlval 6sszeftigg6sben a
hulad6lage#s val6szinris6ge srifosabb tlny, uganaklror ez <inmagiban nem zArla ki a panasz
szerinti t6nyilllsban foglalt, d6l sziljfuis idej6n a panaszos ingatlanira lecsapod6 ftist okozta, az
Lr. 2a. g (2) belrezd6s6vel 6ss ze{i;gg6 jog- 6s 6rdels6relem vixgilarinak sziils6gessdg6t.
A bizonlt6kok l<i5zbr. az iigldli jogoklsl risszeftigg6sben a Ket. 51. g (1) bekezd6s ugy
rendellezilq hogy az itgyfllnek joga van ahhoz, hogy az el.jiris sorin nyilatkozatot tegye n, yaqy a
nyilatkozan6teL me $a$dja.
5. Az

r
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A Nagf<ommenrir

eljiris

szolgiltaris 6kalinos szabilylidol szal6
2004. €vi O(L. tcirv6nl*rez (tovibbiakban: Nagl,kommentir) ezzel Lapcsolatosan hangstlyozza,
hogy ,,Az ti$/61 egyik legfontosabb eljinisi joga a nyilatkozattdteli jog. Gyijt6fogalonq men
eg),rnist6l jelent6sen ehi6 iryttlh megnyilatkozisokat neveziink az ugy+(l nyilatl<ozatAruk Az
itgylil rnaga ddnti el, hogy tesz vagy nem tesz nyilatkozatot a f6sabily szerint. E nlihd<ozar
lehet v6lem6rymyilvinit6 nyilad<ozat, 6s lehet t6ny{ebiro nyilad<ozat."
Az iigyf6l panasziban foglah kerelem nigzit olpn nyilatkozati t6nyekeg amelyrk a dnyillr.
t:saAzlsa sorln alapvet6ek az Lr. 24. $ (2) beLeziese szempontiib6l a leveg6tisztas6g-v6delrni
haosig eljirisiban (d6li s#ljinis idej6n lecsapod6 fiist l6gszerurle# volu 6s b&e). ln
lrerelemben foglalt nyilatkozatit az ellSris sorin aa ahtirr:nszt6 Mp 6s videofelv6telekkel
eg6szitette ki, amelyeket a Kataszur6fav6delem 6nett a Jir:isi Ffivatalh oz az itgy'rataivd, egyri*.
A Nagl,kommentimak a Ket. 52. $-ihoz lopcsol6d6, intra vonatl<oz6 fejezrtr rogziti, hogy
-A hahi:.igi eljdrisban iratnak rumcsak a bagominlos (paph alEi) irnns fomnjil iralot neueiilik, hanem
ninden nisiaki uagt rcgi titon d[</e/t jelet, adatot turtalma1i arrydgzt, tityldl. Ilen a.t'iryktp, a flrn it
hang[e/uitel, ai optikai lene1, a mignessialag a migneses adalhordo1i, ai elektmnikts dokunentun. Eryk
lekinletiben is aiiratra nnatkogi tiini4ri rcndelkeiesek iriryadiak a ballsigi elidrisban [ILr. 3. S ) pont]."
Az Lw. 3. $ c) pontja szerint irar: tahrr,ely szav mrikdd6se vagy szem{ly tevtlcnp6ge sorin
Ialetlazett vagy honA 6{<ezrtt" egy egp6glcnt kezelend6 rbgzitrtt inforrnici6, adaegyiittes,
amely megjelenhet papiron, milsofilnren, migneses, elehronihs vagy birmilye
rnis
adathordoz6n; Enalrna lehet sz6,veg, adat, gnfikon, h*g, k p, mo46klp vagy birmely rn"is
forrniban l6v6 informici6 vagy eze k kombinicioja.
J6llehet, a Jirisi Ffivatal v'usgihttal6rintea, hivatalb6l inditott els6folqr eljirisiban csak az
Lr. 27. $ (2) bekezd6s szerinti tilalom megszeg6s6nek t6nlt tcirekedett t;snizn, azonban a
panaszban fogldt t6nyillis szempontiib6l l6nyeges Lr. 24. S (2) bekezdes6vel 6sszefiigg6sben
sziils6ges len volna mind az iig{6li nyilat}ozatban r<igziten sajitos helpetet, mind pedig az
ennak ahtamasnas6ra benyujtott ftnykiy 6s filmfelv6telelen szerepl6 t6nyilliselemek eredeti
6sszefiigg6sei alapjrin fo\.tami a #nyffi tir,erAzisr.
Az Lr. 24. g (2) belazdes6vel <isszefiigg6sben ri kell egyfel6l mutamunk az Lr. 4. $-ban
szerepl6 iltalfutos tilalomra, valamint a bfuzel i5sszrfitgg6sben az Lr. 30. $ (1) bekezd6s6re, amely
szcintbi:zzeljiro tev6kenys6g az el6rhet6 legjobb technika alkalnuzis 6valv6.gezhet6.
Eljir.isunk sorin a Flrgozgat6sig arr6l a javasladrol tAlllaztatott, hogy a panaszra okot ad6
fiistlecsap6dis jelens6g6t a panasszal 6rintett 6g6sterm6k-elvezet6 es6v6d6 szerel#ny6nek
elrivolirisa r6szben vagy eg6szben megel6zhet6v6, illewe megszrintethet6v| tcnn6, ez azonbrn a Ksw. 6s a BMr. szerinti kem6ryrepn&ipari k6xzolgiltatisra vonatkoz6 jogszabibrck alapjrn nem i*ut6 el6.
J6[ehet, a F6tgazg*6sig illlspontja a t(izv€debn hat6sigi eljirisok eset6ben tgaz, azonban
leveg6tisztasig-v6delrni eljir6sra vonatko#lag azLr. 30. S (2) beLezd6s ugy rendelliezih hogy ha
el6rhet6 legjobb technika nem biaosftja a leveg6 lakossigot zavaro bihzel val6 terhel6s6nek
megel6zis6r" ovilbbi mfiszaki kdvetelm1nyek irhat6k el6, p6ldiul szaghatis cstikLent6
berende#s alloknazAsa, ,tagy rnegl6v6 berendels levLlasnisi hadsfoklnak n6vel6se. (Ri kell
mutarnunk arn is, hogy a F6tgazgrt6siry es6v6d&szerelv6ny elrivolirisira vonatloz6 javaslata
megegyezik a panaszosok Katasar6fav6delemhez benyujtott beadviny6ban foglalt ladssel illewe
a l<iirgazgatasi hatos6gi
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javaslattal.33)

