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Összefoglaló 

Ma már nem vitatható, hogy a környezeti minőség az élet meghatározó tényezője. A környezet 

minősége és az emberi egészség közötti közvetlen kapcsolat szintén ismert. Az emberi egészség egy 

összetett kérdés, szubjektív tényezőktől is függ. A környezetvédelem nem csak műszaki kérdés, a 

környezet minőségének elemzése csak a többi tudományággal együttműködve lehetséges.  

Kulcsszavak: életminőség, környezet, környezetvédelem, egészség, határérték,   

BEVEZETÉS 

A mai, pénzpiaci, gazdasági, társadalmi, úgy is lehet mondani, globális válságban a politika – 

különösen a politikai választásokat közvetlenül megelőző időszakokban – nagy előszeretettel 

foglalkozik az életminőség, a környezetvédelem kérdéseivel. Könyvtárnyi irodalma van, az 

életminőséget befolyásoló tényezőknek. A befolyásoló tényezők száma, összetétele, hierarchiában 

elfoglalt helyük, a történelmi kortól, a földrajzi elhelyezkedéstől, a kulturáltság jellegétől és szintjétől 

és még sok egyébtől függ és folyamatosan változik. 

Talán meglepő, hogy műszaki végzettségű környezetvédelmi szakértőként, mérnökként, 

előadásomban elsősorban nem műszaki kérdéseket érintek. Szándékom szerint ezzel is azt a sokat 

ismételt tényt szeretném megerősíteni, hogy a környezet védelme nemcsak a jelszavak szintjén, de 

végre a gyakorlatban is elfogadott módon több tudományterület együttes feladata kell(ene), hogy 

legyen.   

Az előadás jellegéből fakadóan csupán gondolatébresztésre szolgál, messzemenően nem célja a téma 

részletes bemutatása. Ez az elkövetkező évek feladata!  

1.Életminőség, környezeti minőség 

1.1. Életminőség 

Az életminőség, mint fogalom meghatározására sokféle definíció létezik. Az Egészségügyi 

Világszervezet az alábbiak szerint határozza meg: "Az életminőség az egyén észlelete az életben 

elfoglalt helyzetéről, ahogyan azt életterének kultúrája, értékrendszerei, valamint saját céljai, 

elvárásai, mintái és kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult módon 

magába foglalja az egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi 

kapcsolatait, személyes hitét, valamint a környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát." 

Az alábbiakban, a környezet és a környezetvédelem vonatkozásában is ezt a definíciót tekintem és 

javasolom is alapnak.    

1.2. Környezet és egészség 

Előadásom lényege benne foglaltatik e két kulcsszóban, kísérletet teszek e két tényező közötti 

kapcsolat néhány sajátosságának bemutatására.  
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1.2.1. A környezet 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a környezet nem más, mint: a 

környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete. Egy másik értelmezés szerint a környezet:  

a világ azon része, amelyben élünk és tevékenykedünk. E definícióhoz szorosan kapcsolódik egy 

másik definíció, nevezetesen a környezetvédelemé. 

Az előbb említett törvény szerint a környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések 

összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének 

megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző 

állapot helyreállítása. Az ember a környezeti elemek sorában csupán az egyikben, az élővilágban, 

annak is csak egy részeként jelenik meg. Egy korábbi fogalmazás – miszerint a környezetvédelem az 

ember egészségének és továbbélési feltételeinek megteremtése érdekében hozott intézkedések, 

tevékenységek összessége – álláspontom szerint kifejezőbb volt. Valójában azonban nem ezt tartom 

lényegesnek, mivel mindkét megfogalmazásból közvetlenül levezethető, hogy az alapvető cél az 

ember egészségét veszélyeztető körülmények kialakulásának megelőzése.      

