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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA 
 
 
 
Budapest 
 
 
Tisztelt Legfelsıbb Bíróság! 
 
Zöld Forrás Környezetvédı Egyesület felperes által az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség alperes ellen 9.K.20.006/2010. szám alatt 
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben – amelybe a felperes 
pernyertességének elımozdítása végett beavatkozott a Jövı Nemzedékek Országgyőlési 
Biztosa, illetve az alperes pernyertességének elımozdítása végett beavatkozott CALAMITES 
Kft – a Tolna Megyei Bíróság 9.K.20.006/2010/24. számú ítélete ellen a Pp. 270.§ (2) 
bekezdése alapján a törvényes határidın belül  
 

f e l ü l v i z s g á l a t i   k é r e l m e t 
 
terjesztek elı.    
 
I. 
Indokaimat az alábbiakban terjesztem elı: 
 
1. A közigazgatási szerv, az alperes lett volna köteles a perben határozata alapjául 
szolgáló tényállás valóságának bizonyítására. 
 
Az alperesi beavatkozó – környezeti hatástanulmány csatolása mellett – kérelmet nyújtott be 
az elsıfokú környezetvédelmi hatóságnál, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnél (továbbiakban: Felügyelıség) a „Nagymányok 
I-szén” védnevő bányatelken tervezett bányászati tevékenység egységes környezethasználati 
engedélyezése iránt. 
 
A Felügyelıség a 2008. január 31. napján kelt 1416-7/2008. számú határozatával az egységes 
környezethasználati engedélyt kiadta. 
 
A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2008. augusztus 1. napján kelt 14/2136-
25/2008. számú határozatával az elsı fokú határozatot megsemmisítette, és a Felügyelıséget 
új eljárás lefolytatására utasította. A megsemmisítésre a határozat indokolása szerint azért 
került sor, mert a környezeti hatástanulmány természetvédelmi és élıvilágvédelmi 
szempontból elnagyolt volt, a bemutatott adatokból levonható hatásbecslések nem voltak 
kellıen megalapozottak. 
 
A Felügyelıség 2009. február 12-én kelt 1539-4/2009. számú határozatával az egységes 
környezethasználati engedélyt az alperesi beavatkozó részére ismételten kiadta. 
 
A határozattal szemben a felperes fellebbezést, illetve fellebbezés-kiegészítést nyújtott be. 
 
A fellebbezés folytán eljárt alperes a 2009. október 13. napján kelt 14/2245-41/2009. számú 
határozatával az elsı fokú határozatot helybenhagyta. Az alperes határozatával szemben a 
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felperes a jogszabályban elıírt határidın belül bírósághoz fordult és közigazgatási pert 
indított. 
 
A megyei bíróság 2010. szeptember 15-én a 9.K.20.006/2010/24. számú ítéletével a felperes 
által benyújtott keresetet elutasította, mely ítélet jelen felülvizsgálati kérelem tárgya.  
 
A megyei bíróság ítéletének 12. oldalán az alábbiak olvashatók: 
„A bíróság a közigazgatási per során megállapította, hogy a Pp. 164.§ (1) bekezdése 
értelmében a felperes a bizonyító fél, azaz a keresetlevélben tett állítások bizonyításra szoruló 
tényeknek minısülnek és azzal összefüggésben a felperest terheli a bizonyítás.” 
 
A Pp. 164.§ (1) bekezdése szerint a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a 
félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. 
 
