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Tolna Megyei Bíróság 
7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 
 
Tisztelt Megyei Bíróság! 
 
A Tisztelt Megyei Bíróság elıtt 9.K.20.006/2010. szám alatt Zöld Forrás Környezetvédı 
Egyesület felperes (7815 Harkány, Ságvári út 66.) által az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség alperes (1016 Budapest, Mészáros u. 
58/A.)ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt folyamatban lévı perében, a 
Pp. 55.§ és az 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 27/B.§ (3) bekezdés d) pontja alapján az 
alábbi  
 

b e j e l e n t é s t 
 
terjesztem elı: 
A fenti számon folyamatban lévı perben, a felperes pernyertességének elımozdítása 
érdekében a perben b e a v a t k o z ó k é n t részt kívánok venni. 
 
Kérem a Tisztelt Megyei Bíróságot, hogy a Pp. 56.§ alapján a beavatkozást megengedni, és a 
Pp. 57.§ (2) bekezdése alapján, az ügyben keletkezett iratokat részemre megküldeni 
szíveskedjék. 
 
Beavatkozásomat az alábbiakban indokolom: 
 

I. 
 
Hivatalunkhoz panasz érkezett Nagymányok I.-szén védnevő bányatelken tervezett bányászati 
tevékenység egységes környezethasználati engedélyének ügyében. Röviden ismertetve a 
panasz lényegét, elıadom, hogy a panaszos a bányászati tevékenység által érintett területen 
található és a bányanyitás esetén elpusztuló és pótolhatatlan védett növény– és állatfajok 
megmentésére, megvédésére hivatkozott. 
A panasz nyomán, az Obtv. 27/A.§ és a 27/B.§ alapján vizsgálatot indítottunk. Vizsgálatunk 
során beszereztük az ügyben eljárt hatóságtól a keletkezett iratokat. 
Értékelve az ügyben keletkezett iratokat, illetıleg az ügyben hozott hatósági határozatokat 
(DDKTVF 1416-7/2008., OKTVF 14/2136-25/2008., DDKTVF 1539-4/2009., OKTVF 
14/2245-41/2009.) álláspontunk szerint az alperes (OKTVF) eljárása és döntése - melyben 
Nagymányok I.-szén védnevő bányatelken tervezett bányászati tevékenység egységes 
környezethasználati engedély kiadását helyben hagyta - megalapozatlan, és így 
jogszabálysértı. 
 
Megállapításaimat az alábbiakban indokolom: 
 
Elöljáróban adom elı, hogy az alperes 2008. augusztus elsején hozott OKTVF 14/2136-
25/2008. határozattal megsemmisítette a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelıség (DDKTVF) 1416-7/2008. határozatát és az elsıfokú hatóságot új 
eljárás lefolytatására utasította. Az alperes határozata szerint, természetvédelmi 
(élıvilágvédelmi) szempontokat figyelembe véve a határozat nem kellıen megalapozott, 
„környezeti hatásvizsgálati dokumentum természetvédelmi és élıvilágvédelmi szempontból 
elnagyolt, a bemutatott természeti állapotfelmérés nem nevezhetı teljesnek, illetve a 
bemutatott adatokból levonható hatásbecslések nem kellıen megalapozottak.” A határozat 



összefoglalóan megállapítja, hogy a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció olyan 
hiányosságokban szenved, amelyeket „a másodfokú eljárásban nem lehetséges pótolni, 
tekintettel arra, hogy egy szakmailag hiteles természeti alapállapot felméréshez minimálisan 
egy vegetációs idıszakban történı széles körő felmérések szükségesek.” 
 
Az alperes határozata meghatározta mindazokat a szempontokat és megvizsgálandó 
részletkérdéseket, amellyel a „Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati 
engedélyezési dokumentum” tájvédelmi munkarész kiegészítése szükséges (OKTVF 14/2136-
25/2008. 16. oldal). 
 
A megismételt elsıfokú eljárás a DDKTVF 1539-4/2009. határozatával zárult, amelyben az 
elsıfokú környezetvédelmi hatóság a Nagymányok I.-szén védnevő bányatelken tervezett 
bányászati tevékenységre 2009. február 12-én ismételten kiadta az egységes 
környezethasználati engedélyt. Ezt fellebbezte meg a felperes, mely fellebbezést az alperes az 
OKTVF 14/2245-41/2009. határozatával elutasította és az elsı fokú határozatot helyben 
hagyta.  
 
Ezen döntéssel véleményem szerint az alperes a Ket. 105.§ (2) bekezdés figyelmen kívül 
hagyásával megsértette a Ket. 50.§ (1) bekezdésében meghatározott, a tényállás tisztázására 
vonatkozó kötelezettségét az alábbiak szerint: 
 

II. 
 
