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Az elifirhs megindit6sa
Lakossdgi beadvinyok alapjdn az alapvet6 jogok biztosa a Szombathelyen mrikod6 Falco Zrt.
mriko d6 s 6 t 6rnt6 ha t6 s 6gi eli 61 6s okat mir v rz s g6lta.
Az AJB-440/201,6.-szitmon 201,6 mirciusdban kiadott jelent6s6ben' a biztos az |rrntett
hat6sigok ombudsmani hat6skor alapi6n.vrzsg6lhat6 elifuilsai tekintet6bet az eg6,szs6ghez 6.s az
eg6szs6ges kornyezethez val6 jog s6relm6nek vesz61y6t illapitotta meg.

-

2016 jfnius6ban a biztos 6s helyettesei Vas megyei munkal6togattsa alkalmdval txtott
kihelyezett panaszfelvltel sor6n rijabb panaszosok fogalmaztik meg a s6relmeiket.
Az eltelt id6szakban az dtzem gyirt|"si kapacit6sa novekedett, illetve enged6lyt kapott egy f,
technol6gia (sajdt szabadalom) alkalmazisira, mellyel pdrbuzamosan termel6s6t is novelni
szeretn6.

A panaszosok fttilonos er a gyir zanat) riti telephely 6hez kozelt Pick telepen 6l6k) tov6bbra is
,zenrr.dnek a sz61[6 port6l, a fojto szagt6l, a gy6r,,fiistj6t6l", valamint az alapzai id6t6l id6re
megnovekv6, ,,puffszer6" I:ratdsaitol. Az enged6lyezett rij technologSabevezet6se miatt ielenleg is
folyo 6pit6si munk6latok 6ta megnovekedtek az 6pit6si zaihatisok is.

Tekintettel arra, hogy alapvet6 jogokkal osszefiigg6 visszissig gyanila menilt fel, az iigyben
a biztos az egyedt panaszok elemz6se mellett az alapvet6 iogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI.
torv6ny (Aibt.) 18. S (4) bekezd6se alapjin - kozosen a )ov6 nemzed6kek 6tdekeinek v6delm66rt
felel6s helyettes6vel - hivatalbbl2016. jrinius 7-6nttbvizsgilatot inditott. Ennek sor6n az Ajbt.
21. S (1) bekezd6s a) ponqa 6s (2) bekezd6se alapjin a biztos 6s helyettese ir6sban megketest6k a
Foldmfvel6sug,vi N{iniszt6rium, valamint a Vas N{egyei l(ormdnyhivatal megfel e16 szervezett
egys6geit, a biztoshelyettes felkereste a kotm6nyhivatalt 6s tijlkozodott a hatos6,g7 eli6r6sokr6l,
tovdbbi az A1bt.26. \-a alaplilnit6sban tiilkozatS,stk6.rt az Orsz6gos I(ozeg6szs6giigyi Int6zett6l
valamint egy 2016 november6ben tort6nt tfzeset kapcs6n a FALCO Ztt,-t61ts.

Az 6rintett alapvet6 iogok

A

jog6llamis6g elv6b6l levezethet6 jogbiztonsig kovetelml,nye: ,,L4agtarorslig fiigetlen,
de m o kra ti ka s j ogi /lam. " (Alaptorv6ny B) cikk (1 ) bekezd6s)
A testi 6s lelki eg6szs6ghez val6 jog ,,Llindenkinek joga uan a testi is lelki egisrydghey (2) Ai
(l ) bekeidds sryrinti jog drairyesilldsdt Magyamrsryig genetikailag nddositott dldldryektdl mentes
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rendsT,eres testedqis

(Alaptorv6ny XX. cikk

(1) bekezd6s)

val6 jog: ,)Lagyarorsyig elismeri ds irudrytesiti nindenki josot ,<
egesryiges ktirryeietheT, Aki a kiirnleTgtben kirt oko7, kiite/es a{ - ttiruiryben neghatdroTottak
sryint - hefiredllitani uaglt a helrerillitds ki)bsdgdt visel.n.i." (Alaptorw6ny )LYI. cikk (1) 6s (2)
Eg6szs6ges kornyezethez

bekezd6sek)
1
A t6miban m6r misodik vizsgilatt jelent6s az AJBH honlapjin el6rhet6:
https://wv,'w.aibh.hu/documents/10180/2500969/,lelentcs Feg,,+szombethcl)'i+korniezetszcnn),czisi+ug)bcn+-t-l()

201 6 / 1ed9076e-6745-4cab-ae63-eacfadee781 c?r,ersi

2

A

joga uan ahho7, hogy iigyeit a hatrlsdgok
beliil intdiryk. A hatdsdgok ttirvdryben
meghatdroTottak sryrint ktitelesek diintiyiket indokolni" (Alaptorv6ny XXIV. cikk (1)
tisztess6ges elj6r6shoz

val6 1og

rdsirehE'lds ndlkiil, tisitessdges mddon

it

,,L4indenkinek

dssTgnt hatdriddn

bekezd6s)

Az alkalm azott iogszabilyok
Magyarorsz6g Alaptorv6nye (Alaptorv6ny)

Az

alapvet6 jogok btztosfu6l szol6 2071. 6vi

CXI. torv6ny (Ajbt.)
A klzigazgat6si hat6s6gi elilrds 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos szabllyarol szolo 2004. 6vi
CXL. torv6ny (I(et.)
A komyezet v6delm6nek 6ltal6nos szabillyairol sz6lo 7995.6vi LIII. torv6ny (Kvt.)
A kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hatosdg;6.s igazgatdsi feladatokat ell6to szervek
kijelol6s6r6l sz6l6 71, /201,5. (III. 30.) I(orm. rendelet

A kornyezeti hatdsvizsg6lati 6s az egys6ges kornyezethaszrrllatt enged6lyez6si elj6r6sr6l
szolo 374/2005. (XII. 25.) I(orm. rendelet (a tov6bbiakban:314/2005. EKHKT.)
A leveg6terhelts6gi szinthatir6rt6keir6l 6s a helyhez kotott l6gszennyez6 pontforrisok
kibocs6t6si hatdr6rt6kei6lszolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
Az egl.szslgiigyi hat5s 5,g7 6s rgazgat6si tev6kenys6gr6l szolo 7997. 6vi XL torv6ny
A megillapitott t6nydll6s
Szombathelyen a fotg6cslapgylrtissal foglalkozo gyirorris telephelye kozvetlen kozel6ben
lak6hizak helyezkednek el. A lakoss6gi panaszok szempontj6b6l a leg€rzlkenyebb
hozz|vet6leqesen a Ztnatt rit, I(olozsviri :6;t, Szabadka utca, S6rv6r utca 6.s a gy6r 6ltal hatirolt
teriilet, legszrikebb 6rtelemben az :ion. Pick lak6telep. Az itt 616 lakosok, valamint egy V6pi riti
sz6khelyri kereskedelmi I{ft. tgryezet6je fotdultak panasszal a hivatalunkhoz.
A m6r hivatkozott,2016 tavaszdn AJB-440/2016. szlmon kiadott jelent6s egyik fontos
megilllapitisa volt, hogy tobb h6nap, 6v telt el a szabilyos, jogszerfi hat6s6gi elj6r6sok sor6n rigy,
hogy a panaszosok szimdra 6n6kelhet6 villtoztat6sokat eredm6nyez6 int6zked6s nem tcitt6nt.
Az akkori vrzsgillat meglllapit6,sainak egyik v6gs6 c6lja volt, hogy azok el6segits6k a hatllyos
logszabillyoknak val6 megfelel6s kovetelm6ny6nek folyamatos 6rv6nyre juttat5.s6t, a hat6s6'gS
ellen6tz6sekben megrendiilt kozbi zalom hely redllttds6t.
/.

A

ktiielmilh udltolisai, panasTok

beadv6nyok tartalmazz6k, hogy a hat6s6,g elj6r6sok a kot6bbi vizsg6latunk lezirilsa 6ta
eltelt m6sf6l 6v alatt sem hoztak a panaszosok 6let6ben 6rz6kelhet6 pozittv villtozdsokat,
ellenkez6leg: beadv6nyok szerint a kozeh, Zaratt riti nagy6tuhizak pxkoloiilban az aut6kon
gyakran osszegldlik por, tov6bbd az internetes f6rumon panaszokat fogalmaznak meg az :6n.
ott lak6k is szenvednek a szaghatlsokt6l 6s a
B6bic-telepr6l 6s a Joskar-Ola Lak6telepr6l is,

A

^z

poft6l.

Az egyik legfontosabb villtozds a 201,6 tavaszit6l eltelt id5ben, hogy a gyilrban egy ii szilrit6szrir6 technol6gi6val j6r6, un. UT!7S rendszet bevezet6se van folyamatban, a l6tesitm6nyei - az
enged6lyek birtok6ban tort6n6

-

meg6pit6se zailik, beirzemel6s e 2078 6v elej6n v6that6.

technologia r6szletes leuisa megtal6lhat6 tobb dokumentumban a Vas Megyei
I(orminyhivatal Szombathelyi J6r6si Hivatal Agt6digyi 6s I(omyezetv6delmi F6oszt6ly
I(ornyezew6delmi 6s Term6szetv6delmi Osztilly, (tov6bbiakban: Hat5s6g) 6ltal kiildott
egys6ges komyezethasznillatt enged6ly (a tov6bbiakban: EKHE)
dokumenrumokban,
^z
dokument6ci6ban, a t6rsasdg honlapj6n, illetve a panaszosok 6ltal hozz6nk eliuttatott

A

3

dokumentumok kozott rs.' Az indirekt :drzemiS szdrit6berendez6s (JTWS-technol6gia) telepitl.se az
alapanyag (c6lforg6cs) sziritisi technol6giijinak korszerrisit6s6t c6lozza, mely egyben kibocs6t6s.r6kk"tt6 berahizis is. A tervez6si dokument6ci6ban megadott emisszi6s adatok alapl6'n az
UTWS-technol6gia megval6sitilsival a korryezeti hat6sok csokkennek, mely vithat6an a
leveg6min6s6g javul6s6t is eredm6nyezi.
2. Hatd:dgi e/drdnk

A koribbi vizsg6latunk meg6llapitisait nem ism6telve 6rdemes kiemelni, hogy mivel

a gy6r
kapacit6sa3 2015-re el6rte a jogszab6lyban meghatirozott szinteta, a mrikod6si enged6llyel
r"ndelk.z6 tzem EI{HE koteless6 v6h, ez6rt benyujtotta az engedllyk6relmet aHat6s6'ghoz. A
gy6r az EKHE enged6lyt 2076. miius 18-6n kapta megs.
Roviden os szefoglalv a, a Hat6sdg a Y A / f<lp OZ7 ++-65 / 201 6. szimi EKHE, enged6lyben6 a
kuego uddelme 6rdek6ben:

legjelent6sebb l€gszennyez6 pontforr6s6n gDD kibocsdtott
llgszennyez6 anyagok folyamatos m6r6s6t azzal, hogy hatfu|.rtdk tu116p6s eset6n az
ria.szt6 ielz6.st ktld a kornyezetv6delmi hat6s6g
automatikus m6r6rendszer
^zonflali,
rlszdre;
enged6lyezte mdr emlitett :6i, z6rt,indirekt rendszetfi, ut66get6vel tendelkez6 forg6cs
sz6ritdsi technol6gia (UTWS technol6gia) 16tesit6s6t, amely a szirit6bol kikenil6
vlggiz kezel6s6b6l ad6d6an a jelenlegin6l jelent6sen kisebb, ahatdr6rt6kekn6l kisebb
porterhel6st okoz;
UT!7S technol6gi6ra pr6baiizemet rt el6 ^z el6rhet6 legiobb technik6ra
^z
vonatkoz6 szigorubb hatfulrtdkek meghat6r oz6's6val;
lltala el5teriesztett
bfizcsokkent6si int6zked6si tery elfogadisival a Zrt.-t
^z
int6zked6sek (IJTWS technol6gia, z6tt sz61\t6szalag, pr6selsziv6sokn6l ut66get6s
kialakit6s a) megval6sit6s6ra 6s ism6telt szagm6r6s v 69z 6.s 6.re kotelez te;
a fiulszpor t6rol6st csak zirtan enged6lyezte;
a faapritlk tdrolilsit korliltozta;
szigoritott 6s r6szletesebb e16ir6s okat hatarozott meg a m6r6s6k vlgzdse 6s az
tizemnapl6 vezet6se kot6ben;
rendkivrili tzemillapotra vonatkoz6an kod6tozisokat vezetett be (kapacit6s 6s

el6trta

a Zrt.

tij'z el6 any a g vona tko z6s 6b an) .