A Pp. 336/A. § (2) bekezdése ugyanakkor kimondja, ha a közigazgatási eljárás hivatalból 
indult, vagy a közigazgatási szerv a tényállás-megállapítási kötelezettségének nem tett eleget, 
a közigazgatási szerv köteles a határozata (a szakhatóság az állásfoglalása) alapjául szolgáló 
tényállás valóságának bizonyítására, ha azt a felperes vitatja. A fenti törvényhelyhez főzött 
indokolás szerint a Pp. 336/A.§ (2) bekezdésének második fordulatára való hivatkozást 
illetıen a bírósági vizsgálatot kezdeményezınek meg kell jelölni azokat a bizonyítékokat, 
amelyeket akár az elsı, akár a másodfokú közigazgatási eljárásban elıterjesztett, és azokat a 
közigazgatási szerv a tényállás megállapítási kötelezettségének megszegésével a 
határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72.§ (1) bekezdés d), e) pontnak megfelelıen nem részletezte, 
így a fél nem ismerhette meg az elıterjesztéseivel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
állásfoglalást. E hivatkozások, tények és azok alapjául szolgáló bizonyítékok közlése nélkül 
alappal a fél nem hivatkozhat arra, hogy az alperes a tényállás tisztázási kötelezettségének 
nem tett eleget. 
 
A Bíróság ítéletének 17. oldalán kifejti: „Nem lehet megállapítani, hogy a közigazgatási 
szervek ne tettek volna eleget a tényállás megállapítási kötelezettségüknek és ezért az alperes 
lenne köteles bizonyítani. A bírói gyakorlat szerint nem megalapozott vagy hiányos tényállás 
esetén köteles bizonyítani az alperes, jelen esetben viszont nem hiányos a tényállás, legfeljebb 
az állapítható meg, hogy egyes tényállási elemeket – alapvetıen a bánya mőködtetésének 
környezeti hatásait – másként ítélik meg a felek.” 
 
Az alperesi határozat megalapozatlanságát az alábbiakban 6 pontban részletezem: 
 
1. Az alperes döntését alperesi beavatkozó által benyújtott olyan hatásvizsgálati 
dokumentációra építi, amely nem felel meg a jogszabályi elıírásoknak, illetve az alperes 
korábbi határozatában szereplı elıírásoknak. A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, 
hogy a megismételt elsıfokú eljárásban a bányanyitást kérelmezı nem nyújtott be a teljes 
vegetációs idıszakot felölelı új hatástanulmányt, mint ahogyan az alperes OKTVF 14/2136-
25/2008. határozatából következne, hanem az eredeti hatástanulmány egyes kérdéseiben 
történı kiegészítésekkel próbált eleget tenni a környezetvédelmi hatóság elıírásainak. A Ket. 
105.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a megismételt eljárásban az elsı fokon eljáró hatóságot a 
másodfokon hozott határozat rendelkezı része és indokolása köti. 
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Az alperesi beavatkozó - ahogy a beavatkozási kérelmünkben is rámutattunk - a megismételt 
elsıfokú eljáráshoz beadott hatástanulmány 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 hatástanulmány „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. 

 
2. Az alperes a 14/2245-41/2009. számú határozatában felsorolja a felperes által benyújtott 
2009/1/3. és 2009/1/4. és 2009/1/8. számú fellebbezésekben érintett tárgyköröket. Az alperes 
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14/2245-41/2009. számú határozatában ugyanakkor nem foglalkozik számos tárgykörrel és 
nem is indokolja a mellızés okait, így a felperes nem ismerhette meg az elıterjesztett 
bizonyítékaival kapcsolatos közigazgatási hatósági állásfoglalást. Ilyen tárgykörök például a 
robbantások kiváltotta szeizmikus környezetterhelés által fellépı hatások (a források elapadási 
lehetısége, a nyílt karsztterületek károsodása, felszín alatti vizek elszennyezıdése), továbbá a 
katonai övezet védelmét szolgáló jogszabályok súlyos megsértése, a tervezett bányászati 
tevékenység védett növényekre és állatokra gyakorolt közvetlen hatásainak figyelmen kívül 
hagyása.  
 