A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a megismételt elsıfokú eljárásban a 
bányanyitást kérelmezı nem nyújtott be teljes vegetációs idıszakot felölelı új 
hatástanulmányt, mint ahogyan az alperes OKTVF 14/2136-25/2008. határozata elıírta, hanem 
az eredeti hatástanulmány egyes kérdéseiben történı kiegészítésekkel próbált eleget tenni a 
környezetvédelmi hatóság elıírásainak. 
 
Az alperes OKTVF 14/2136-25/2008. határozatában megfogalmazott elıírások a 
természetvédelmi alapállapot felmérése céljából születtek, azért hogy megállapítható legyen, 
hogy a tervezett beruházás milyen hatással lehet az igénybe vett területeken található 
természeti értékekre (védett növény és állatfajokra, értékes növénytársulásokra és 
állatközösségekre), valamint a területen és annak közvetlen közelében található ex lege 
természeti értékekre (források, víznyelık, földvár), illetve a tervezett bányaterület közelében 
levı Kelet-Mecseki Tájvédelmi Körzet területére, valamint a HUDD20030 kódjelő, „Mecsek” 
elnevezéső kiemelt jelentıségő természetmegırzési területre, valamint a HUDD10007 kódjelő 
„Mecsek” elnevezéső kiemelt jelentıségő különleges madárvédelmi területre. 
 
A kérelmezı a megismételt elsıfokú eljáráshoz beadott hatásvizsgálati kiegészítésében 
továbbra sem pótolta az alperes által felsorolt hiányosságokat. Idézetek az alperes OKTVF 
14/2136-25/2008. határozatából: 
               

• „Nem ismerteti a bányatelek közelében levı Natura 2000 területeket, nem 
foglalkozik ezen területek kijelölı élıhelyeivel, illetve fajaival. Nem 
foglalkozik a tanulmány azzal, hogy ezeket a jelölı élıhelyeket, illetve jelölı 
fajokat a bánya létesítés és mővelése, valamint a kibányászott szén szállítások 
során milyen hatások fogják érni, és ezek a hatások milyen mértékben hatnak a 
Natura 2000 területekre.” A megismételt eljárásban a környezeti 
hatásvizsgálathoz benyújtott kiegészítés nem pótolja a felsorolt hiányosságokat. 



• Hasonló hiányokat fogalmazott meg az alperes a közeli Kelet-Mecsek 
Tájvédelmi Körzet kapcsán is, amikor megállapította, hogy a részletes 
környezeti hatásvizsgálat nem vizsgálta azt sem, hogy „az országos védett 
természeti terület állapotára a bányanyitás és mővelés milyen hatásokat 
generál.” 

• „A tanulmány említést tesz ex lege védett értékekrıl is (források, víznyelık, 
földvárak), de megemlíti a védett Várfı-hegyet, amelyrıl a szövegben nem 
derül ki, hogy az ex lege földvár vagy az országos jelentıségő tájvédelmi körzet 
része. Ezekre az ex lege természeti értékekre a bányalétesítés és mővelés hatását 
a késıbbiekben nem vizsgálják.” A felperes által beadott fellebbezés a 
hatásterületen 39 egész évben mőködı és idıszakosan mőködı forrást, 1 
víznyelıt és 1 földvárat jelenít meg. A megismételt elsıfokú eljáráshoz csatolt 
kiegészítésben ehhez képest 3 forrás (Zsolt-forrás, Mocsolás-forrás, Halastói –
forrás) és a Várfı-hegyen található földvár került megemlítésre, azzal a 
kitétellel, hogy „A bányatelek határa és hatásterülete a védett értékeket (forrás, 
földvár) nem érinti, ezt a térkép is szemlélteti.” 

• Az eredeti környezeti hatásvizsgálat „Nem ad semmiféle javaslatot arra nézve, 
hogy a bányatelken található, és a fedıfelszín lebányászásával megsemmisülı 
természeti értékek megmentése, illetve a hatások csökkentése érdekében milyen 
intézkedések lehetségesek. A tanulmány alternatív megoldásokat nem vizsgál.” 
A megismételt eljárásban a környezeti hatásvizsgálat kiegészítése továbbra sem 
tesz javaslatot arra nézve, hogy a bányatelken található, és a fedıfelszín 
lebányászásával megsemmisülı természeti értékek megmentése, illetve a 
hatások csökkentése érdekében milyen intézkedések lehetségesek és 
szükségesek, így a természetvédelmi hatóságnak még az a lehetısége sincs meg, 
hogy mérlegeljen, alternatív megoldások közül válasszon.  