1.2.2. Az emberi egészség 

Határozottan állítom, hogy az egészség fogalmát a mindennapi gyakorlat, a jogalkotó, a 

jogalkalmazó, közöttük értelemszerűen és sajnálatos módon a szakértők jelentős hányada is 

lényegesen, úgy is mondhatnám vétkesen leszűkíti az egészség csupán egy elemére, nevezetesen a 

fizikai, biológiai egészségre, holott az emberi egészség ennél jóval összetettebb, több egymással 

egyenrangú elemből áll. Melyek ezek az elemek? Előre elnézést kérek a szakmák képviselőitől, 

amikor az egészség egyes összetevőinél lényegesen leegyszerűsített értelmezéssel próbálkozom. A 

felsorolásnál a teljes értelemben vett egészség összetettségére szeretném felhívni a figyelmet. 

Eszerint az emberi egészség az alábbi összetevők együttesét jelenti: biológiai (az emberi szervezet 

megfelelő működése), lelki (a tudat nyugalma és önmagunkkal szembeni béke), mentális (a logikus 

gondolkodás képessége), érzelmi (az érzések felismerése és megfelelő kifejezése), és szociális (a 

kapcsolatok kialakításának képessége) egészség. Egyes tanulmányok – álláspontom szerint nagyon 

helyesen – az emberi egészség összetevői közé sorolják a morált (az emberi kapcsolatok módja) és az 

erkölcsöt (az embernek önmagához, más egyénekhez, saját és mások közösségeihez, valamint a 

közösségeknek egymáshoz való viszonya) is.  

Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az ember teljes körű egészségi állapota sem általánosságban, sem 

egyedileg objektív módon sohasem határozható meg, mert az egészségről alkotott társadalmi kép sok 

mindentől függ, és mint említettem, folyamatosan változik. Egy dolog azonban nem változik és nem 

is vitatható, mégpedig a környezetvédelem alapvető célja, az ember teljes körű egészségének 

védelme. És itt a "teljes körű" kifejezésre szeretném felhívni a figyelmet.   

Kérdésem, hogy a jogalkotó és a jogalkalmazó, közöttük a szakember, a környezetvédelmi szakértő 

vajon ismeri, illetőleg figyelembe veszi-e az emberi egészség e komplex jellegét? Válaszolhatnék 

finoman és a lényeget megkerülve, de nem teszem, mivel saját szakértői tapasztalatomon alapuló 

válaszom igen egyértelmű: nem veszi figyelembe, de nagyon nem! Talán nem is érti, miről van szó, 

mert még mindig azt a közhelyes, de már régen meghaladott álláspontot képviseli, amely a 

környezetvédelmet kizárólag műszaki, természettudományi kérdésként értelmezi és kezeli, általában 

fizikai mértékegységekkel kifejezhető határértékeket alkot, és még attól sem riad vissza, hogy azokat 

„egészségügyi” határértéknek nevezze. A korábban elmondottak alapján talán érthető az idézőjel. 

1.2.3. Környezet és a tudomány 

Óriási hiba – teljesen mindegy, hogy tudatlanságból, kényelemből, vagy bármilyen lobbi érdekből 

fakad – érvényesülni hagyni  ezt a szemléletet és nemkívánatos gyakorlatot, hogy a környezet 
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állapotának értékelése, hatása az emberre, csupán műszaki és természettudományos feladat. 

Fogalmazhatnék karakteresebben, de maradjunk a hibánál. Hiba, mivel egy teljes körű környezeti 

hatásvizsgálat e tudományterületeken kívül érinti szinte az összes tudományterületet, közülük 

kiemelten a biológiát, az egészségügyet, a pszichológiát, a szociológiát. Ehhez kapcsolódóan csak 

kísérletképpen teszem fel a kérdést – persze csak képzeletben – hallottak-e róla, netán ismerik-e 

annak a nem is annyira új tudományterületnek az eredményeit, amelyet úgy neveznek, hogy 

környezetpszichológia? Amennyiben nem, akkor javasolom megismerni, mert akkor talán 