3. A felperes által benyújtott fellebbezés a tervezett bányatelek környezetében 39 db forrást 
sorol fel, jellemez és ábrázol térképen, ezzel szemben az alperesi beavatkozó által készített 
hatásvizsgálati dokumentáció hármat említ meg, de nem vizsgálja a bányászati tevékenység 
hatását még erre a három forrásra sem. Ugyanakkor az alperes határozata sem utal arra, hogy 
vizsgálta volna a bányászati tevékenység  forrásokra gyakorolt hatását, mindössze ennyi 
megállapítás olvasható: „A megismételt eljárás során – a már korábban megismert tényeken 
túlmenıen – vízföldtani szempontból újabb lényeges körülmények, illetve konkrét mérésekkel 
és / vagy számításokkal alátámasztott tények nem merültek fel, ezért szakvéleményünket 
fenntartjuk. A tervezett bányászati tevékenység, a technológiai elıírások betartása mellett, a 
térségben található vízmőkutak, illetve vízbázisok vízkészletét vízkészletgazdálkodási 
szempontból sem, minıségileg, sem mennyiségileg nem veszélyezteti.”  
 
Ezen idézet kapcsán ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy a közigazgatási eljárás során a 
közigazgatási hatóság a megalapozott döntés érdekében köteles tisztázni a tényállást – jelen 
esetben a 39 db forrásra a bányászati tevékenység hatását –, lehetıség szerint felkutatni minden 
bizonyítékot, a konkrét mérések és számítások végzése nem a fellebbezést benyújtó feladata. 
 
4. A felszín alatti vizek elszennyezıdési lehetıségét a felperes 12 oldalon keresztül részletezi 
az általa benyújtott fellebbezésben. Ezzel kapcsolatban – a fentihez hasonló –  sommás 
megállapítást tartalmaz az alperes határozata: „A fellebbezés prognosztizálja a felszín alatti víz 
fokozott elszennyezıdését, a bányászati robbantások okozta kızetrepedezettség 
megnövekedése miatt, a feltételezett különbözı szennyezı anyagoknak a mélyebb rétegekbe 
történı gyorsabb lejutása következtében. Ez a feltevés szakmailag nem alapos, vizsgálati 
eredmény nem támasztja alá.”  
 
Álláspontom szerint, az „ez a feltevés szakmailag nem alapos” kijelentés nem tekinthetı 
indokolásnak. Az alperesnek részletesen ki kellett volna fejtenie a lefolytatott vizsgálatából 
származó megállapításait. Ugyanakkor újonnan hangsúlyozni szeretném, hogy a közigazgatási 
eljárás során a közigazgatási hatóság az, aki a megalapozott döntés érdekében köteles tisztázni 
a tényállást, lehetıség szerint felkutatni minden bizonyítékot, a konkrét mérések és számítások, 
vizsgálatok végzése nem a fellebbezést benyújtó feladata. 
 
5. A felperes nyílt karszt területek károsodásának veszélyére, valamint katonai övezet védelmét 
szolgáló jogszabályok súlyos megsértésére is felhívja a figyelmet, ezen tárgykörök azonban 
nem szerepelnek az alperes határozatában. 
 
6. A felperes fellebbezésében kiemeli a tervezett bányászati tevékenység védett növényekre és 
állatokra gyakorolt közvetlen hatásainak figyelmen kívül hagyását is. A fellebbezés szerint a 
védett növények közül a leendı bányaudvaron négy fajnak vannak jelentısebb élıhelyei 
(tıszám szerint meghatározva), melyek közül az örménygyökér elıfordulását 2007 nyarán a 
felperes független botanikai szakértıvel is felmérette és csatolta mellékletben a fellebbezéshez. 
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Emellett a leendı bánya udvarán élı keleti ajtóscsigák mellett további védett állatok (sárgahasú 
unka, erdei béka) élıhelyei felszámolódásának veszélyére is figyelmeztet a fellebbezés. 
A felperes a 2009/1/4. számú fellebbezés–kiegészítésében térképen bejelölve, fényképekkel 
alátámasztva tárta az alperes elé a keleti ajtóscsiga telepek kiterjedését. 
Az alperes határozatában nem foglalkozik a védett növényfajok és állatfajok egyedeinek 
veszélyeztetésével, elpusztításával, így a felperes nem ismerhette meg az elıterjesztett 
bizonyítékaival kapcsolatos közigazgatási hatósági állásfoglalást, a határozat indokolásából a  
feltárt bizonyíték mérlegelése nem tőnik ki. 
 