A FALCO Zrt. a hatirozat ellen fellebbez6st npjtott be. A m6sodfokri hat6s6gk6nt eli|ro
Orsz6gos I(ornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6feligyel5s6g (tovdbbiakban: OKTF)?. 2016.
szeptember 1 6-6n kelt OKTF-KP / 7 47 9 -1, 5 / 207 6. szdmt hatirozatban dontott.

'A

szerint a vil6g leglobb technol6gr6iit, korszerfi, kornyezetbarit megolddsok at alkalrrrazttak. A Zrt. 2017 .
in. nyilt napot tartott, ahol a gyAr korryezet6ben 616 lakossig szimira az ti eliir|sr5l 6s a
fejleszt6sekr5l adtak tij6ko ztatist az 6rdekl6d5knek.
3 A gyir termel6se a k6tezres 6vek v6ge 6ta novekedik jelent6sen, a termel6sei adatai 450 000 m3/6v faforgicslap,46
000 000 m'/6vlamtrrAltJrp,2 500 000 m'/€v t:tkofi|.nyes laminildap,64 000 000,m2/6v impregnilt papir,30 000
mr/6v cementkot6sri faforgicslap htrp://mr,'u'.[alco-rvoodindustr]'.com/Cegbemurato.html
4 374/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a komyezeti hat{svizsgilati 6s az egys6ges komyezethasznilati enged6lyez6si
el1ir.isr6l
5 Az els6 ilyen enged6lyezlsi elj6,r6s 2075. jarn6r 6-6n indult meg 6s a Hat6sig 2015. mijus 72-6n adta ki az EKHE
enged6lyt. Az enged6lyt az al<koi Orszigos Komyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6feliigyel6s6g a lakossig 6s a
FALCO Zrt.6ltal benyrijtott fellebbez6sek alapiAn megsemmisitette 6s a Hat6s6got ii eljir6slefolytatS,siru utasitotta.
Az ttj el)fuAs 2015. november 6-6r rndult meg.
6 Szdrna: Y A/ KTF 02 44-65 2076.
/
/
7 Az id6kozben lezailott szervezeti vdltozdsok rniatt 2077.
iarluit 7-t6l megviltozott a mdsodfokri szerv. Ld. A
kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6s6gr 6s igazgatisi feladatokat el16t6 szervek kijelol6s6r6l sz6lo 71/2075.
(III. 30.) Korm. rendelet
uillJll^l^t

okt6ber 28-in

4

A FALCO Zrt. ezutln keresetet nl,uitott be a m6sodfokri dont6s ellen aHat6s6gon keresztiil
Szombathelyi Kozigazgat6si 6s Munkatigyi Buoslgra, melyben k6rte a v€.grehajtts
felfriggeszt6s6t. A Bir6s6g a hatilrozat v6grehajt6s6nak felftggeszt6se ir6nti k6relm6nek helyt
adott. A per folyamatban van jelenleg is.

a

Az emlitett,

2016 szeptember 16-6n kelt OKTF-KP /7479-15/2016. sz6mi hatdrozat
nyom6n az els6fokri hat6s6gnak ism6t eljdr6si kotelezetts6ge keletkezett, egyrlszt zajcsokkent6si
int6zked6si terv iigy6ben (d. t6ny6ll6si r6sz 2.1. pont), m6st6szt az el nem birilt k6rd6sekben rij
eljirSst kellett lefolytatnia 6s az EI(HE-I kieg6szitenie (d. a tdny6116s 2.2. pontban).
2.1 .

A

Zajv 6.delemmel kapcsolatos rij abb iigyeks:

Az emfitett, 2076. m6jus 16-6n kiadott EKHE-ben a Hat6s6,g a

zajl<rbocs6t6s csokkent6se

6rdek6ben:

a

c6get zajcsokkent6si

terv

megvzl6sitisdra kotelezte 2017. december 31-er

hat6rid6vel.

A Hat6s6g a zajkibocs|tS,sihztdr6rt6k teljesit6slig a Zrt,- nek el5irta, hogy a telephelyen csak
:lta el5, hogy "8"
nappali (06:00-22:00) id6szakb an folytathat termel5 tev6kenys6get, illetve
^zt
^
telephelyen behil aprit6si-dar6l6si tev6kenys6g nem v6gezhet6e.
Mivel a Hat6s6g zajcsokkent6si int6zked6si terv v|.grehaltdslra kotelez6 hatdrozat|t

m6sodfohi eljlllsban

OKTF 2016. decembet 74-6n kelt KP/1,1229-3/2016. szimt

^z
hatirozat|val megsemmisitette,

erre tekintettel a Hat6sdg az inditott eljdrdst 2017. januir 26-6n
kelt v6gz6ssel'" megsziintette.
A megszr.intet6 v6.gz6st a Pest Megyei I(orm6nyhivatal I(ornyezetv6delmi 6s
Termrsszetv6delmi F6oszt6lya11 t6szben megvilltoztattalz. Ahatdrozatbiros6gi feltlvizsg6latat6nt
a FALCO Zrt. 201,7. m6jus 17-6n kereset nyujtott be, a per folyamatban van.

A FALCO Zrt.-t za1l<tbocs6t6si

hatdr&teket meghalad6 m6rt6kri zajl<tbocsltdsa miatt a
A hatirozatot a
FALCO Zrt. megfellebbezte. Az OI(TF a zalbrs6.got meg6llapit6 hatfurozatot helyb-enhagytala,
dg FALCO Zrt. liszakai tev6kenys6g6t felfiiggesztl hatdrozztot rigy m6dositottals, hogy ,,az
^
ljszakai id6szakban ktz6r6lzg azon zajfotr6s nem tzemeltethet6, amely felel6s az 6)szakai
zajkibocs6tilsthatfur6rt6k tull6p6s66rt." A FALCO Zrt. keresete nyom6n abuosdg; feltilvizsg6lat
Hatosdg 3.407.000,-Ft osszegri zajbirsdg megfizet6s6re hatilrozatbanl3 kotelezte.

folyamatban van.

2.2. Az EI(HE-ben el nem bit6lt k&d6sekben a m6sodfokri dont6s nyom6n a Hatosilg i\
elliltisit 2076. szeptember 21.-6n inditotta meg, majd 2016. okt6ber 21-6n hozott hatdrozattall6

zal

a komyezet6ben I6v6 v6dend5
ingatlanoknil hatir6rt6ket meghalad5 zaiterhel6si okozott, a trill6p6s megsziintet6se 6rdek6ben k6szitett zaividelmi
ini6zked6si terv megval6sit6sinak hat6rideje 2015. december 20. volt. A Zrt 2015. december 18-6n k6rte a
zajcsokkent6si int6zked6si terv m6dosit6sit 6s fj int6zked6si tervdokumetAci6t teriesztett el5, amely eli|rlst 8

Koribban, 2014-ben a FALCO Zrt. tev6kenys6ge v6gz6se sordn kibocsitott

tekintettel ata,hogy a Zrt. m6dositdsi k6relme els5sorban a m6g folyamatban l6v6 EKHE elj6r6sban elbir6land6 6n.
UTWS sz6rit5-berendez6s zajcsokkent6 hatis6n alapult - az EKHE enged6ly ioger5re emelked6s6ig a Hat6sig
felftggesztett. Tekintettel arra, hogy 2015. december 2O-ir, a koribbi zzivldelmi int6zked6si terv megval6sit6s6,nak
hat6ridele le16rt, a Hat5sig ellerrSrz6 zajm6r6seket vdgzett, amely ism6t hat6r6rt6k tull6p6st dllapitott meg.
e

Szima VA/KTFO1 / 13 -12 /

201 6.

VA-06/AKF05 / 7 53 -1 / 2017 .
lt Ld. 7. szirrlf lihiegyzet. Az OKTF hat6skor6t a Pest Megyei Korm6nyhivatal Kornyezew6delmi 6s
Term6szew6delmi F5oszi6lya vette At 2017. ianu6r elsej6t5l, hatiskor6t a kortyezerv6delmi 6s term6szetv6delmi
hat6sigi 6s igazgatisi feladatokat ell6t6 szervek kijelol6s6r6l sz6l6 77 /2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapiilr,l6tla el
10

Szirna'.

t2 Szlma:
t3 SzAma:
ta Sz6ma

PE-KTF / 2477 -2 / 2017 .
\'A-KTF01 / 1 3-13 / 201 6.
OKTF-KP-527 9 / 201 6.
15 Szdma: OKTF-KP / 5 246 -10 / 201 6.
|6
Sz6ma: VA-KTF02/4 4 / 134 / 201 6.

5

elutasitotta a fejleszt6st. A fellebbe z6s nyomilrt a misodfokri hat6s6g 201.7 . l:6rrrrtts 72-6n kiadott
batirozattallT a dont6st megsemmrsitette 6s a Hat6sigot ii eliilfisra utasitotta. A m6sodfokri
hat6s6g dont6s6ben szerepel, hogy a kozigazgatisi elj6risr6l s2616 torv6ny nem teszi lehet5v6 egy
e\6ris t6szleges felfiiggeszt6s6t.
2017. november 76-6n a Hat6s6g meghozta a VA-06/AKF05/78-130/2017. szimi ii
EKHE, hatilrozatit 0/A/KTFO2/ 44-65 / 2016. szimon kradott 6s OI(TF-KP 17 479'15 / 2016.
sz6mon elbir6lt, valamint m6dositott egys6ges kornyezethasznillatt enged6ly m6dosit6sa az egy6b
fejleszt6sek 6.s beruh6zisok vonatkozisdban a PE/I(TF /282-11/2017. szimu m6sodfokri dont6s
alapjdn).
1

7

1

20

1

A

hatirozatot a

Hat6sig a

honlapi6n kozzltette

(el6rhet6:

7-htrdetmeny-es-hatarozat)

A leveg6tisztas6g-v6delmi igyek:
P127-es pontforr6s folyamatos emisszi6 m6r6sre ki6pitett m6t6berendez6s izemel6s6nek
megkezd6s6 t 2076. okt6ber 76-in lelentette Zrt. A m6r6rendszer megfelel6s6nek kontrolljak6nt
^
is, hat6s6gi m6r6sre is sor keriilt 2 alkalommal. A hat6sigi m6t6sr6l k6szitett legyz6konyv adatar
6s a folyamatos m6r6berendezr3s adatat jelent6s elt6r6seket mutattak, ez6rt tovibbi vizsg6lat volt
sziiks6ges egy harmadik laborat6rium bevon6s 6val, amely szint6n h6romszoros 6rt6keket m6rt,
mint az 61land6 mfszet.
Az immisszi6-mdr6.s vonatloz6siban az EKHE enged6lyben szetepelt el6tris m6r6si terv
benyujt6sta, melynek a Zrt. eleget tett. 2076. december 2-6n a m6r6si tervet aHat6s6ghatirozattal
elfogadtals, majd a m6sodfokri hat6sdg az els6fokri hatdrozatot 2077. jrinius 15-6n kelt
hatirozatival helyben hagyta (A m6r6s helyszine a I(olozsv6t 6s a Totock6 utca sarka.) A, Ztt. a
m6r6seket 2017. januir 1.-j6n megkezdte, tekintettel ata, hogy a m6r6si tervt6l ftiggedenii{ a
m6r6si kotelezetts6g joger6sen fenn6ll. Tull6p6s miatt a hat6s6g eljirt, 200 ezer Ft-os bits6ggal
3.