könnyebben leszünk képesek elfogadni, hogy az ember nemcsak egy biológiai lény, hanem a 

bioszférának, a földi élővilágnak egy olyan eleme, amely közösségként és egyénként is joggal várja 

el, hogy a környezet, a társadalom részéről őt fenyegető veszélyek felmérésénél és elhárításánál 

egészsége teljes körű védelmére kerüljön sor. Hozzá teszem, hogy ennek biztosításához a 

leghatékonyabb eszköz a felelős és szakmailag alátámasztott jogalkotói munka és az ahhoz igazodó 

jogalkalmazói gyakorlat.          

2. A környezeti minőség és a jog  

2.1. Magyarország Alaptörvénye 

Sokszor hallja az igazságügyi szakértő azt a kioktatást, figyelmeztetést, hogy ne jogászkodjon! Egy 

adott szakértői véleménynél ezt nem is tenném meg, mert hovatovább etikai vétséget követnék el. 

Jelen előadásom azonban nem szakvélemény, hanem csak vélemény, amely mögött több évtizedes 

igazságügyi környezetvédelmi szakértői tapasztalat áll. Kritikai észrevételeimet kérem tehát így 

tekinteni!  

Magyarország Alaptörvénye egy helyen igyekszik megfelelni az általam szorgalmazott korszerű 

szemléletnek: a XX. Cikk szerint: "(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) 

bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes 

mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 

munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 

támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő." 

2.2. Jogalkotási gyakorlat 

Az Alaptörvény szerinti eszközök egészét szakmailag lehet elfogadni, lehet vitatni, de közülük 

maradjunk most csak az egyiknél, a környezet védelmének biztosításánál. Ennél az eszköznél talán 

nincs vita. Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy a környezetvédelmi jogalkotási folyamat 

sajnálatos módon még mindig nem biztosítja az embernek, az Alaptörvényben is rögzített jogát. 

Továbbra is ahhoz a szemlélethez igazodik, amely szigorúan a fizikai egészséget tekinti védendőnek, 

és ehhez határoz meg jellemzően határértékeket, amelyek némelyikét még nem átall egészségügyinek 

nevezni. Lett volna idő az igazodáshoz, mert az egyes ember ezen alapjogát már a korábbi Alkotmány 

is, szinte szó szerint a jelenlegihez hasonló szövegezéssel biztosította. 

A jelenlegi jogalkotás gyakorlat, sajnálatos módon még mindig szigorúan alkalmazkodik ahhoz, a 

korábbiakban általam már elítélt, legyünk udvariasabbak, bírált, vagy még finomabban, elavult 

szemlélethez, amely némely esetben a klinikai orvosi gyakorlatban is fellelhető, miszerint az 

életminőséget meghatározó egészségi állapot vizsgálatát és értékelését, a betegséget leszűkíti az 

emberi egészség egy elemére, nevezetesen a fizikai (biológiai) elemre. E szemlélet szerint beteg az, 

akinek nem, vagy nem megfelelően működik – az egyre fejlettebb objektív vizsgálatokkal kimutatható 

– biológiai szervezete. Ebből egyenesen következhet az a hamis következtetés, hogy mindenki 

egészséges, akinek a biológiai szervezete jól működik, vagyis mindenki egészséges, aki fizikai 

értelemben nem beteg. Joggal tehető fel a kérdés, hogy a környezet védelménél a jogalkotónak és 

jogalkalmazónak  az emberi egészség többi, korábban felsorolt elemeivel nem kellene felelősen és 

érdemben foglalkoznia? A jogalkalmazók köréből ki kell emelnem a szakértőt, különösen az 
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igazságügyi szakértőt, akinek törvény írja elő, hogy szakvéleményét nemcsak a hatályos jog, de a 

tudomány legújabb eredményeinek ismeretében is kell elkészítenie.  