A

leveg6tisztasag-v6delrni hat6slgnak a jogszabilyck szerint tehit van lehet6s6ge ollan
mftzaki megoldis keresdsdre, illewe el6irisira, arnely rleveg6srcrnyezlst, b&t csdldenti, abban
az esetben is, ha a briz a lakossigot nem sllesebb k6 tben zav:r4a', hanem a zavad hatis csupin sajitos okok k5vedaztlben - egyetlen ingadan tekintetdben jelendrezik
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A INO2oo/2010. szimi kor:ibbi jelent6s 4649. ponrjai e lehet6sig megval6sulSsit p(:ldluzik egy szlllodai
inerem kon/nijinak a panaszos lakis t blzzrl elaras*6 b(tzrlveznd kiin6j6nek a megfelel6 kdahtis|vd' - a
konbeli jogszabdlyi el6ir{sok larctei kijzijn.
15

A

fogalrru a levesebbr6l a t6bbre k6vetlaaet6s elve szerint |r.ekneme a
"lakossrig"
szoms#dok zavarisival kezd6dib s nem huzhat6 meg ollan, ket f6n6l nagpbb szimbeli cenzus
aszerint, hogy mem6l vilik ,lakosslgot zavaiovi egy b{azrl j6ro tev6kenp6g. A binokv6delerq
illewe a szoms#djogi jogvita a rnegl6v6, l5"igaz&atAsi eszk<izjk nellen\ k;eges71t hhetdsigkint
6rtelrnezhet6. LJa tehit l<lzigazgatAsi tton megfelel6 int6zkedessel lehesdges valamely jog- 6s
6rdels6relem megsziintet6se, a hat6signak eljirisit erre t6reledve Lell lefolyamia.
A Ket. 50 $-a szerinti t6nyillis tisztazasa sorin a J6risi Hvatal a Velux Kft.-t6l belrert
nyilatkozatrol sz6l6 irat mellett a Ket. 56. $ (1) belazd6se 6s 52. $ (z) belazd6se szerinti, el6zetes
bejelent6s n6lkiili szenrl6t folyatott le, azonban az ellirls alapliul szolgil6 panaszban foglah
t6nyllliselemek k6ziil a d6li sziljiris ide)6n a panaszos ngt{il ngatlailLra lecsapod6 fiist t6nfit,
esedeges okait a helpzini szemle sorin sem az i:gyf6l nlilu;dazara sem pedig az ttgyl|l Lhal
benyijtott f6nf6p 6s videofelv6tele[ mint a Ket. 52. $ 6s Lvt. 3. $ c) pont szerinti iratolca
figyelemmel nem vixgilta.
AzLr.27 . g (2) belazd6sben szerepl6 tilalom megs6r#se tekhtet6ben a jogs6n6s hiinyiban a
Ket. 31. g (1) belazd6s ) pontja alapjh az eljiris megsziint eristr6l sz6l6 't|gzist a paruszosok
fellebbelse nJornln rnisodfoku hat6sigLent eljiro Korminyhivatal helybenhagya.
J6llehet, a Ker. 71. g (2) bekezd6s6ben uglan a v6g#s tekinte#ben ugy rendellazilq hogy a
v6f snek nem lell tanalmaznia a hatArozat indokolisi r{s#nek tanakni k6vetelrn6npi k6,ziil a
Ket. 71. g (1) bekezdes ea) 6s eb) pontjai sz€rint a megillapitott t6nyillist 6s az annak alapiiul
elfogadott bizonlt6kokaq valamint M ,tgtt6l riltal felajinlotq de mell6zjtt bizonftast 6s a