A

srijtotta a gyirat.l')
2.4. Az UT\7S k6m6ny Eitii engeddfidt kiadta a hat6sig, amely 2076. tovember 2B-6n lett
joger6s. Az 6pit6si munkdlatokat20ll janu6,rjdban kezdt6k meg.
3. A Hat6s6.9 a lakossrigi panatiok keryldse uonatko4isibdil azt a tijlkoztatist adta,hogy azokat
kiemelt figyelemmel kezeli. (Szombathelyen rin. FALCO munkacsoport is mrikodik
^z
cinkorm6nyzatban, ezek 1egyz6kon1w6t az egyl< panaszos a rendelkez6siinkre bocsitotta.) A
leveg5tisztas6g-v6delmi, a zalv1,delmi 6s az egys6ges kornyez ethaszn|latt enged6lyez6si elj6r6sban
is tobb mag6nszem6ly, illetve egyesrilet iigyf6ii st6txz6t vrsszatgazoltik, t6szrikre minden eljiri,si
hatisteriileten 616, nem ismert tigyfeleket hirdetm6nyi
cselekm6nyr6l 6rtesit6st kiildenek,
^
6ton t616koztatj6k Szombathely ^ig
Jegyz6j1nek kozremfikod6s6vel 6s honlapukon keresztril.
Szombathely Onkorminyzata is k6rte ngyf6li min5s6gben tot6n6 bevon6s6t, melyet elfogadva
minden dont6stket k6zbesitik az Onkorminyzat r6sz6re.
4.

A

A

uiisgilat mddsT,erei, munkatirsaink tapasTlalatai:
gyir:.al kapcsolatos probl6m6k miatt az ombudsmani gyakodatban ritk6n tapasztalt

lakoss6gi panasz 6rkezett 6s 6rkezik szinte folyamatosan.

A

szimi

beadvinyozok tanulminyokkal,
fot6kkal,
illlando m6r66llomils felv6teleivel, videofelv6telekkel probilkik panaszaik
^z
megalap o z otts 6 gdt alltdmas ztari.

t1

'8

le
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2016. jtinius elej6n el6re iitemezett rnegyeliltogatilsra'o keriilt sor, melynek sor6n minden
alkalommal kihelyezett panaszfelv6tel is zajlik. Ennek keret6ben a lak6k k6pvisel5i 6s tobb
panaszos meghallgat6sa is megtort6nt.
2016. szeptembet 28-6n klt, az iigyben raprak|,sz inform6ci6kkal rendelkez6 panaszos
helyszini meghallgat6sira keriilt sor. A helyszini liltogatis sot6n h6rom munkat6rsunk bei6rta a
gy6r komy6k6t. A kornyez6 utc6k, a panaszosok ingadanjai, valamint spoflt6n besz6lget6sek sot6n
j6l korvonalazhat6vi, v6ltak a probl6m6k. Megl6togattAk azt a c6get, melynek igyvezet6ie
hozzilnk fordult. A gyir kozel6ben, a V6pi riton tal6lhat6 c6g munkatirsai rigy nyilatkoztak, hogy
sz6mukra az kodlkban is megjelen6 - 6s 6ltalunk is 6szlelt - fiir6szpor ielenu a legnagyobb
probl6mit. A meghallgatott szombathelyi lakosok elmondt6k, hogy kisz6mithatadan
id6pontokban foito szag terjed a leveg5ben, de enn6l sokkal nagyobb probl6ma a sz6ll6
f6r6szpor, mely szemmel l6that6an lerak6dik mindenhova, bel6legezve kellemeden 6rz6st kelt 6s
mindenf6le orvosi szaktud6s n6lktil is val6szinfisithet5, hogy az eg6szs6gre |rtalmas Az
udvarokon n6ha homolniharszerfi por te{eng, Werrnekeket bekildik a hdzb\ ilyenkot z6rt
^
ablakok 6s lehirzott red6nyok mellett 6lnek 6s viqdk, hogy megfotduljon a sz6l.
A munkat6rsaink besz6ltek akozeh. bev6s6rl6kozporrt tobb v6sitl6j6val, majd megl6togatt6k
ahaillktalanokat ell6t6 szoci6lis int6zm6nyt (Zanatt rit 1.)", ahol az ell6tottak kozvedentl a gyir
mellett talillhato udvaron leveg5ztek. A kornyez6 telkeken, az utcai nov6nyzeten, a parkol6
aut6kon, a szoci6lis ell6t6st nyuit6 nt6.zm6ny udvar6n minden tdrgyon 6s nov6nyen pot volt
l6that6. A leveg5ben az els6 percekben lrtalmatlan fiir6szpor szagk6nt 6rzdkelt szaghat6s negyed
6ra eltelt6vel zavar6, a szeles, napos id6 ellen6re kb. egy 6n utin kellemet)en, az arra
6rz6kenyebbekn6l id6nk6nt foitogat6v 6 v 6It.
A gyfu mellett a kozeh sporttelepen labdarug6p6lya helyezkedik el. A gy6r telephelyei 20 6s
40 m6terre, f5 k6m6nye l6gvonalban kb. 200 m6terre helyezkedik el. A honlapokon tal6lhat6
inform6ci6k alapjiln 6s telefonos 6rdekl6d6sre az egyestileti vezet6kt6l megtudtuk, hogy az :6n.
,,Epit6k" pirlyiln (I(olozsv6r u. 27., Puskis Tivadar utcai kete-sztez6d6.sn6l) k6t egyesiilt is tart
edz6seket 6s futballmeccsek is zaJlanak, osszesen 42 jitlkossat.z tq:6sAg; csapat, azaz 13-19 6ves
gyermekek is edzenek 6s meccset jitszanak a p6lydl. Az egyik sportegyesiileti vezet5 elmondta,
hogy r6g6ta tirgyalilsok folynak arr6l, hogy T,anaton l6tesiil egy sport centrum. Vizsg6latunk
lezil.rtakor az ,,Epit6k" pillyit m6g hasznalj6k.23 Az interneten tal61hat6 k6peken iol liltsztk a
h6tt6rben a gy6regys6{0.

A panaszosok a lakoss6gi kozoss6gi oldal beiegyz6seit is tov6bbitottAk szimunkta, tov6bb6 a
Falco Zrt. anyacdge, a Kronospan kiilfoldon mrikod6 gydraival osszefiigg6 probl6m6kr6l,
tiltakoz6sokr6l (cseh, nr3met, walesi tiltakoz6 f6rumokr6l) is informici6kat kaptunk. Az egyik
panaszos a Leveg5 Munkacsoport osszesitett any^git is elkiildte sz6munkra. A szakmai szervezet
m6r6seket vdgzett Szombathelyen a gydt kozvetlen kozel6ben 6s t6volabb is, valamint
kontrollm6r6seket is v6gzett, k6t napon. Az ultrafinom r6szecsk6k koncentr6croi|n nem
hat6rozhat6 meg olyan hatilr6rt€k, amely alatt biztosan nem k6rositj6k az emben eg6szs6get' Az
elk6sztlt tanulrn6nyban szerepel, hogy a WHO szerint ezek a r6szecsk6k bizonyitottan r6kkelt6ek.
Bel6legezve lerak6dnak a ttid5 legm6ly6n, ott g1'ullad6st villtanak ki. A t6szecsk6k felszin6n
megtaf,ad6, sflyosan eg6szs6gk6rosit6, gyakran r6kkelt5 anyagok a v'lriramba is bekeriilnek. Sziv6s allergi6t is el5id6zhetnek,
6s Errendszed megbeteged6seket (v6rrog-k6pz6d6.s t6v6n),
^szffnat
Az ombudsmani munka kii,ldet6s6nek 6s sajitoss6gainak, a jog6rv6nyesit6s 6s a jogtudatossig javitisit

szolg6l6
melynek
sor6n
munkat6rsaikkal,
litogatnak
k6t
megy6be
minden
6vben
helyettesei
6s
a
biztos
r6szek6nt
tev6kenys6g
20

int6zm6nye"ket, hat5sigokat keresnek fel. Az igy szenett tapasztalatok egy-egy iogtertlet alaplogl szempontf
vz s gdlatatlro z i ele n t5 se n ho z z 6i 6'ntlnak.
2r H"ailektalan imbereket Ellit6 Szocidlis Int6zm6ny, nappali meleged5 (f6r5hely: 40 f5) illewe itmeneti sz6ll6s
22 A sportpaly6n az ott lak6k elmond6sa szerint nr6gaz is megtort6nt, hogy le kellett frijni a meccset, mert nem litott
6.rz6kery iit6kosok a futis kozben friladnak, kohognek, el5fordult, hogy volt,
abiri a rraUS por miart, illetve
^z ^tra
aki nem is vett r6szt a m6rk5z6sekefl ezen a pAly6t. Dokumentumok nem illnak rendelkez|sre az esetr5l.
23 A Vas megyei bajnoks,g lI. osztillydban november 26-6r Zatzt-Bozsok U-19-es 6s feln5tt meccset jitszortak a

Kolozsviri riti sporttelepen (www.mlsz.hu)
2a

K6pek: Link: ww,v. mag)'a rfutball. hu / hu / stadion,/
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agyi tromb6zist is. Az

ultafinom

r6szecsk6k hazinkban 6vente mintegy 12 800 ember

id6 el6tti

elhalillo z 6,s 6t oko zzik.

Osszefoglaltuk a panaszokat, melyek alapliln vizsgilatunk 6s megkeres6seink az el6rhet6
Iegjobb technika alkalmazis6ra, az ii technol6gia (sz6itis szfir6s) nyuitotta virhat6 hatisokru, az
eg6szs6gr 6llapotr6l rendelkez6sre ilt6 adatokra, a nyitott frir6szpor deponi6k ptobllmdiira, a
v6szk6m6ny mrikod6sEre, az id6kozben felszerelt m6r6mfiszer 6ltal kozvetitett adatok btiny|ra,
emisszi6 6s immissz6 m6r6sek hrinyinak okaira, a szabillyoknak megfelel6 mfikod6s
^z
helyre6llit6s6nak lehet6s6geire osszpontositottak.
ir6sban megkerestiik a Foldmrivel6stigyi Miniszt6rium kornyezettigy6rt felel6s helyettes
illlamtttkirit, a Vas Megyei Korminyhivatal N6peg6szs6grigyi F6oszt6lydt vezet6 vas megyei
tisztif6orvo st, az Orsz6gos Kozeg6szs6giigyi Intlzetet, a FALCO Zrt. -t egy tffzeset [gy6ben,
tov6bbi a Vas Megyei Korm6nyhivatalt szem6lyesen is, illetve a Szombathelyi Jlrisi Hivatal
Agririgyi 6s Kornyezetv6delmi F6oszt6ly Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Osztilly
(Hat6s6g) dokumentumait t6szletesen elemeztiik.
2077. oktober 25-6n a Vas Megyei Korm6nyhivatalban a biztoshelyettes 6ltal kezdem6nyezett
megbesz6l6sen a biztoshelyettes t6jlkoztatist k6tt a korminymegbizotton kivtil a i6r6.si lttvatal
v ezet6it6l 6s szakembereit6l is.
5.