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt csak érintőlegesen említem, hogy a jogalkotási anomáliák 

értelemszerűen jogalkalmazási bizonytalanságot, hibás, számos esetben jogos érdeket sértő jogerős 

döntéseket eredményezhetnek.  

2.3. Környezeti érdeksérelem 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága már tizennegyedik éve 

országos igazságügyi konferenciák keretében foglalkozik az igazságügyi szakértőket érintő, kiemelten 

környezetvédelmi jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekkel. Minden évben jeleztük, hogy környezeti 

érdeksérelem vonatkozásában a közigazgatási és a polgári, de még a büntető jogterület szakmai 

szempontú összehangolatlansága eleve és folyamatosan konfliktushelyzeteket generál. Például, amit a 

közigazgatási jogterület megenged, közérdekre való hivatkozással, a polgári jogterület tilthat egyéni 

érdekre való hivatkozással. Ez a körülmény jogbizonytalanságot eredményez, amely – nem akarok 

nagy szavakat használni, vagy demagóg lenni, de – a nemzetgazdasági érdekkel alapvetően ellentétes.  

Mit tekintünk környezeti érdeksérelemnek? Kétséget kizáró módon megállapítható, hogy  környezeti 

érdeksérelem a környezet hatása miatti egészségkárosodás, veszélyeztetés. Vajon környezeti 

érdeksérelem-e a tulajdonban, a birtoklásban, vagy a személyhez fűződő jogokban okozott sérelem?  

A válasz nem lehet más, mint határozott igen. Minden olyan esetben, amikor nem vitatható módon a 

környezeti minőség, tágabban az életminőség romlása következett, vagy következik be, a már 

korábban ismertetett határértékek teljesülésétől függetlenül érdeksérelem – az egyszerűség kedvéért 

nevezzük környezeti érdeksérelemnek – következik be. Törvényszerű-e, hogy a teljes körű 

érdeksérelmek orvoslására jellemzően csak polgári peres eljárások keretében kerülhessen sor, amikor a 

bizonyítási teher és az ezzel járó költségek az érdeksérelmet elszenvedőkre hárulnak, még abban az 

esetben is, amikor egy nyilvánvaló egyoldalú, vagy hiányos államigazgatási eljárás az érdeksérelem 

okozója!?  

3.  Szemléltetés 

Az eddig elmondottak valamennyi környezeti jellemzőre vonatkozhatnának. Ezek közül azonban 

egyet szeretnék kiemelni, mégpedig az emberre ható környezeti zajt, ami azért is szerencsés, mert a zaj 

a többi környezeti jellemzőhöz képest, eltérő sajátossága, szubjektív jellege miatt kiválóan alkalmas a 

cím szerinti téma szemléltetésére.  

Korábban már szó volt róla, de nem lehet elégszer ismételni, hogy az életminőség meghatározó eleme 

az egészség. Az egészséget pedig védeni kell, ha kell határértékekkel is, mégpedig egészségügyi 

határértékkel, de értjük-e, hogy miről beszélünk, és ami még fontosabb: értik-e azok, akik döntenek? 

E kérdést különösen ajánlom azok figyelmébe, akik az egészséget leegyszerűsítik a fizikai, biológiai 

egészség fogalmára. Ők azok, akik számára a környezeti hatások minősítésekor az egyetlen rendező 

elv a közigazgatási jogszabályokban előírt egészségügyi határérték (látni fogjuk, milyen megtévesztő 

lehet) betartása és betartatása. Ők azok, akik szerint, ha nincs határérték, akkor az jogalkalmazási 

anarchiához (ezt például egy polgári peres eljárás során hallottam) vezet. Ez súlyos tévedés. Tévedés, 

mert a magát fejlettnek tartó világ az egészség valódi és teljes értelmezéséről feledkezett el. Előtérbe 

kerültek a materiális, és háttérbe az immateriális értékek. Súlyos árat fizetünk azért, hogy a fejlődés 

egyetlen mércéjének csupán a mérhető dogokat, a pénzben kifejezhető profitot, a növekedést, a 

mindenáron való gyarapodást tekintettük, valódi fejlődési mutatók nélkül.   