mell6#s indokait, azonban az elliris Pkbt. 1. $ (2) bekezd6se szerinti panasszal val6
<isszefiigg6sei ryomin a ri"yrllirt t]snazzr,l. nem lehes6ges a beadvinyban, valamint az ugy{61
ilul felajrinlon iratokban foglalt t6nyilliselemek 6s <isszefiigg6sek figyelrnen kiviil hagyisival,
hil6n6sen an'a val6 tekintetel, hogy ez.ek az Lr. 24. $ (z) bekezd6s6ben foglalt k6,vetelm6nyek
s6relrn6t val6szinrisitik
Megillapitottuk, bogy az Lr. %. S e) bekezddsihez kapcsol6d6 eljirisi kdtelezettsdg
elmulasztdsival dsszefiggdsben a Jdnisi Hivatal az tigfdl nyilatkozata, valamint az
frgfdl iltal felajdnlott (benyijtott) iratok mint bizonyitrisi eszktizdk 6ndkel6sdnek, az
abban foglaltak tdnyilldstisztizds sotdn bizonyitdkkdnt val6 frgyelembevdteldnek
elmulasztdsdval az egdszs€ges kiimyezethez va16 alapvet6 joggal, a tisztessdges
elj;inishoz val6 joggal 6s a petlci6s joggal 6sszefigg6 uissztissigot okozott.

6. A panaszosok 2015-ban a kem6ny lecsap,6d6 fiistj6nek bfur ntu'tt beryujtott rijabb
pausil;ra a Pkbt. 2. $-a szerint hivatalb6l megindfton, p{wz elbirilislt rnegabpom
vixgilatban

^

a hat6s6g annak ellen6re min6sitene k6?Ardekij, bejelent6snek a

beadvinlt, hogy az a

z.avaro biztntlssal kapcsolatos jog- 6s 6rCel$6relem megsziintetdsdre vonatko#

kerelrnet

tafiabrnzort, s ekk6nt a Pkbt. 1. $ (z) belczd6s szerinti panasznak min6sijl. Ftrvatalb6l inditoa
eljirisa sorin nem biaositotta panaszosok iig/6[ent val6 r€szv6tel6t, sem az eljiris
meginduliisrrol szol6 6nesit6st, sem az eljirisban hozou 6rdemi ddnt6st nem hildte meg
dsziilne, a szimr:nkn megkiild6tt irat rr1ag alap.iin nem is hozott az ellirisbat 6rrdemi dcint6st,
csupin a #"y6llr. szerinti szernl6ladl lasziilt jegyz6l<bnyvek raraknArol sz6l6an, tij6koaadssal
zina le a Pl6t. szerinti eli6rist.
A jelent6sben tett megillapirisok ezen eljirisn 6nelemszenien vonatkoztathat6a[ eln
ennek az eljirisnak a tovibbi elem#s6t 6nill6an nem tanjuk sziils6gesnek

t

t6

Int6zked6sek

Az Ajbt. 32. S (1) bekezd6se a.lapjin az alapvet6 jogok biaosa felkeri a Gfr-MosonSopron }vlegyei Korminyhivatal Kapuviri Jirisi FlvataLinrk vezctij|t, hogy a jelentlsben
megillapiton visszissigok orvoslisa 6rdelr6ben folltassa le a leveg6v6delrni-hat6siry ellirist az
Lr. 24. g (2) bekezd6s szerinti k6vetelrn6npk 6rv6n1esiil6se tekintet6ben is a 201,1- es panasz
alapjin, s g.gp -.g a lehets6ges in#zlad6seket a panaszban foglalt jog- 6s 6rdels6relem
megsztrntet€sere.
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Budapest,2017.
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