A Ket. 50.§ (1) bekezdés kimondja, hogy a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges 
tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendıek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy 
kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A Ket. 50.§-hoz írt indokolás szerint, „a 
közigazgatási hatóság feladatkörében végzett tevékenysége során, olyan döntéseket hoz, 
amely jogokat illetve kötelezettségeket állapít meg. A megalapozott döntés érdekében köteles 
tisztázni a tényállást, lehetıség szerint felkutatni minden bizonyítékot, megállapítani az 
üggyel összefüggésbe hozható körülményeket és értékelni az üggyel összefüggésbe hozható 
tényeket. Ha a közigazgatási hatóság a tényállás tisztázási kötelezettségét nem teljesíti, az 
eljárásában hozott döntés törvénysértı.”  
A fentiekben leírtakból látható, hogy már az elsıfokú környezetvédelmi hatóság, a 
felügyelıség sem tett eleget számos ponton tényállás tisztázási kötelezettségének és így 
megalapozatlan tényállás alapján hozta meg döntését, ami törvénysértı. 
 
Ugyanakkor a Ket. 104.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint, a fellebbezési eljárás során a 
másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelızı eljárást 
megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

 
Az alperesnek tehát hivatalból az egész eljárást kellett vizsgálnia, ennek során hivatalból is és 
a fellebbezésben foglaltak alapján is észlelnie kellett volna, hogy az elsıfokú 
környezetvédelmi hatóság, a felügyelıség nem tett eleget tényállás tisztázási 
kötelezettségének. A Ket. 105.§ (2) bekezdése szerint, ha a másodfokú döntés 
meghozatalához nincs elég adat vagy a tényállás további tisztázása szükséges, a fellebbezés 
elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése mellett az ügyben elsı fokon eljárt 
hatóságot új eljárásra utasíthatja vagy a kiegészítı bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi 
el. Tekintettel arra, hogy a felügyelıség a megismételt eljárása során számos ponton nem 
tisztázta tényállást és ezt az alperes sem tette meg, így az alperes határozata is 
megalapozatlan, azaz törvénysértı. 
 
A kifejtettek alapján nem helytálló a Bíróság fent idézett mondata, miszerint jelen esetben nem 
hiányos a tényállás. Álláspontunk szerint a rendelkezésre álló iratok alapján kellıen bizonyított 
a tényállás nem megfelelı tisztázottsága, így a közigazgatási szerv, az alperes lett volna köteles 
a perben határozata alapjául szolgáló tényállás valóságának bizonyítására.  
 
A bíróság ítéletének 16. oldalán olvasható azon megállapítás, hogy „Tény, hogy egyes 
részterületek kapcsán – NATURA 2000 területek, keleti ajtóscsiga – a közigazgatási eljárás 
során bizonyítási indítványt terjesztett elı a felperes, ám ez nem jelenti azt, hogy az egész 
ügyet érintıen megfordulna a bizonyítási teher”. A bíróság ezen okfejtésével egyetértünk 
azzal, hogy álláspontom szerint sem az elıterjesztett bizonyítási indítványok miatt fordul meg 
a bizonyítási teher, hanem – ahogy a fentiekben kifejtettük – azon hivatkozások, tények és 
azok alapjául szolgáló bizonyítékok miatt, amik azt támasztják alá, hogy az alperes a tényállás 
tisztázási kötelezettségének nem tett eleget. 
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2. Bizonyítást, amelyet a felek egyike sem indítványozott, a bíróság hivatalból csak 
törvény külön felhatalmazása alapján rendelhet el.  
 