Nem kétséges, ma még sokaknál megrökönyödést, értetlenséget vált ki, hogy a környezeti állapot 

minőségének objektív és emberi (szubjektív) tényezői is vannak. Az emberi, érzeti tényezőket szinte 

félve, bátortalanul, szégyenkezve említik azok, akik elszenvedik. Pedig ezeket nem elfedni, hanem 

feltárni, kibontani kell.  
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Korábban már felhívtam a figyelmet arra a meggyőződésemre, miszerint a jelen és az elkövetkező 

időszak erősödő konfliktusai, sőt válságai előtérbe helyezik a környezetpszichológia tudományát. 

Ennek tárgya a természeti környezetébe illeszkedve élő ember, célja pedig az ember és a természeti-

társadalmi környezet kölcsönhatásának vizsgálata.  

Ma már mi is bátran kijelenthetjük, már csak azért is, mivel minden, valamirevaló politikai nyilatkozat 

kötelező kellékévé is vált, hogy a környezeti rendszerek egyensúlya megbomlott. A 

környezetvédelemnek sem lehet más célja, mint az ember továbbélési feltételeinek, mégpedig az 

emberhez méltó élet feltételeinek fenntartása és fejlesztése érdekében helyreállítani a megbomlott 

egyensúlyt, védeni az ember teljes körű egészségét, növelni a segédeszközök nélküli egészséges 

életkort!   

Visszatérve a szemléltetéshez, talán nem mondok újat azzal, hogy egy épített környezetben, egy 

homogén szerkezetű lakóterületen a lakófunkciótól eltérő tevékenység környezethasználatával, 

terhelésével kapcsolatos konfliktusok jellemzően az adott terület zajterhelésének növekedése miatt 

alakulnak ki. Ezt a tényt az ombudsmani vizsgálatok is egyértelműen alátámasztják.  

A környezeti érdekérvényesítés szempontjából tehát nem mellékes, hogy a zajvédelmi intézkedések, a 

műszaki megoldások és mindezeket megelőzve az erre a szakmai ágra vonatkozó jogalkotás és a 

jogalkalmazás során a környezeti zajra jellemző sajátosságok milyen módon kerülnek figyelembe 

vételre.  

Korábban már jeleztem, hogy nem akarok jogászkodni, de éppen a most tárgyalt környezeti jellemző, 

az embert érő zaj vizsgálata során szerzett tapasztalataim alapján  nagy biztonsággal állítom, hogy a 

környezeti érdekérvényesítés hatékonysága érdekében a közigazgatási (környezetvédelmi) jogterület 

követelményeit hozzá kell igazítani a jóval nagyobb hagyományokkal és kiforrottabb tapasztalatokkal 

rendelkező polgári jog követelményrendszeréhez.  

Nem vitatható, hogy a környezethez fűződő jog, mint alkotmányos alapjog védelme kapcsán a fő 

probléma és feladat itt is az egyensúlykeresés.  

Jogtudósok álláspontja szerint a polgári jog az érdekegyensúly joga, mert úgy próbál igazságot tenni, 

hogy az ütköző érdekeket hozza egyensúlyba. Ezért van tehát különös jelentősége annak, hogy a 

környezethez fűződő jogok érvényesítésénél a polgári jog érvényesülését is biztosítani kell, lehetőség 

szerint már a közigazgatási eljárások során. 

Azt már mindenki betéve tudja – még ha nem is pontosan érti – hogy a környezeti zaj akkor válik 

károssá, ha az ember mindennapi életét zavarja, ha aktiválja az un. vegetatív idegrendszeri funkciókat.  

Kit, mikor, mi zavar, tudunk-e erre egyértelmű választ adni? Egzakt választ ma még talán nem. 

