
BÉM, az „átkozott” 
 
 

A Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék Hasznosító Mű Zrt. (BÉM) működése már régóta sújtja a 
Sajókeresztúr környékén lakókat. A helyi lakosok panaszos levelükben csak „átkozott”-nak 
minősítették a levegőbe hatalmas port kijuttató, a környéket rettenetes bűzzel terhelő üzemet, mely 
egyes szakértők szerint vélhetőleg az ország legnagyobb dioxin-kibocsátója is. A Levegő 
Munkacsoport a sorozatos lakossági panaszok hatására ügyfélként bejelentkezett az üzem egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásába, mely a közeljövőben indul, továbbá kérte a hatóságot: 
azonnal hozzon intézkedéseket a környezetterhelés csökkentésére. 

 
A gyárban főleg vasérc zsugorítványt készítenek, melyet aztán exportra értékesítenek. A 

folyamat során nem veszélyes hulladékot hasznosítanak újra. A cég ugyan megfelel a por- és 
kéndioxid-kibocsátási határértékeknek, melyet kibocsátott mikrogramm/légköbméter értékben 
állapított meg a miskolci környezetvédelmi hatóság, de mivel naponta nagyjából 200 000 köbméter 
füstgáz megy ki a kéményen, ez rendkívüli szennyezést okoz, például napi több száz kilogramm kén 
és por kerül a levegőbe. Azért ilyen nagy mennyiségű a füstgáz-áram, mert csak így tudják tartani a 
határértékeket, erősen felhígítva a kibocsátott gázt. Így gyakorlatilag a füstgáz-áram növelésével 
büntetlenül tudják növelni a szennyezést, és persze a szennyezés kiszűrésének megspórolásával az 
extraprofitot. Az egyik megoldás az lenne, ha a hatóság órás, napi vagy éves kibocsátási 
maximumot állapítana meg. A rákkeltő dioxin kibocsátására is határértéket kell megállapítani, és ki 
kell szűrni a rendkívül veszélyes vegyületeket füstgázmosóval, mely jelenleg nincs a gyárban. 

A sorozatos lakossági panaszok hatására a Levegő Munkacsoport ügyfélként bejelentkezett az 
üzem egységes környezethasználati engedélyezési eljárásába, mely a közeljövőben indul, és kérte a 
hatóságtól, hogy azonnal hozzon intézkedéseket a környezetterhelés csökkentésére. Az eljárás során 
a Levegő Munkacsoport szeretné rákényszeríteni a céget, hogy működése során az elérhető legjobb 
technológiát alkalmazza, építsen be korszerű szűrőrendszert és javítson energiahatékonysági 
mutatóin is. 

Az égető honlapjának a fórum rovat már majdnem megtelt a környéken lakók panaszaival. 
Ezekből alább idézünk: 

 
„Érdeklődni szeretnék, hogy mi az oka annak a már szinte elviselhetetlen szúrós szagnak, ami a 

BÉM kéményéből száll fel. A szag különösen akkor érezhető, ha vastag felhőréteg borítja a térség 
egét. A szag pedig Sajókeresztúrban és Szirmabesenyőben érezhető a leginkább a széljárástól 
függően, pont akkor, amikor a BÉM a kémény látványából ítélve dolgozik, és a szél felénk hozza a 
füstöt. Magát a szagot pedig a frissen meggyújtott gyufaszál szagához tudom hasonlítani, mint 
amikor a gyufaméreg elég. Eddig nem zavart, de az utóbbi időben sajnos ez gyakori lett, és 
legutóbbi ilyen esetben, azaz 2006. szeptember 6-án, vasárnap délelőtt annyira rossz volt a levegő 
minősége, hogy kisebb rosszullétet okozott. Szellőztetésről ilyenkor szó sem lehet, a zárt lakásban 
ajánlatos maradni. Egyébiránt pedig ezt a jelenséget finom, sárgás, időnként vöröses por lerakódása 
kíséri, amit megfigyelhetünk mind a teraszok kövezetén, mind az éjszakára kint hagyott autók 
szélvédőin, karosszériáján. Várom mielőbbi válaszát.” 

 
„Önök kórházi hulladékot is égetnek??? Vagy mi? Mert olyanjódszag volt a levegőben hogy az 

iszonyat! Ejnye-bejnye...” 
 
„Felháborítónak tartom, ami történt ma egész nap, krákogni lehetett a füstgáztól, maguk mégis 

mit képzelnek, fulladjon meg az ember? Nem egy kisgyermek él a közelben, maguk szerint ez nem 
káros???? Akkor mi??? EZ a technológia egy rakás sz…, amit maguk alkalmaznak nem egyéb!!! És 
ne bizonygassa nekem, hogy ilyen meg olyan korszerű technológia, azt hiszik hülye emberek 
vannak, nem lehet mindenkit megetetni...-!? Mellesleg a telefont nem szokás felvenni, ha szólna a 
paraszt, hogy megfullad?A füst miért nem megy fel magasra? Spórolnak netalán? Azt hiszem 



rendszeresen fel lesznek jelentve a Környezetvédelemnél! Az ISO minősítést én levenném a 
honlapról, mert siralmas ! A tájékoztatójuk meg egy fabatkát sem ér, amit küldtek, még kitörölni se 
lehet vele, mert kemény! Az Önök irodájába kellene bevezetni a füstöt és bezárni mindannyiukat, 
hadd szívják ...azt hiszem könyörögve jönnének ki, és egy életre abbahagynák ezt!” 

 
„Maguk jól élnek gondolom a "sz…" égetésből! De kívánom önöknek, hogy a pénzüket, amit 

ebből az égetésből szereznek, orvosra, gyógyszerekre, koporsóra költsék, mint ahogy teszik azt 
sokan Sajókeresztúrban ! Az ISO minősítésük egy kalap szamócát sem ér!” 

 
„Teljesen felesleges ez a vendégkönyv... nem más, mint képmutatás. Kíváncsi lennék, ha a 

kedves tulajdonos is a környező falukban lakna és nap mint nap szívná be a büdös és valószínűleg 
káros levegőt a kölykeivel együtt, akkor nem zavarná-e, de csak kisemberek vagyunk, akiknek 
mosolyogva lehet hazudni... Bárhol máshol Európában egy ilyen üzem nem mérgezhetné az 
embereket, de egyelőre itt ebben az országban a pénz az úr, mindenki megfizethető, megvehető. 
Addig, amíg nem hal meg pár ember emiatt, nem fog történni semmi, de ettől nem kell félni, hiszen 
az lehet akár 20-30 év is, mire a sok lerakódott szemét, amit beszívunk és megeszünk a kertre 
lecsapódó füstből, kicsináljon valakit is. Mert ez egy ilyen ország... Addig, amíg valaki meg nem 
elégeli, és az illetékesekkel nem érzékelteti, hogy bármilyen vastag a bukszája, még ő is ember, és 
mint olyan sérülékeny... 
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