A

uiisgilat sordn kapott

egyib

infonniddk:

A megyei tisztif6orvos vilasza szednt: ,,A lakoss6gi szubjektiv panaszok r'agy rlsze az
lrzlkszervleg is tapasztalhat6 pot6ttalommal6ll' cisszefiigg6sben. ("M10) (. . .)
A hosszabb tivra tewezett, id6ben el6refel6 halad6 vrzsgilat a sz6ll,o por PM,,,, PMrr 6s
formaldehid, valamint a tertilet megbeteged6si mutat6inak egytttes vizsg6lata rin. TUKEB
(Eg6szs6giigyi Tudom6nyos Tanics Tudom6nyos 6s Kutatisetikai Bizotts6ga) kotbe tattozik, 6s
kutat6si enged6ly koteles, mert a hiziowosi korzetekre, h6ziorvost6l szirmtz6 adatokra
timaszkodva elvl.gzett cisszehasonit6 kutatisnak szimit tis ezen eredm6nyeket net6n birmilyen
f6rumon felhaszn6lni, a ielenlegi 6llispont szerint tgynevezett ETT TUKEB szakmai-etikai
enged6ly birtokib an lehet (23 5 / 2009. Ql 20.) Korminyrendelet2s).
A tisztif6orvos 6ltal szakhat6s6gk6nt adott v6lem6ny dokumentumdbof6 a kovetkez6ket
emeljiik ki:
,,2074. 6vben 6tvett ffr6szpor mennyis6gek alapiiln a be6rkezett fiir6szpot 6dagosan 27o/o-a
kem6nyf6b6l szirmazott a gy6,rban. A foglalkozisi eredetfi rikkelt6 anyagok elleni v6dekez6sr6l 6s
az iltaluk okozott eg6szs6gk6rosodisok megel6z6s6r6l szol6 26/2000. (IX. 30.) EtM rendelet 2.
$. 6rtelm6ben

,,a) r6kkelt6

^ny^gi

ad) btikkfa-, tolgyfa-, egy6b kem6nyfaporok, illetve kem6nyfapotokat

tartalmaz6 faporok". A-ig a kem6nyfaporokkal feldolgoz6s6val foglalkozt^tott dolgoz6k r6sz6re
a kem6nyfaporok bel6gz6se ellen egy6ni v6d6eszkozokkel tudnak v6dekezni, a kornyezetben 615
lakoss6g ft.sz6.re ez nem megoldhat6.
A fentiek figyelembev6tel6vel a lakoss6got 6rt expozici6t csak az immisszi6s m6r6illomis
legal6bb egy 6vig tort6n6 folyamatos m6r6si eredm6nye alap)in lehet megit6hi, az 6vszakonk6nti
k6thetes m6r6s erre jelen esetben az id6i6risr 6s izemel6si t6nyez6k osszetetts6ge miatt nem
alkalmas. A folyamatos m6r6si eredm6nyek ismeret6ben lehet konkr6t int6zked6seket tenni.,,
A FALCO Zrt. hatdstenilet6n a Szombathely Megyei Jogd v6ros Polg6rmestenhivatala 6ltal
2016. febru|r 26-i adatszolgilltat6sa 6ttelm6ben a lakoss6g sz6ma 13 565 f6, melyb6l a 0-20 6ves
kotosztily: 2477 f6,6s a 0-5 6ves kotcsoport 700 f6.Ez ut6bbi korcsoportban az el6z6 5 6v alatt

a

potenci6lis exponiltak szdma ncivekedett. N6peg6szs6gtigyi megit6l6sben
lrzdkeny csoportot k6peznek.

6k

fokozottan

235/2009.(X. 20 ) Korm. rendelet az emberen vigzett orvostudominyi kutatisok, az emberi felhasznil6sra kertil6
vizsgilati k6szitm6nyek klinikai vtzsgilata, valamint az emberen tot6n6 alkalmazlsra szolgil6, klinikai vzsgilatta
2s

szint orvostechnikai eszkcizok klinikai vizsgllata enged6lyez6si elj6r6sinak szabilyair6l
VAR/088/00394-11/2016. Vas Megyei Korminyhivatal ,,Falco Zrt. tev6kenys6g6nek egys6ges
kiimyezethasznilati enged6lyez6si eljirisdban kcizeg6szs6gugyr szakhat5sigi 6ll6sfoglalis m6dositdsa" Vas Nlegyei
Tisztif6orvos
26 Iktat6szim:

8

A
Zanats

benyujtott dokumentdci6 tartalmazz^ azt is, hogy 33 db leveg6terhel6 pont ijzemel a
irti telephelyen. A leveg6v6delmi hat6steriilet 1,720 m sugani kor. A hat6steriileten k6t

6ltal6nos iskola, h6rom 6voda, egy bolcs6de tizemel, csal6di h6,zas lak6ovezet v^rr, valamint
tombhizas lak6terilet is 6rintett. A nagyszimri l6gszennyez6 kibocs6t6 pontforrl,s miatt az
objektiv leveg5terhel6si szint megismer6se 6rdek6ben indokolt a folyamatos, legal6bb egy 6vig
tart6 immisszi6 m6r6sek v6gz6se, melyet az el6z6 fellebbez6si el1fu6sa sot6n a IL fokri hatosig
(Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal) is j6v6hagyott."
Megkerest6k a I(ozponti StatisztikaiHivatal Gy6ri F6oszt6lyit, hogy a l6gszennyezetts6ggel
legjobban osszefiigg6sbe hozhat6 Asztma bronchiale (BNO X. veni6 J45.0) megbeteged6sek
tekintet6ben a 2005-2015 kozott jelentkez6 esetek sz6m6t a 0-18-6ves popul6ci6ban, Szombathely
v6ros, Vas megye 6s Magyarorszig teriilet6re vonatkoztatva adja meg. I(6rt6k tovdbbS, a
megbeteged6si mutat6 (prevalencia) l<tszimitisihoz szriks6ges adott 6vi teriileti kotcsoportos
lakoss6gsz6mot, A KSH Gy6ri F6oszt6lya a k6t valid6lt adatokat 2005-2013-19 tafi6
id6intervallumra krildte meg az eljdr6 hat6sdgnak.
Az adatok cisszehasonlit6sa 6rdek6ben a prevalencia mutat6 lr:rszdmitSslt alkalmaztik. Az
adatok feldolgoz6sibol a kovetkez6k llTapithatok meg az Asztma bronchiale megbeteged6s 01

8. 6ve

s koro

s

z

t6ly 6rinte

tts 6ge v

onatkozls 6ban:

,,2005. 6vben Magyarorczilgon az asztma bronchiale el6fordul6sa a 0-18 6ves lakoss6g
kor6ben 2,8 o/o-os gyakoris6gri, Szombathelyen 3,'7o/o.2007. 6vt6lMagyarorsz6gon, Vas megy6ben
asztfia bronchiale prevalenci6ja emelked6snek indult. 2007. 6vben a
6s Szombathelyen ts
^z
megbeteged6s Magyarorszdgot mdr a vtzsgillt popul6ci6 3,9 o/o-dt, Vas megy6ben 5,3 o/o-6t,
Szombathelyen viszont a 6,3 o/o-6t lrintette, mely az orsz6.gos adat mS.sfllszerese. 2077. 6vben a
betegs6g el6fordul6sa a vizsgilt korcsoportban orszilgosan 5,7o/o, ezzel szemben Szombathelyen
asztrna el6fordul6s6nak noveked6se
73,7o/o, mely az otsz6gos adat k6t 6s f6lszerese. 2073-ban
^z
m6rs6kl6dott, de m6g mindig k6tszerese Szombathely v6rosban a MagyarorszigS eL6fotdul6snak
(77,6 o/o,5,7 o/o) (KSH adatbizis). Term6szetesen a leir6 epidemiol6gpai elemz6.s alap)in direkt okasztfi^ el5fordul6sa kozott nem
pontfottasokb6l val6 kibocs|tis 6s
okozaa <isszefr.igg6s
^z
^
6llapithat6 meg, az okozatt l6ncolatok pontosabb felm6r6se 6rdek6ben tovibbi analitikus
epidemiol6

gpai vizs gdlatok elv6gz 6s e sztks 6ge s.

l6gz6rendszen megbeteged6sek jelent6s kockdzai t6nyez6ie a kiils6 6s bels5
leveg6szennyezetts6g, ez6rt indokolt a leveg5szennyezetts6g m6rt6k6nek folyamatos felderit6se a
l6gszennyezetts6g megilllapitisa, v^gy kizdrilsa kiilonosen a sz6l76por 6s a formaldehid
vonatkozds|ban.
A 2013.6vben vtgzett n6gyszer k6t-hetes immisszi6 vtzsgillai progtamb5l szirmaz6
6ves eg6szs6giigyi
adatokb6l kisz6mitott 6ves iltlaggal egy6rtelmrien nem brzonyithat6
^z
tobb t6nyez6 is
eredm6nyeket
m6r6si
mivel
a
hat6steriilet6n,
a
Zrt.
hat6r6rt6knek val6 megfelel6s
Ie6116s,
kapacit6s,
befoly6solja (meteorol6giai koriilm6nyek, kozleked6si viszonyok, rizemi
takarit6s, sz$r6k ttszttt6sa stb). Ugyanakkor a kettes m6r6si ponton @ick lak6telep) az 6szi, t6ls'
m6r6si intervallumban magas volt a PMt) 24 6r6s eg6szs6giigyi hatir1rtlket tull6p6 napok sz6ma
(11 nap). A lakoss6gi panaszok nagy r6sze az 6rzlkszervileg is tapasztalhat6 potirtalommal 6ll

A

osszefligg6sben.
2015. 6v elej6t6l megnovekedett 6s jelenleg is tart a hat6s6ghoz az izem kornyezet6ben 6l6k
panaszbejelent6se (Siw6r u., Torock6 u., Szabadka u., Sziget u.,Bilrtfa ".). A lak6k panaszaikban

l6.gz6szewi b6ntalmaik vannak' A
panaszbejeleni6sek kivizsg6l6sa sor6n orvosi leletekkel bizonyitottdkl6gz6szervi, allergi6s, asztmis
megbeteged6seiket, mely miatt gondoz6sban r6szesiilnek, illetve megbeteged6stk miatt
rendszeresen h6ziorvoshoz fotdulnak'
Panaszaikat kieg6szitett6k, hogy d6li sz61 eset6n, id6szakosan sot6t, csip6 mat6 fiist megril a
lak6h6zukudvar6n 6s a kertben I6v6 nov6nyzetet ragad6s por lepi el. Egy panaszos ,,fristnapl6t"
is mell6kelt."
.16^dtak,' hogy

an ut6bbi 2-3 6vben folyamatosan

9

honlapj6n
,,Szombathely leveg6min6s6g r6szleges feltilvizsg6lata" dokumentumot aHatosS'g
kozz1tette. " A dokrm"ntumban a FALCO gydr adatai is szerepeLtek (Ld. 7.20.6brik: Szil6rd
(nem toxikus) anyag kibocs6t6s r6:vente 2004-2075,61' oldal)

ok tillkoztat6st kiildtek arr6l, hogy aggodalommal figyelik, vaion a gyirt6s sotin
felhaszn6lt anyagok 6get6sekor milyen min6s6gi kovetelm6nyek 6rv6nyesiilnek. A hat6s6g a
meli6kterm6knek min6stil6 hullad6kokr6l sz6l6 tanrisiw6nyt elfogadta, ezt a hatdtozatok
A

panaszos

tartalmazzdk.
A Szombathelyi J6risbir6s6gon, a Falco-gyir korny6k6n lak6k birtokpere folyam^tb^n v^n ^z
rizemmel szemben. A lakok a birtokv6delmi elj6t6sban probitllilk meg e16rni, hogy

rendeltet6sszer|en haszn6lhassikh6,zatkat. A zavarist a lak6k szint6n abban hatiroztlk meg a
perben, hogy fiist lepi el a kertjtket, potszenien szill, ri mindenre a ffir|.szpor, sokszor pedig
marja, kaparla a torkukat, szemtket a F alco - gy 6r fel5l 6.rkez6 leveg6.