A bíróság a 9.K.20.006/2010/18. számú végzésében megállapította, hogy minimálisan 20 
szakértı kirendelése szükséges a perben és felhívta a felperest, hogy a jegyzıkönyv 
kézbesítésétıl számított 30 napon belül helyezzen elnöki letétbe 15.000.000,- forint szakértıi 
díjelıleget. 
 
A Pp. 3.§ (3) bekezdése értelmében a jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok 
rendelkezésre bocsátása - ha törvény eltérıen nem rendelkezik - a feleket terheli. A bizonyítás 
indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának 
jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérı rendelkezése 
hiányában a bizonyításra kötelezett felet terhelik. A bíróság köteles a jogvita eldöntése 
érdekében a bizonyításra szoruló tényekrıl, a bizonyítási teherrıl, illetve a bizonyítás 
sikertelenségének következményeirıl a feleket elızetesen tájékoztatni, de nem tartozik 
hatáskörébe annak meghatározása, hogy a felek milyen bizonyítási indítványt terjesszenek elı. 
A bíróságnak a bizonyítás hivatalból történı elrendelésére közigazgatási perben csak a 336/A. 
§ (1) bekezdés által megjelölt körben van helye, vagyis a bíróság hivatalból bizonyítást 
rendelhet el: 
a) a közigazgatási határozat semmisségének észlelése esetén az annak alátámasztására szolgáló 
bizonyítékok tekintetében, 
b) ha a bizonyítás elrendelésének elmaradása kiskorú érdekeit sérti, vagy 
c) ha azt törvény kifejezetten megengedi. 
Miután a törvény ilyen engedélyt csak a személy állapottal kapcsolatos perekben ad (286.§ (1) 
bek.), a VI. Ppn. - a Pp. 1995. évi LX. törvénnyel történı módosítása -, a családi jogviták körén 
kívül gyakorlatilag megszüntette a hivatalból elrendelhetı bizonyítás lehetıségét mint olyan 
rendelkezést, amely – a novellához főzött indokolás szerint – „ a bíróság pártatlansága 
szempontjából aggályos, a perek futamidejét tekintve kedvezıtlen, amely a felek szabad 
önrendelkezésével, a tılük elvárható aktivitással ellentétes irányba mutat.”1 
 
 Amikor tehát a t. Bíróság tájékoztatása keretében meghatározta, hogy milyen és hány szakértı 
kirendelése szükséges, és ennek alapján egy különösen magas szakértıi díj letétbe helyezésére 
vonatkozó végzést hozott, korlátozta felperes bizonyítási indítvány elıterjesztésére vonatkozó 
jogát, ezzel megsértette a Pp.2. § (1) bekezdésben megfogalmazott tisztességes (fair) eljáráshoz 
való jogát.  
 
A szakirodalom a tisztességes (fair) eljáráshoz való jog egyik meghatározó elemének tekinti a 
peres felek egyenjogúságát. „A peres felek egyenjogúságát a modern jogirodalom magától 
értetıdı tényként kezeli (Kengyel Miklós: Polgári eljárásjog. Pécs, 1993. I. kötet 81. old.). Az 
eljárás hivatalbólisága, illetve a bírói pervezetés módja egyaránt megbonthatja a peres felek 
egyenjogúságát (Wallecher Lajos: Bírói aktivitás és félegyenlıség a polgári perben, avagy 
korlátozható-e a bírói túlbuzgóság? Magyar Jog 1996. évi 12. szám 726. old.). A Pp. legutóbbi 
módosításai ezért a háttérbe szorították az eljárás (bizonyítás) hivatalbóliságát. A törvény 
egyértelmővé tette, hogy „az ügy urai a felek, ık határozzák meg a per tárgyát, és ezáltal a 
bíróság eljárási mozgásterét”. A felek jogosultak dönteni arról elıterjesztenek-e bizonyítási 

                                                 
1 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog Osiris Kiadó, Budapest, 2005.  80. o. 