• Sem az eredeti, sem pedig annak a megismételt elsıfokú vizsgálathoz benyújtott 
kiegészítése nem foglalkozik részletesen a bányamőveléssel érintett területeken 
élı, elıforduló védett állatfajokkal, állattársulásokkal, azoknak a bányaterületen 
levı lokalizációjával, illetve a bányamővelés hatásainak a védett állatfajokra, 
populációkra és állattársulásokra kifejtett hatásaival. Az alperes által benyújtott 
fellebbezés a bányászattal érintett területen számos gerinces és gerinctelen 
állatfajt nevez meg. Ehhez képest a környezeti hatásvizsgálat és annak 
kiegészítése elenyészıen kevés védett állatfajt említ a 41,8 ha nagyságú 
bányatelken. Mindebbıl megállapítható, hogy a tervezett bányaterületen és 
annak hatásterületén az állatvilág alapállapotának feltárására részletes 
vizsgálatok nem történtek. 
 

III. 
 

Az eredeti környezeti hatásvizsgálat és a kiegészítése egyetlen esetben a védett keleti 
ajtóscsiga (Pomatias rivulare) vonatkozásában tesz javaslatot az érintett faj megmentésére, 
amely vélemény a csigák áttelepítését tartja megoldásnak. Ugyanakkor a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság szakértıi véleményében leszögezi, hogy a védett keleti ajtóscsiga áttelepítése 
más élıhelyre szakmai szempontok alapján sikeresen nem valósítható meg, a faj védelmét az 
élıhely védelmével együtt kell megoldani, ezért védıpillérek kialakítását és a szállítási 
útvonalak mellett porfogó palánkok kialakítását tartja szükségesnek, illetve nem tartja 
megfelelınek a bányamővelés során leszedett humusz tárolási helyét, amely a keleti 
ajtóscsigának az egyik jelentıs populációjának élıhelye. A felperes által beadott fellebbezés és 
fellebbezés kiegészítés részletes felmérést tartalmaz a védett keleti ajtóscsiga állományok 



lokalizációjáról a bányamőveléssel és annak hatásaival érintett területeken, és megállapítja, 
hogy ennek a szórvány elterjedéső, lokális elıfordulású puhatestőfajnak a bányatelekkel 
lefedett része a legnagyobb hazai állományát ırzi, és a terület mikroklímájának megváltozása 
(amely a bányamővelés okozta talajvízszint csökkenés miatt következik be) a védett keleti 
csiga itt található metapopulációinak a pusztulását fogja okozni. 
 
A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 42.§ (2) bekezdés szerint 
gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges 
természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megırzésérıl. Emellett a 
Tvt. 43.§ (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 
károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, 
lakó-, élı-, táplálkozó-, költı-, pihenı- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 
 
 
 Véleményem szerint a fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy az alperes által az 
OKTVF 14/2136-25/2008. határozatban felsorolt hiányosságokat a kérelmezı, CALAMITES 
Kft. a megismételt eljárásban ismételten nem teljesítette, ezért az alperesnek a tényállás 
tisztására vonatkozó kötelezettsége miatt a  Ket. 105.§ (2) bekezdése alapján kellett volna 
döntését meghozni.                                   
 

IV. 
 
Fentiekre tekintettel összegezve megállapítható, hogy az alperes eljárásában a Ket. 105.§ (2) 
bekezdésére figyelemmel, valamint a Tvt. 42.§ (2) bekezdést és a 43.§ (1) bekezdést 
figyelmen kívül hagyó eljárásával határozatát a Ket. 50.§ (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségének megszegésével, azaz jogszabálysértı módon hozta meg. 
 
Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Tolna Megyei Bíróságot, hogy az alperes határozatát a 
Pp. 339.§ (1) bekezdése alapján hatályon kívül helyezni, és az alperest – a fentiekre 
figyelemmel – új eljárás lefolytatására kötelezni szíveskedjék. Az ítélet indokolásában kérem, 
hogy a Tisztelt Bíróság mutasson rá arra, hogy az eredetileg támasztott megalapozott 
követelményektıl való eltérés minden indok nélkül történt és a fentiekben kifejtettek alapján 
jogszabálysértı helyzetet eredményezett mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból. 
 
Beavatkozás iránti bejelentésem körében adom elı, hogy az  Obtv. 27/B.§ (3) bekezdés d) 
pontja biztosítja a lehetıséget számomra, hogy a környezet állapotával összefüggı 
közigazgatási döntéssel szemben indított bírósági felülvizsgálat során a perben beavatkozóként 
részt vegyek. Jelen per tárgyát képezı Nagymányok I.-szén védnevő bányatelken tervezett 
bányászati tevékenység egységes környezethasználati engedélyét helyben hagyó határozat 
érdemben érinti az egészséges környezethez való jogot, amelynek alkotmányos védelme 
érdekében választotta meg az Országgyőlés külön biztosként a jövı nemzedékek országgyőlési 
biztosát. 
 
Budapest, 2010. június 8. 
 
Tisztelettel: 
 
dr. Kovács Anikó 
   jogi referens    