ort 2016. jrinius 24-6n tartott megbesz6l6s6r6l k6szdlt iegyz6konyv
szerint k6rd6ivet toltottek ki a Pick telep csalidi hizas terilet lak6i. A f|l|vszizada ott 616 lak6k
ha megvenn6k a hizalkzt. 56 csal6dot szem6lyesen
dont6 tobbs6ge egy
-, 6ven beltil elkolt ozne,6116
k6rd6ivek osszess6g6ben mutati6k a lak6k
kilenc k6rd6sb6t
k6rdeztek -"g,
r6.szwev6i folyamatos m6r56llom6s
jegyz6konlw
munkacsoport
a
szerint
elkeseredetts6g6t. A
l6tesit6s6t hatiroztikel,erre pr6b6tnak forrisokat szetezri. A beadv6nyok szerint a szombathelyi
61land6 m&661komis az uralkod6 sz6h6ny miatt nem m6i a gyirbol sz6tmaz6 anyagokat. Abban
a itka esetben, amikor m6gis a Markusovszky utc uanyaba ffjt a sz6l, ^ p^fl^szosok arr6l
szimoltakbe, hogy jelent6s tull6p6s volt tapasztalhat6.
Szombathelyen24 6ris folyamatos mr3rrlst biztosit6 automata m&661lomis 2013 6pdlis6ban
keriilt beiizemel6sre a Markusovszky utc6ban. A m6r66llom6s a kiemelt llgszennyez6 anyagok

A FALCO

munkacsop

detektdl6s6n kir.iil a relevins meteorol6giaiparam€teteket is rogzia, mely adatokat automatikusan

orsz6gos adatkozpontba. Az online adatok b6rki 6ltal interneten keresztiil
^z
el6rhet6ek. Amennyiben a FALCO Zrt. tev6kenys6ge, mint l6gszennyez6 forrds vrzsgillata a c6l, a

tovibbitja

m6r6si eredm6nyek megfelel6 6rt6kel6s6hez elengedheteden a hitt6rterb.el6s ismerete, ehhez a
28
Matkusovszky utc6ban l6v6 m6.r6611om6s megfelel6 lehet.
A FALCO Zrt. r6sz6re 2016 mijus6ban kiadott egys6ges kornyezethasznllats enged6lyben
egy 6ves folyamatos immisszi6-m6r6s kertlt el6u6sra PM,u, PMr,u illetve formaldehid
komponensekre is.
A Hat6s6g 2016. november 16-6n kiadta aYA-06/AKF05/78-170/201,7. szdmi, m6dositott
6s kieg6szitett els6fokri EKHE-I.

lr

v izs

1.

A hatdskdr tekintetdben

ghlat me g 6llap iths ai

Az

alapvet6 jogok biztosinak 6s helyetteseinek feladat- 6s hatiskot6t, valamint az ennek

ell6tis6hoz sztks6ges vtzsgilaa jogosults6gokat az Aibt. hatdrozz^ meg. Az Ajbt. 18. S (1)
bekezd6se szerint
alapvet6 jogok biztosdhoz b6rki fordulhat, l'.a megit6l6se szerint
^z
kozigazgatisi szerv ... vagy kozszolgikatist v6.gz6 szerv (a tovibbiakban egyritt hat6s6g)
tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa abeadvdnyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy anrak kozveden
vesz6ly6vel 16r, feltdve, hogy a tendelkez6sre 6116 kozigazgatisi jogorvoslati lehet6s6geket - ide
nem 6rtve a kozigazgatdsi hatdrozat brosdgS feltlvizsg6latdt - m6.r kimeritette, vagy jogorvoslati
lehet6s6g nincs sz6m6 n biztosiw a.
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Az Aybt. 18. S (4) bekezd6se alapiiln a biztos a hat6s6gok tev6kenys6ge sor6n felmeriilt, az
alapvet6 jogokkal kapcsolatos vissz6ss6g megsziintet6se 6rdek6ben hivatalb6l elj6r6st folytathat. A
hivatalb6l inditott elj6fis term6szetes szem6lyek pontosan meg nem hatlrozhat6, nagyobb
csoportiit 6nnt6 vissz6ss6g l<wrzsg6l6sirr- v^gy egy alapvet6 jog 6rv6nyesiil6s6nek itfogo
v iz

s

g|latLr a ir6nyulh a t.

A

(7) bekezd6s kimondja, hogy az alapvet6 jogok biztosa nem 16rhat el olyan iigyben,
amelyben a hatdrozat feliilvizsg6lata u:dnt biros6gi eli6r6,s indult, vagy amelyben joger6s bfu6s6gt
hatirozat sziiletett.
Tekintettel ata, hogy az igyben - a t6ny6116si r6szben rlszletezettek szerint - k6t
koztgazgati.si hattrozat bir6s6gi feltlvizsg6lata 6s birtokpet van folyamatbar\ ezen elj6r6sokat,
dont6seket 6rdemben nem vizsg6lhattuk.
2.

A uizsgdlt alapiogok tekintetdben

Az alapiogok 6s alapelvek tekintet6ben

l, Az

Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se alapjiln Magyamrsllgfiigetkn, demokratikut jogillan.
Az Alkotm6nybfu6s6g kor6bbi toretlen gyakorlata szerint ennek a jogilllami min6s6gnek
n6lkiilozheteden eleme a jogbiTlonsdg. A jogbiztons6g kovetelm6nye nemcsak az egyes norm6k
egy6rtelmris6g6t koveteli meg, de a4 egyes jogintdindryek mliki)ddsdnek kis4inithatdsdglt is. Az
Alkotm6nybir6s6g dont6seiben felhivta a figyelmet, hogy a jogilllamts6gnak sz6mos osszetev6je
van. A logilllamisig elv6b51 foly6 egyik legfontosabb alapkovetelm6ny ugyanakkot 6ppen a
kozhatalom, akozigazgat6s torv6ny al6 rendelts6ge: akozhatalommal rendelkez6 szervek a jog
6ltal megillTapitott mfikod6si rendben, a polg6tok szdmdra megismerhet6 6s l<tszimithat6 m6don
szab6ly ozott korl6tok kozott fe j tik ki tev6kenys6gtiket.
2. Az Alaptorv6ny XX. cikk (1) bekezd6se alapi6n mindenkinekjoga uan a testi ds hlki egesryegheT,
Az Alkotm6,nybkos6,g meg6llapitotta, hogy az eg6szs6ghez val6 jog az Alaptorv6ny rendelkez6sei
erre vonatkoz6 kor6bbi
alapiiln is az emberi m6lt6s6g s6rthetedens6g6b5l vezethet6 le, ez6rt
^z
6rtelmez6s6t fenntarthat6nak nyilv6nitotta. Megillapitotta tov6bb6, hogy ,,Az eg6szs6ghez valo
alanyi log az egy6n testi 6s lelki integtit6s6t v6di, s mint tlyen az ember eg6szs6g6nek meg6tz6s6re
szolg6l." Az Alkotmilnybroshg az Alaptow6ny XX. cikk (1) bekezd6s6t az eg6szs6ghez valo iog
(2) bekezd6s6t az objektiv, rnt6zm6nyv6delmi oldal6nak tekinti.2e Az
alanyi oldal6nak, oig
^
Alaptorv6ny az eg6.szs6ges kornyezethez, valamint az eg6szs6ghez val6 k6t alapvet6 iogon
keresztiil kozvetlen kapcsolatot teremt a kornyezet illlapota 6s az ember testi, lelki eg6szs6ge
kozott. Igy m ezen alapvet5 jogokkal kapcsolatos k6rd6seket mindig vizsg6lni kell. az lllami
szervek kornyezetv6delmi int6zked6sek t6tel6te vonatkoz6 koteless6ge oldal6t6l is.
3. Az Alaptorv6ny )Oil. cikk6ben dekiar6lt ege:Tsiges ktirn1erythq uald jog 6rtelmez6s6t az
Alkotm6nybit6s6g a jelent6s6ge folyt6n alaphatirozatk6nt 6rt6kelhet6 28/1994. 0/. 20.) AB
6pnl6 k6s6bbihatdrozatarban vlgezte el. A testiilet e dont6s6ben
hatilrozatiban, valamint
^z ^ff^
- r6szletesen elemezve az eg6szs6ges komyezethez val6 jogot - meg6llapitotta, hogy az
els6sorban on6ll6sult 6s onmag6ban vett rnt6zm6nyv6delem, azaz olyar, saj6tos alapjog, amelynek
az oblekt:v, int6zm6nlw6delmi oldala tulnyom6 6s meghatAroz6. A kornyezethez val6 iog az 6llam
kornyezew6delemre vonatkoz6 koteless6gei teljesit6s6nek garanciilit emeli az alapiogok szrnti6re,
bele6rwe a kornyezet el6rt v6delme korliltozhat6sdg6nak felt6teleit is. E jog saj6toss6gai folyt6n
mindazokat a feladatokat, amelyeket m6sutt alanyi jogok v6delm6vel teliesit az 6llam, itt torv6nyi
6s szerrezett garanciilk nyijtis6val kell ell6tnia. Az 6llam koteless6geinek magukban kell foglalniuk
az 6let term6szeti alapjanak v6delm6t 6s ki kell terjednitk a v6ges iavakkal val6 gazd6lkod6s
tnt6zm6ny ernek ki6pit6 s6re"'.

Az Alkotmdnybuosdg nyomat6kosan hangsrilyozta, hogy az 611am nem 6lvez
abban, hogy a kornyezet 6l7apotit romlani engedje, vagy

2e 31.32 201.3. (VII. 2.)
/
30 996/G/1990. AB

AB hat|rczat

^

szabads6got

roml6s kockdzatit megengedje.Ez az

71,

koditj6t jelenti, amely megakad6lyozza, hogy a mir el6rt obiektiv v6delmi
szint, illen e irat6konys6g csokkenjen, 2z addig el6t kornyezet6liapot tomoljon.
I(ovetkez6sk6ppen n"m eng"dhet5 meg, hogy a kornyezetv6delemhez val6 jog 6rv6nyesiil6se
611ami

fell6p6s olyan

t6rsadalmi, gazdasilg1 folyamatok, korulm6nyek friggv6ny6ben mennyis6gileg vagy min5s6grleg
vlltozzon.
Figyelemm el ana, hogy a kornyezet nem kimerithetetlen, illetve az abban okozott k6rok
v6ges javakat pusztitanak, tov6bb6 az ember sok esetben visszafordithatatlan folyamatokat indit
u, Alkotminybrosdg gyakorlata szeririt az eg6szs6ges kcirnyezethez val6 iog v6delm6nek
^Jg,
.rzloz.i kozott a megel6i6.s elv6n alapul6 jogint6zm6nyek alkalmazls6nak els6bbs6ge van. Az
Alkotm6nybir6s6g .r"rirrt teh6t a kornyezethez val6 jog 6rv6nyesit6se a v6delem el6rt szintj6nek
fenntartisdn behil azt is megkiv6nja, hogy az 6llam a preventiv v6delmi szab6lyokt6l ne l6pjen
vissza a szankci6kkal biztositott v6delem fe16'
mindebb6l kovetkezik, az Alkotm6nybfu6s6g hatitozatarban ^z eg6szs6ges
Ahogy
^z
komyezeth ez val6 jogot eis6sorban int6zm6nlw6delmi kotelezetts6gk6nt 6rtelmezte. Ezzel
ugyanakkor csak a kozvetlen alapjogi v6delem alanyr oldal6t zdrta l<t, azt azonban nem, hogy az
kornyezeth ez val6 jognak lenn6nek 6s vannak alanyr iogon 6rv6nyesithet6 elemei is.
"[611169..
ts, hogy a jogalkot6snak - a dogmatikai lehet6s6gek hatirai kozt RTmutaiott a testiilet
^tta
mrndazokat a garanciilkat is ny,ujtarua kell, amelyeket az Akotminy egy6bk6nt az alanyi jogok
tekrntet6ben biztosit3'. Aiegyini joguddelem billositdsa drdekdben tehdt aiegesryiges ktinryerytheiualdlog

a/aryi jogon drudryesithetd elemei ktiTiitt sryrepelnek a4iigyj,li j0g0k, a4eljdnisi garancidk kikdrytsrynthetdsige, t
jogis.
tgy l)1. aiAkptdradry tittal iinilld alapjogkdnt is deklanih tisTtessdges eljdnlsho4uagy a jogoraoslathoiaald

Ai

.g6.tz"6ges kornyezethez val6 jogalanyt oldalin
illnak a m6t hivatkozott jogilknidgal, jogbiilonsigal.