Kifejezhető-e egyetlen jellemzővel és egyetlen értékkel a zavarás káros mértéke? Nem.  

A környezeti zajvédelmi (pontosan értsük, tehát nem a méréstechnikai) szakértő ismeri-e a zavarás 

okozta stressz állapot egészségkárosító folyamatát és jellegzetességeit? Van, aki igen, van, aki nem.   

Tudunk-e egységes választ adni arra a kérdésre, hogy mit értünk "nyugalom" alatt. Nem.  

Sorolni lehetne még a kapcsolódó kérdéseket, melyekre "nem" lenne a válasz.  

Baj ez? Nagyon nagy baj, mert akkor hogyan segítheti a környezetvédelmi szakértő (mert ki más 

válaszolhatna helyette szakszerűen) a döntéshozót például annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy 

egy zajhatás veszélyes mértékű-e, vagyis zavarja-e például jelentős mértékben a zajforrás 

hatásterületen élők nyugalmát.  

 

Nem kerülhető meg az érdemi válasz, nem fogadható el az, hogy a tényfeltárási feladatot 

leegyszerűsítjük csak a mérhető zajok vizsgálatára és magára a mérésre, a minősítést pedig csak a 

határértékhez való hasonlításra. 

Egy nehezen elfogadható, mondhatni káros jogalkotási (és ezzel együtt értelemszerűen 

jogalkalmazási) tendencia figyelhető meg, nem csak a zajvédelem területén, hanem általában a 

környezetvédelmi jogszabályok területén. E tendencia az életminőséget alapvetően meghatározó 

környezetet fizikai jellemzőkkel és határértékekkel, mégpedig egészségügyinek nevezett határértékkel 

kívánja minősíteni.  

Ennek a folyamatnak törvényszerű következménye, az a tévhit, hogy csak mérhető fizikai jellemzővel 

és csak méréssel lehet meghatározni egy adott környezet minőségi állapotát. A mérési módszerek és a 

rendelkezésre álló méréstechnikai eszközök elképesztő fejlődése és ezek alkalmazása ellen nincs 
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semminemű kifogásom, sőt, de a dolgokat a helyére kell tenni! A mérés egy nélkülözhetetlen (sok 

esetben nem is a legfontosabb) eszköze a szakértői munkának, de csupán egy része a célhoz vezető 

útnak.  Eszköz tehát, amellyel lehet élni és lehet visszaélni is. Élni lehet vele, amikor a nyilvánvaló 

környezeti jogsértés megelőzését vagy leleplezését szolgálja. De vissza is lehet élni azzal, amikor 

manipulálásra használják, vagy olyan módon misztifikálják, hogy még a szakértőket is zavarban ejtik.  

Ugye ismernek ilyen szakértői véleményt? Ezeket a jelenségeket etikai kérdéseknek tekintem, és most 

nem ezekkel szeretnék foglalkozni, de meggyőződésem, hogy nem lesz megkerülhető. 

A mérésnek valamilyen eredménye van, amely nyílván akkor hasznosul, ha közvetlenül alkalmas a 

minősítéshez. Ehhez határérték kell. Itt álljunk meg egy pillanatra! 

Régi vágyam, bár az én életemben már nem lesz kielégíthető, de mondja meg már nekem valaki azt, 

hogy például a sok zajhatárérték közül melyik tekinthető egészségügyinek és hogy miért és azt is, 

hogy a többi az micsoda (az igazság kedvéért azért meg kell említenem, hogy a sok érték közül azért 

van egy, nevezetesen a halláskárosodás, mint a fizikai egészség megelőzése érdekében alkalmazott 

határérték, amelyet érteni vélek). 

Tételezzük fel, hogy a méréssel meghatározható, zajhatárértékekhez hasonlítható, tehát reprodukálható 

zajok tisztességes, szakmailag és méréstechnikailag aggálymentes módon „megmérésre kerültek”. 