6116

alapiogok tendkiviil szoros kapcsolatban

tisT1exdges eljrinishoi uald jog az emberi m6lt6s6ghoz valo iogb6l is levezethet6 olyan
jog,
amely szoros kapcsolatban 61i., az egyenl5s6ghez val6 jog egyes elemeib6l ered6
alapvet6
elv6risokkal is. Ezek kozil az egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt tort6n6 egyenl6 binismodot, az
egyenl6k6nt kezel6st kell 6rteni. A tisztess6ges elj6r6s azonban ezen kivr.il sz6mos elvir6st is
felolel: olyan jogalkalmaz6i el)ir6st foglal magiban, amt a materi6hs jogillam 6rt6krendj6nek
megfelel6, a demokratikus alkotm6nyfeil6d6s sor6n kikdst6lyosodott alapelvek 6s szab6lyok
alapiin zajltk. A tisztess6ges eljir6s a jogbiztonsig elv6hez hasonl6an olyan szabily, ami on6ll6
alkotm6nyjogi normak6nt 6rv6nyesiil, teh6t nem csup6n mi's el6it6sokat kieg6szit6, jdrul6kos
szabily. Mindezek mellett a tisztess6ges elj6r6s koveteim6nye minden olyan elifuilsra vonatkozik,
amelyben valamely term6szetes vagy jogi szem6ly az 6llam logalkalmaz6i tev6kenys6ge iltal
6rintett. Egys6ges az 6rteknez6si gyakorlat abban, hogy a tisztess6ges e\6r6.s kovetelm6ny6nek a
ko zigaz gatilsi h a t6 s igi eljdr 6sb an is 6rv 6nye iilnie kell.
Bz az alkotminyos alapelv a kor6bbi Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6s6b6l 6s 57. $-6bol is
levezethet6 volt, azonban a 2072. 1anu6r 7-6n hatillyba l6pett Magyarorsz6g Alaptorv6ny6nek
XXiV. cikk (1) bekezd6se mdr egy|.rtelmrien kimondja, hogy,,Mindenkinek joga van ahhoz, hogy
iigyeit a hat6sdgok rlszrehajlils n61kri1, tisztess6ges m6don 6s 6sszerfi hat6rid6n beliil int6zz6k. A
hat6sdgok torv6nyben meghatirozottak szerint kotelesek dont6seiket indokolni."
Ez a cikk az E:u6pai Uru6 Alapjogi Chartilliba foglalt megfelel6 iigyint6z6shez, a ,,j6
kozigazgatishoz" val6 jog kovetelm6nyek6nt fogalmazza meg a bir6s6gokon kiviil akoztgazgatdsi
hat6s6gi eljirisokra vonatkoz6an is a tisztess6ges eljLfis kovetelm6ny6t.
A tisztess6ges elj6t6s (fair trial) kovetelm6nye az Alkotminybit6sig 6/1998. (III. 11.) AB
hatdrozata szerint: ,,a fair tdal olyan min6s6g, amelyet az eljir6.s eg6sz6nek 6s konilm6nyeinek
figyelembev6tel6vel lehet csupdn megit6lni. Ez6rt egyes r6szletek hiinya ellen6re 6ppi,gy, mtnt az

4.

A

s

osszes rlszletszabily betart6sa daciralehet az eljdrds'mlltdnytalan' vagy 'rgazsigtalafl', avagy'r,em
tisztess6ges'. . . ".

31ABH 1994,139-740.
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3.

Az tigy irdemdben

A folyamatosan fenn6ll6

panaszokra tekintettel fontosnak tartottuk vizsgilbi, hogy az el6z6
vizsgilat 6ta eltelt id6ben az alapvet6 jogok 6rv6nyestl6se mennyiben biztositott addig is, amig a
hatosdgi elj6t6sok le nem zdralnak.3'
3.1. AzEU az ipari kibocs6t6sok csokkent6se c6lj6bol l6trehozott egy 6ltal6nos keretet, amely
rntegrilt enged6lyez6sre 6piil. Ennek 6rtelm6ben az engedllyekben a kibocs6t6sok tekintet6ben
^z
figyelembe kell venni valamely l6tesitm6ny teljes komyezeti teljesitm6ny6.t annak megakadilyozisa
6rdek6ben, hogy a szennyez6d6s a leveg6hoz, vizhez vagy talajhoz hasonl6 egyik kozvetit6
kozegb6l a misik kozvertt6 kcizegbe iuthasson. A szennyez6s megakad6lyoz6s6t els6sorban a
forr6sn6l tort6n5 elhiritils, valamint a term6szeti er5forr6sok 6sszer6 alkalmazilsa 6s az mol<kal
val6 6sszeni gazddlkodds t6v6n kell megval6sitani.33
Az Eur6pai Parlament 6s a Tan6cs ipari kibocs6t6sokr6l szolo 2070/75/EU ir6nyelve
(Industrial Emissions Directive - IED), mely 2017.1anu6r 6.6ta hatalyos, a komyezetszennyez6s
integr6lt megel5z6s6r6l 6s csokkent6s6r6l sz6l6 96/61/EI< ir6nyelv (rin. IPPC ir6nyelv) mellett

tov6bbi hat, a kornyezetre jelent6s hat6st gyakorl6 ipari tev6kenys6get szab6lyoz6 ilgazai
ir6nyelvet foglal egyetlen ir6nyelvbe.
Az hilnyelv az egytk legkiemelked5bb jelent5s6gfi kornyezew6delmi ir6nyelv, a kornyezetre
jelent6s hatissal hat6 tev6kenys6gek olyan egys6ges enged6lyez|.si rendszer6nek megtetemt6s6t
hozta l6tte, melynek eredm6nyek6nt a szernyez6s megel6zhet6, illetve amennyiben ez nem
lehets6ges, a lehet6 legkisebb m6rt6krire csokkenthet6 a kornyezet eg6sz6nek v6delme 6rdek6ben.
A szab6lyozis a l{vt. m6dosit6sa 6s az egys6ges kornyezethasznllati enged6lyezl.si eljdr6s
r6szletes szabillyatt lefektet6 tendelet megalkoti,sa r6v6n 6piilt be magyat jogrendszerbe. 2006.
^
januS,r 1.-t6laz EKHKT. szabdlyozza a k6rd6st.

Az kilnyelv alapvet6 kovetelm6nyk6nt hat6rozta rneg El6rhet6 Legjobb Technika (BAT:
^z
Best Available Techniques) bevezet6s6t 6s alkalmaz6.sdt. A BAT pontos meghatirozilsa a Kvt. 4.
$. 28. pontj6ban tal6lhat6.
Egy adott l6tesitm6ny esetrSben a BAT nem sztiks6gszerrien az alkalmazhat6 legkorszerribb,
hanem gazdasdgoss6gi szempontb6l a leg6sszerfibb, de ugyanakkor a kcirnyezet v6delm6t

megfelel6 szinten biztosit6 technol6gi6kat/technik6kat jelenti. A meghatlrozis Frgyelembe
veszi, hogy a kornyezet v6delme 6rdek6ben tett int6zked6sek kolts6gei ne legyenek tre6lisan
magasak. A BAT osszefoglalva a kovetkez6ket jelenti: mindazon technik6kat, bele6ttve a
technol6gi6t, a tewezlst, karbantartist, izemeltet6st 6s felszdmolls! amelyek elfogadhat6
mfiszaki 6s gazdasilg1 felt6telek mellett gyakotlatban alkalmazhat6ak,6s a leghat6konyabbak a
kornyezet eg6sz6nek magas szint6 v6delme szempontiAb6l.

Ennek megfelel6en p6ld6ul a BAT ugy^rra;zon \gazat l6tesitm6nyeire javasolhat tobbf6le
szeflflyez6-anyag kibocs6t6s m6rs6kl6s6re, amely ugyanakkor az adott berendez6s
technik6t
^
eset6ben az el6rhet6 legjobb m6dszer. Amennyiben azonban a BAT alkalrnazhsa nem
et6gs6ges a kdrnyezew6delmi c6l6llapot 6s a szennyezetts6gi hat6r6t6kek betatdshhoz,
6s emiatt a nemzeti vary L nemzetkdzi kdrnyezeW6delmi el6ir6sok s6riiln6nek, a BATn6l szigotirbb int6zked6s ek is megktivetelhet6ek.
A hat6s6g egy konkr6t technol6gia alkalmazis6t nem trhatla el6, a kornyezethasznil6nak kell
(az enged.6lyk6relmi dokument6ci6ban) bemutatnia 6s igazolnia, hogy az |ltala alkalmazott
technika, technol6gia hogyan viszonyul a BAT kovetelm6nyethez-

hatiskori feiezetben leszogezttiLk, ut6vizsgilatunk lehet5s6gei koditozottak voltak, mert nincs
hat6skorirnk vizsgilni a m6g hat6sig vagy bir6s6g el5tt folyamatban 16v5 lgyeket.
:2

33

Amint azt

a
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mell6klete tartalmazza azokat a felt6teleket, melyek alapiln az
erged6lyez6 hat6s6g 6s az enged6lyes (a komyezethasznill6) egyardnt meg tudi6k hatirozri,hogy
mi tekinthet6 BAT-nak.
Az egys6ges kornyezethasznillatt enged6lyez6si eljit6s megkezd6se el6tt a tev6kenys6g
vlgz6i6nei ketl elk6szittetrue egy egys6ges komyezethaszn6lati enged6ly ir6nti k6relmet. Az
.gys6g.r kornyezethasznillaa enged6ly irinti k6relem elk6szit6s6t csak kornyezetv6detmi szak6rt6i
8. szamt
l"g"r"ttr6ggal rendelke z6 szak6.rt6 v6gezheti. A k6relem tartalmi elemeit az EI(HI(I.
kornyezethasznill6
-"[6k1.t" t^rtalmazza. Az egys6ges kotnyezethasznillatt enged6lyez6si eli6r6s a
k6telm6re indul, ahat6signak 90 nap alatt kell dont6s6t meghozrua.

Az EKHIft. 9. szimi

enged6lyez6si rendszerek alapfelt6tele a l6tesitm6nyek kornyezeu
a legtjabb megold6sok ipai m6ret6 alkaknazilsatnak aktu6lis,
naprakl.sz 6s hiteles ismerete. Ezen kornyezetpolitikai ^c6lkitriz6sek megval6sitilsira az F;ur5pat
3a
Baottsdgl6trehozta a BAT infotm6ci6csete Program-ot.
A referencia dokumentumok, az :6n. BREF-ek3s kidolgoz6sa minden 6rintett szaktertleten
folyamatos. AzEur6pat Bizotts6g (I(omyezew6delmi F6tgazgat6s6ga) a BREF-dokumentumok
kidolgoz6s6nak 6s felr.ilvizsg6latinak c6lj6b6l szakmai munkacsoportot (fechnical Working
Group - TWG) hoz l6tte (vagy reaktiv6l). A munkacsoportok a tagilllamokat, az rparigakat 6s a
kornyezetv6delemmel foglalkozo nem korm6nyzatt szervezeteket k6pvisel6 mfiszaki szak6rt6kb6l,
valamint a Bizotts6gb6l 61lnak.36
r6szletesen tartalmazzlk a technol6gia
A faforgics alapri gyirtisra vonatkoz6 szab6lyok
37
kovetelm6nyeket, munkaf6zisonk6nt, tertiletenk6nt.

A BAT alapi

teliesitm6ny6nek, valamint

az el6:rrt m6.r6berendez6st a k6m6nyre, azaz a P727 -es pontforr6sta. A
jelent6s kibocs6t6s csokken6st ig6.r6, az elbirilt 6s enged6lyezett u) technol6gia megval6sit6sa
3.2.

A gyir felszerelte

folyamatban van.

leveg6mrn6s6g m6r6s6t, 6rt6ke16s6t az Orszigos L6gszennyezettslg1
automata 6llomisok
M6r6h6l6zat (OL1\4 v6.gzi. A hillozat alapvet6en k6t r6szb61 611:
^z
kor6t olelik fel; a
sz6les
komponensek
l6gszennyez5
folyamatos m6r6st v6geznek, melyek a
manu6lis h6l6zat (R.I$ pontjain gyfijtott mintik elemz6se laborat6riumban tort6nik, 6s k6ndioxid, nitrog6n-dioxid (kiv6teles helyeken iileped5 pot) osszetev6kre korl6toz6dik.
A hillozat szakmai rinyitilsa a Foldmrivel6siigyi Miniszt6riumhoz tartozik, a rendszer
szakmai trinyitasinak operativ, valamint a min6s6gir6nyit6,s feladatait az Orszigos Meteorol6giai
Szolg6lat (OMSZ) al6. tartoz6 Leveg6tisztas6g-v6deimi Referencia I(ozpont GRK) l6tia el. A
m6r66llomisok 6s pontok tzemeltet6se a megyei korm6nyhivatalok ftor6bban: kornyezetv6detmi
6s termrSszew6delmi feliigyel6s6gek) feladata, ah6l6zat egyes h6tt6t6l7om6.sainak iizemeltet6se (I(puszta, Farkasfa, Hotob6gy) az OMSZ-hoz tartozlk.

Hazinkban

A

a

l6gszennyezetts6gi hatilr6rtlkek jogszabilyban rogzitettek. Egy immisszi6-m6r6s c6lja egy

6ltal6nos k6p, inform6cr6szerz6s, de lehet egy adott fort6s hatisinak vrzsg|lata. A vonatkoz6
logszablly hatirlrt6ket rogzit a kiemelt jelent6s6gri l6.gszennyez6 anyagokra ft6n-dioxid, nittog6ndioxid, sz6n-monoxid, PM10 ftism6retri r6szecsk6k), stb.), 6zoma 6s egyes rikkelt6 anyagokra.
Formaldehidre ugyanakkot nem 617apit meg a jogszabily llgszennyezetts6gi hatir6rt6ket. A

3a

Az'nformici6csere program k6t kulcsfontossigri szervezete a Bizottsig iltal l6trehozott, az IED 13. cikke szerinti
Informdci6csete F5rum (13. Cikk F6rum) 6s a Sevilla-ban mfkod6 Eur6pai IPPC Iroda.
35 http: / /eippcb.i rc.ec.europa.eu / re [erence /
16
Ld. in formici6k: h tto: / /iooc.kormanr'.hu,/indcx
ri htto:,//eur-lex.eurooa.eu/lesal-content/HU/TXT/?uri=CtrLlaX:320151)21 19 Pl. A BAT kovetkeztet6sek 6ltai
meghatirozott BAT AEL szintek ,,leveg6tisztas6g-v6dekni el6irisok" feiezet 7.2. pont 15. szimri technol6gia Forgicslap pr6sel6s tiblizatinak vonatkoz6 soriban a formaldehid l6gszennyez6
meghatirozott BAT AEL
^ny^gr^
hat6ftrt6k 15 ng/m3.
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hatdrlrt6kek lehetnek 6ves, napi 6s 6r6s hatir6rt6kek, melyekhez tfit6shat6r is meghatilrozl.sra
kertilhet.
A FALCO Zrt. tev6kenys6g6vel osszefligg6 szennyez6 anyagok koziil p6ld6ul a PM,,
szennyez6anyag napi hatir&tlke 50 mikrogrammf m3, mely 6rt6k egy naptdn 6v alatt 35-n6l
tobbszor nem l6phet6 6t.
Az immisszi6 m6r6s6re jogszabily min6s6gbiztosit6si kovetelm6nyeket fogalmaz meg, azaz a
kibocs6t6s-m6r6ssel azonos m6don a vtzsgillatot v6.gz6 szervezetnek - tobbek kozott
^
szaktertiletre akkredit6ci6val kell rendelkezni, mely kiterjed az alkaknazott eszkozok, m6dszerek
6s szakemberek min5s6gbiztositisi vrzsgdlatdra is. Immisszi6-m6t6sre akkredit6lt szewezetek
list6ja a Nemzeti Akkreditil6 Testiilet OIAT) honlapi6n el6rhet6. A list6n illlami szervezetek - a
megyei korm6nyhivatalok laborat6riumai- , valamint piaci szetepl5k is megtalillhatoak.
A m6t5pontok kiielol6s|tjogszabilly 6s szabvdny rcgzitt.
3.3. Az eg6szs6gtigyi hat6s6gi 6s igazgatisi tev6kenys6.916l szolo 1,991. 6vi XI. torv6ny szerint
(3. $) az eg6szs6gr.igyt illlamigazgatlsi szew n6peg6szs6giigyi tev6kenys6ge keret6ben

a) vizsgillja, vasgdltat)a, ellen6tzi, elemzi 6s nyilvinoss6gta hozza a lakoss6g eg6szs6gi
illlapotdnak alakul6s6t 6s az azt veszllyeztet6, befoly6,sol6 telepril6si, lak6helyi 6s t6rsadalmi

kornyezet fizikai, k6miai, biol6giai 6s pszichoszoci6lts t6nyez5inek llTapotit,
aa) 6rt6keli 6s elemzi az eg6szs6.gk6rosit6 hat6sok kockizat|t,
ab) az eg6szs6gk6rosit6 hat6sok megsziintet6se, illetve csokkent6se, a k6rosod6s megel5z6se
6rdek6ben kozeg6szs6giigyi, jiwiny,ugyi 6s eg6szs6gv6delmi programokat kezdem6nyez, illetve
v6gez,

ac) kezdemlnyezi, int6zkedik, 6s int6zked6seivel el6segiti az eg6szs6ges 6letkoriilm6nyek,
6letm6 d l<talal<rtds 6t,
ad) az aa)-ac) pontokban

foglalt feladatainak v6.grehajt6,sa 6rdek6ben jogosult valamennyi
term6szetes szem6lyt6l, jogi szem6tyt5l, jogi szem6lyis6ggel nem tendelkez6 szevezett6l az
me gk6mi;
e
96 s z s 6 gi 6llap ottal o s s z e f irgg5 adatokat t6rit6 mente s en
mrikodteti
a kornyezett hatilsokkal osszefrigg6
6s
A 3. $ b)- d) pontjai szerint kialakitja
eg6szs6gk6rosod6sok bejelent6si 6s nyilv6ntart6si rendszet6t. Tudom6nyosan megalapozza az
eg6szs6giigyi szempontb6l megengedhet6 6rt6keket,
eg6szs6giigyi kovetelm6nyeket,
^z
hat6r6.rt6keket, az eg6szs6gk6tosit6 kock6zat csokkent6s6nek m6dozatatt, amelyek betart6sa,
illetve 6rv6nyesiil6se lehet6v6 teszi a kornyezeti lrtalmak 6s ^z eg6szs6gk6rosod6sok
kialakul6s6nak megel6z6s6t, fokozza az emberi szewezet teljesit6- 6s v6dekez6k6pess6g6t,
biztositia az egy6,n, a kozoss6g 6s az ut6d nemzed6k zavartalan testi, szellemi 6s pszichoszocillts
fejl6d6s6nek kotnyezeti felt6teleit. Feladatkore, hogy osztonozze 6s szakmailag timogassa a
lllampolg6rok on6ll6 dont6s6t segit6
kozeg6szs6gigyi 6rtalmak megel6 z6s6t szolg6l6 ^z
kozeg6szs6grigyi inform6ci6n alapul6 - tudatos 6s aktiv magatart6s t6rsadalmi m6ret6 kialakit6s6t.
s

,,A sz6ll6por

particulate matter PNt) v6rosi lakoss6g eg6szs6gte gyakorolt hatisdnak

tudom6nyos bizonyit6kai egybehangz6k a vil6g krilonboz6 teriilet6n 6l6k - mind a feilett, mind a
feyl6d6 orsz6gok- tekintet6ben. A hat6s sz6les spektrumri, els6sorban a 169z6- 6s a kering6si
rendszert 6rinti, 6s annak hatilsa korcsoportonk6nt illetve az eg6.szs6gS illTapot fuggv6ny6ben
kirlonboz5 m6rt6kri lehet. Az egyes hat6sok bekovetkez6s6nek kockilzata ^z expozici6
friggv6ny6ben ncivekszik, 6s nincs el6g bizonyit6k ^rt^, hogy l6tezik hat6stalarr
eg6szs6gre gyakotolt 6szlelhet6 hat6st mir kiv61t6 koncentr6ci6
t tiszoUt on centr6ci6,
^z
tartominy nem t6r el jelent6sen az iltlagosan leveg6ben m6rt koncentr6ci6t6l. Epidemiol6giai
vizsg6latok bizonyitj6k, hogy a sz6l76 pot rnirrd rovid mind hosszri t6von kifejti k6tos hat6sait'"38

3s

Dura Gy'ula' Dr.
,,Hitt6ranyag a leveg5 sz6ll6por szennyezetts6g6nek kornyezeteg1szseg)gyi 6rt6kel6s6hez" Dr.

Pindics Tam6s
http: / /oki.antsz.hu / files / dokumentumtar /rvhoguidline-Prn.pdf
http: / /oki.wesper.hu/flles /dokurnentumtar/Az egres legszennye zok egeszsegkarosito hatasai.pdf , ^z ott
megjelolt forr6s: !flHO Air Quality Guideline - Global Update,2005
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folyamatosan 6rkez6 lakoss6gi panaszokra 6s a kiilonboz6 id5pontokban tartott helyszini
szeml6ken szerzett tapasztalatok-ta tekrntettel 6ll6spontunk szerint a lak6k helyzete tovibbra sem
jar,rrlt, b6r a meghallgutottak rem6nykednek abban, hogy az ij sz$r6/sz6rit6 pT!7S) technologia
alkalmazils ival a leve g6min6 s 6gi a datok ke dvez 6bb ek le s z nek.
A[6sponrunk szednt a hullad6krol sz6l6 201.2. 6vi CLX,\)O/. torv6ny tendelkez6sete, a
hullad6kkezel6sre kiemelt figyelmet kell forditani, a torv6ny 8. S-^ alapiiln a hullad6k)elleget
elveszt6 felhaszn6lt anyagok" ellen6rz6s6re is kit6rve.