Valamennyi üzemelési körülményt oly módon rögzítettek, hogy a mérés bármikor megismételhető, a 

kapott mérési eredmény pedig hibahatáron belül igazolja is a reprodukálhatóságot.  

Következhet tehát a határértékhez való hasonlítás? Igen, de még nem tartunk a minősítésnél, mert ezt 

követően kell vizsgálni az emberi, érzeti jellemzőket, a zajhatás zavaró jellegének egyéb elemeit!  A 

teljességre való törekvés nélkül, csak kiemelve néhányat: a működés telepítési és technikai feltételeit; 

a nem reprodukálható, de a működéshez nyilvánvalóan és nélkülözhetetlenül hozzátartozó 

zajhatásokat; a zavaró zajhatás nélküli környezeti állapot zajjellemzőit; a zavaró zajhatás jellegének és 

mértékének indokoltságát (pl. elérhető legjobb technika), stb.               

El kell tehát szakadni attól a meghaladott szemlélettől, hogy az embert érő környezeti érdeksérelem 

alatt csak a fizikai halláskárosodás (LEX,8h > 87dB) nem pedig a teljes értelemben vett egészség 

kockázatát értjük. Az egészséghez fűződő alkotmányos jog, az érdeksérelem jogos védelme ui. ennél 

sokkal szélesebb kört jelent. Éppen a környezeti minőség érzeti tényezőinek érdemi vizsgálata 

hozhatja felszínre azokat a vélt vagy valós sérelmeket, amelyek egy később már nehezen kezelhető 

egészségkárosodáshoz vezető konfliktust megelőzhetnének. Sok mindent meg lehet tenni, de egy 

dolgot nem: e tényezők vizsgálatának elmulasztását. 

Az egészség fogalmának korszerű értelmezése vadonatúj helyzetet teremt nemcsak a jogalkotó, de a 

jogalkalmazó, közöttük a környezetvédelmi szakértő számára is. 

Tudatosítani kell, hogy a környezetvédelmi szakértő nem azonos a méréstechnikai szakemberrel. Az a 

szakértő, aki nem képes a teljes értelemben vett egészséget károsító, veszélyeztető tényezők, 

körülmények feltárására és akár társszakértő bevonásával, de érdemi és teljes körű értékelésére, 

csupán a fizikai jellemzők mérésére – álláspontom szerint – ne vegye a bátorságot ahhoz, hogy 

szakértői véleménye végén minősítsen.  

Korábban már volt róla szó, hogy a gyakorlati környezetvédelem egyik alapvető kérdése az eltérő 

érdekek egyensúlyba hozása, amelyhez a környezetvédelmi szakértő sajátos szempontjaival segítséget 

ad.  Ezzel kapcsolatosan ismételten felhívom a figyelmet, jó lenne elfelejteni azt a tévhitet, miszerint a 

környezetvédelem csak műszaki, természettudományos feladat, a többi tudományágnak itt nincs 

keresnivalója. Ez nyilvánvaló ostobaság. A jövőben a teljes körű környezeti hatásvizsgálatok 

elvégzésébe, az egyes környezeti konfliktusok feloldásába feltétlenül be kell vonni más tudományok 

képviselőit is. A környezetvédelmi szakértő pedig legyen egy jó koordinátor.   

Az objektív tényezők vizsgálatát, az érzeti (egyéntől függő szubjektív) tényezők feltárását követően 

következhet az érdeksérelmet elszenvedők bevonásával az érdemi érdekegyeztetés, a lehetséges 

kompromisszum kidolgozása, ami ma még rendre elmarad. Ameddig ez így lesz, a "környezeti 

sérültek" tehetetlenséget, kiszolgáltatottságot éreznek. Kérdezzük meg a pszichiátertől, hogy egy ilyen 

tartós lelki állapot jelent-e egészségi kockázatot!  

S eközben mit is mond Magyarország Alaptörvénye? „Mindenkinek joga van a testi és lelki 

egészséghez”   

  
  