A

k6rd6s, hogy amennyiben minden szabillyszerfien mfikodik, akkor mi6rt
jelentkeznek m6gis a panaszokra okot ad6 hatisok. A pontforr6s 6s a kibocsdtis 6lland6
moritorozis6nak megval6sul6sa rem6nyt kelt6 jar,,ul6ssal kecsegtet, mikozben a villtozisok ut6n is
lehets6ges, hogy a ffirlszpor dep6ni6k fel6l 6rkez6 por belepi a dep6ni6k kornyezet6t, ennek a
probl6mdnak az orvosl6sit is sr.i:rget6nek tatjuk.
A termel6s jelent5s, a gydr hat6sigi enged6lyek birtok6ban vlgzett noveked6se toretlen. Az
els6fokf hat6sdg t6ny6116si rrSszben bemutatott kot6bbi dont6sei, kotelez6sei nem felt6denril
teljestiltek. Mindezek alapjin osszess6g6ben teh6t megillapithat6 az ellentmond6's a 2014. 6v 6ta
feler6sodott 6riisi lakossigi titakozis,valamint a hat6s6gi dont6sek alapjilnv6gzett m,ikod6s gy6r
6ltal v tzionilt telj es probl6mamentes s6ge koz ott.
A hat6s6gi rendszer mfikod6s6vel az alapvet6 iogok s6relm6t kell megel6znt, v6.gs6 soron
elhintan:.. A kiv6natos hat6s6gi szemi6letnek a komplex, alkotm6nyos alapiogok 6rv6nyesiil6s6t
maradlktalanul 6rv6nyesit5 i ogalkalmazdst tatjuk.
A hat6s6goknak a kotelez6seik megilllapitisa esetrin mindig figyelemmel kell lenniiik ana,
hogy el6tr6r^ik 6. int6zked6seik, kotelez6seik v6gs6 soron az illlampolgilrt alapiogs6relmek
megel6z6s6 t szolg6l)ik, a tirgyr logszabillyoknak va16 megfelel6s biztositilsdn tul. Szeretn6nk
kiemelr| hogy az els5fokon elj6rt Hat6s6g dont6se sor6n - 6ll6spontunk szerint el6remutat6an alapjogi elemz6ssel is indokolta a dont6s6t, melyet iidvozltnk. I(or6bban kiadott ielent6stnkben
megfogalmazott szempontokat a biztos altal megsz6litott szerwek figyelembe vett6k 6s a biztos
kezdem6nyez6seit elfogadt6k. Meggy6z6d6srik szerint a szabillyos mffkod6s elengedhetedenii{
fontos, a FALCO gyiualkapcsolatos iigyeket kiemelt figyelemmel kezelik.
A hat6s6gi enged6lyekkel rendelkez6, jogszerfien 6s szabilyosan mfikod6 gy6r nem
okozhatna olyan probl6m6kat, amelyek szemmel l6that6k, 6rz6kelhet6k. A szombathelyi lakosok
szempontiib6l egyel6re fgy t6nik nincs arra kt76t6s, hogy a sz61l,6 por, illetve leveg6be iut6
anyagok kellemeden, illetve akdr eg6szs6gre k6ros hatilsa, tov6bb6 a kozelben lak6k szAmira a
zajirtalom minden k6ts6get lizilr6an csokkenjen, mivel az UTWS technol6gi6val egyritt kapacit6s
b6vit6sre k6rt engedllyt a gydr. L korszer6nek min6sitett technol6gia alkalmazilsa mellett a
faapit6k, forgics dep6nia ,,hegyek" b6rmilyen leveg6b6l k6szrilt felv6teleken, illetve szemmel
16il'v;t6an a sportp6lya 6s a lak6ingatlanok mellett magasodnak. A kiporz6s folyamatos
megakad6lyozdsa siirget6 feladat. Alapvet5en a BAT elvir6sarnak legink6bb az alapanyag
lehet6s6g szerint zirt, de mindenk6p pen ktzirolag kiporzdsmentes tirollsa felel meg.

Feimenil

a

A7 Inlryteluben megfogalmaqott, kiirryeryti sTempontokat hatdkonlan iradnye kell juttatni, ehhei
illdspontunk sTgint a ualds he!ryt tis<ldryisa, a4egesryigiigyi kocki4atok kilir,isa elengedhetetlen.

A

I(ism6ret$

3z611o

Por @m,o) Csokkent6s Agaza*ozt Int6zked6si Program szerint{

a

kozleked6s, az rpar 6s a lakossig 6ltal kibocs6tott t6szecskeszennyez6s csokkent6s6re szolg6l6
int6zked6sek c6lja az emberi eg6szs6g 6s az okoszisztlmdk meg6v6sa, a komyezet v6delme a
gazdas6g mfikod6se 6s fejl6d6se, a t6rsadalom anyagi-szellemi fejl6d6s6nek hosszd ta-v:6
biztosit6sa mellett. F6 c61kttfi,z6s a kornyezeti leveg6 min6s6g6nek fenntart6sa ott, ahol az j6, 6.s

3e

Mell6kterm6k (csiszolatpor felhasznil6sa)
Kormlry 1330/2011. (X. 12.) Kotrr..hatl,rozata
h t tp: / /pm 1().kornan)'.hu/dorvnload/a /78 /60000 / PtrI10n o2OProgram.pdf

aol-d. a

1.6

annak javitisa m6s esetekben, az emberi eg6szs6get 6s a term6szeti kornyezetet vesz|lyeztet6
ll.gszenny ezetts69 kialakul6s6nak megel6z6se.
Magyarorsz6g eg6.sz teriilet6n el kell 6rm a leveg5terhelts6gi szint hat6r6.rt6keir6l 6s a helyhez

kotott l6.gszennyez6 pontforr6sok kibocs6t6si hzt|ftrtdkdr6l sz6l6 4/2011,. (I. 14.)
rendeletben a kism6retfi sz6l76 porra eM10) el5irt leveg5tethelts6gi hatdr6.rt6kek betart6s6t.

VM

A helyzet megoldatlans6ga b6rki sz6m6ra l6that6a1. A[6.po.rt nk szennt az eg6szs6ges
kornyezethez vzl6 iog 6w6nyesiiil6se a jogszabillyszerfi hat6sig eljindsok mellett is csorbulni
l6tszik. Az ombudsman a panaszokat az Alaptorvlny alapi6n it6li meg, ely6r6s6t speci6lis
6rvrendszer, alapjogv6delmi szeml6let hatja 6t. Az eg6szs6ges kornyezethez val6 jog s6relme nem
sztiks6gszerffen jdr egyiitt ahatllyos jogszabillyok valamely rendelkez6s6nek s6relm6vel.
Afofiamatosan jelen ldud problimdk miatt aTalapjlgx uissVissig uesid/1dt megillapitjuk.
Az id6kozben meghozott hatlroz^tot nem 6li m6dunkban min5siteni, ahogy a szakmar
dont6seket e\6r6si, hat6skori korl6tokra tekintettel term6szetesen nem vitathatjuk. Cilunk a
probldmdk olopJog, srympontbtil ttirtindfehdrdsa ds aiegesrydges kt)rrye7,etheiual6 jog irvdnlesiildsdnek megt'ele/d
megolddsok ilirgetin.
Hangsilfio7iuk, hogy minden lehetsdges mtidon, miel1bbfel kell oldani a<! a<ellentmonddst, ame! aiegyik
oldalon a hatdfios jogt qabn/1oyis ds annak negfeklt jogalkalma1l dltal meghoiott dtintdseken alapuld,
elmdletileg heys ds a mdsik oldalon a panasiokban jekntkeit ds a hiuatalunk dhal tapasitalt, biToryos
drtalmakkal terhes tdryleges miiktidds kt)iiitt -frt<r/.Mindaddig, am$ az ott 1ak6k, illewe minden
odal6togat6 szdmdra tapasztalhat6 val6s helyzet ennyire negativ, a fent megfogalmazott
ellentmond6s felold6s6ra minden lehets6ges eszkozzel torekedni kell. Mindezek 6rdek6ben
magyarorszilgi mriszaki
6ll6spontunk szerint megfelel6 m6r6sek sztiks6gesek, amennyibefl
^
lehet6s6gek fenn6llnak ezek lebonyoltt6slra. Amennyiben a hat6r6rt6kek betart6sa mellett
eg6szs6gi ilrtalmak fenn6llnak, ezek kutat6s6t, m6r6s6t a lehet6 legrovidebb id5n belil meg kell
val6sitani, adatokat szerezni es akir a hatfulrt6kek feltilvizs g|lata is indokolt lehet. Az alkalmazott
megfelel6 m6r6si m6dszerek 6s azok gyakoris6g6nak meghatiroz6sa elengedheteden az
cisszehasonlithat6 eredm6nyek el6r6s6hez.
Amennyiben pedig ezefl eredm6nyek birtok6ban k6ts6gteleniil bizonyitott, hogy
^
leveg6min6s6gi adatok megfelel6ek 6s az emberek eg6szs6g6t nem veszllyeztett a gy6r 6ltal
kibocs6tott s26176 por 6s egy6b anyagok, akkor komoly et6feszit6seket kell tenni annak 6rdek6ben,
hogy 6rthet5en, megnyugtat6an mindenki szim6ra inform6ci6k 6llianak ert6l rendelkez6sre. M6s
ipatigak, gy6rt6si technol6gi6k meg tudnak felelni ennek az egyszer1 ig6nynek, akkor egy ilyen
tpal: l6tesitm6nynek, ilyen 6ri6si gyirtdsr volumennel mindenk6ppen foglalkoznia kell

^

prob16m6val.

Annak 6rdek6ben, hogy megnyugtat6an rendez6djon a probl6ma, javasoliuk, hogy a
szakminiszt6dumok k6ri6k fel az erre szakmai kompetenciival tendelkez6 szervezeteiket,
int6zeteiket, hogy vizsgilljik meg a lakoss6got 616 kornyezeti hat6sokat, vess6k cissze
^
megbeteged6si adatokkal, stressz t6nyez6kkel, a WHO ajinlilsarnak 6s eur6pai szab6lyoknak
megfelel5en - akir a hatdrl.rtlkek szigoritilsival jdro - int6zked6sekkel, akir amennyiben
elegend5k, a megl6v6k alkalmazils6nak hat6kony k6nyszerit6s6vel 6ri6k el a szab6lyoknak
megfelel6 mrikod6st.

Amennyiben a dep6ni6k nyitott t6rol6sa sor6n a hat6silg 6ltal el6ut vizpermetez6s
alkalnaz|sa ellen6re sem kertlhet6 el a l<tporz6s, 6t igy az eg6szs6ehez 6s az eg6szs6ges

kornyezeth ez val6 alapjog s6relm6nek vesz6ly6t ielz6 lakoss6gi tomeges panaszok tov6bbra sem

szrinnek meg, akkor a BREF - ben lehet6s6gk6nt megfogaknazott 6s
hatirozatban megjelenitett zdrt kezel6s el6r6s6ra lehet szriks6g'

al

a kor6bbi

els5fokri

anyacl,gnek tudom6sunk szerint ilyen foldraizi adottsigok mellett, ahol ilyen kozelben tal6lhat6k alak6hizal<, az
6s ennyi'proLl6ma meriilt volna fel, nincs misik telephelye. Vannak probl6m6k 6s tiltakozisok, de m6sok a foldtaiz:t
adotts6gok.

Az

1,7

Int6zked6sek
alapjogokkal osszefiigg6 vissz6ssigok jov6beni bekovetkez6se lehet6s6g6nek
megel6z6se 6rdek6ben az A1bt.31. $-a alapjiln a biztos fetk6ri a foldmrivel6stgyi minisztert, hogy
ford.itson kiemelt figyelmet az elemzett faforgics alapi gyirt6si technol6gia ftnlonosen a
faforgi,cs dep6nia tilrililsa) tekintet6ben az el6rhet6 legiobb technika alkalmazilsinak nemzetkozi

A fehirt

sztenderdjei elemz6s6re.

A

osszeftgg6
megbeteged6si el6fordul6s megel6z6s6nek 6rdek6ben,
^z alapiogokkal
a biztos
alapi6n
Ajbt.
31.
az
jov6beni
6rdek6ben
megel5z6se
vissz6ssigok bekovetkez6se
$-a
kompetenci6val
szakmai
megfelel6
er6for6sok miniszter6t, hogy :rja el6 a
felk6d
^i emben
rendelkez6 szewef rt€zmlnye szimdra a jelent6sben emlitett 6s sziiks6gesnek tartott hi6nyz6
kutat6s elv6gz6s6t a lakoss6got 616 expozici6 tekintet6ben, illetve fontolia meg a vonatkoz6
eg6szs6gtigyi hat6r6rt€kek feliilvizsg 6latat.
Az eljiro hatos6gok figyelm6t ism6telten felhivjuk az alapiogok kiemelt 6s folyamatos
figyelembe v6,te16re, ezilltal az lnntett alapjogok hatos6gi munkin keresznil tort6n6 6rv6nyre
juttat6sa fontoss6g6ta.
Budapest,201

Dr

Dr. B6ndi Gyrla
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