 7 

indítványt, vagy tartózkodnak attól. A bíróság feladata ezzel összefüggésben a jóhiszemő 
joggyakorlás biztosítása, és ha kell, az ezzel ellentétes magatartás szankcionálása.”2 
  
Jelen esetben a felperes a 2010. június 11-i tárgyaláson elıterjesztett és ismertetett 
beadványában meghatározta bizonyítási indítványait, amely alperesi fıosztályvezetı tanúként 
történı meghallgatásra, illetve természetvédelmi szakértı kirendelésre vonatkozott. Felperes 
ezen indítványait a Bíróság figyelmen kívül hagyta, az ítélet indokolása szerint (18. oldal) 
azért, mert „Ha a bíróság a perben a felperesi bizonyítási indítvány alapján az alperesi 
fıosztályvezetıt tanúként hallgatja meg és természetvédelmi szakértıt rendel ki a 
hatásvizsgálat és a fellebbezés tartalmának összevetésére, nyilván nem tudja meg – például –, 
hogy a szeizmikus hatás katonai szempontból milyen negatív következményt jelent a 
légvédelmi övezetre.” 
 
Álláspontunk szerint azáltal, hogy a bíróság figyelmen kívül hagyta a felperes bizonyítási 
indítványát, a polgári eljárás két fontos alapelvét, a rendelkezési elvet és a tárgyalási elvet 
sértette meg.  
 
A rendelkezési elvet mint a felek önrendelkezési jogának és cselekvési autonómiájának a 
legfontosabb perbeli megnyilvánulását, általános érvénnyel fogalmazza meg a Pp. 3.§-a: 
Az (1) bekezdés rögzíti a vitában érdekelt félnek a per megindításához való kizárólagos jogát, 
amelyet csak a törvény korlátozhat. A (2) bekezdés annak a kimondásával, hogy a bíróság – a 
törvény eltérı rendelkezése hiányában – a felek által elıterjesztett kérelmekhez és 
jognyilatkozatokhoz kötve van, a rendelkezési elv érvényesülését a per egészére kiterjeszti. 
Ezzel a törvény egyértelmővé teszi azt, hogy „az ügy urai” a peres felek, ık határozzák meg a 
per tárgyát és ezáltal a bíróság mozgásterét is.3 
 
A Pp. 3.§ (4) bekezdéséhez írt kommentár kimondja, a polgári perben a bizonyítási indítvány 
elıterjesztésének joga és kötelezettsége a feleket illeti és terheli, a bizonyítás lefolytatása 
azonban a bíróság feladata. Ennek keretében a bíróság dönt arról, hogy az ügyben 
bizonyítandó releváns tények az indítványban foglalt mely bizonyítás elrendelését indokolják. 
Az indítványhoz kötetlenség szabálya kiterjesztıen nem értelmezhetı, csak akként, hogy 
a bíróság nem köteles a fél által elıterjesztett valamennyi indítványnak eleget tenni. 
Olyan bizonyítást, amelyet a felek egyike sem indítványozott, a bíróság hivatalból csak 
törvény külön felhatalmazása alapján rendelhet el. 
 
A bizonyítás feletti rendelkezési jogot egy másik alapelv, a tárgyalási elv testesíti meg. 
 
A tárgyalási elv értelmében a felek feladata az, hogy a tényeket és a bizonyítékokat a bíróság 
elé tárják. Amennyiben ezt a feladatot részben vagy egészben a bíróság veszi át, akkor a 
nyomozati (vizsgálati) elv érvényesül a perben.4 
 
A VIII. Ppn. – a Pp. 1999. évi CX. törvénnyel történı módosítása során – a törvény céljának 
és az alapvetı elveknek az újrafogalmazásával megszüntette az igazság kiderítése és a 
hivatalból elrendelt bizonyítás tilalma közötti ellentmondást. A jogvita pártatlan eldöntéséhez 
nem az anyagi vagy az objektív igazság kiderítésére, hanem az eljárás igazságosságára van 

                                                 
2 Kiss Daisy: A fair eljárás. 3.o. Kézirat lezárva: 2000. július 26. A szerkesztett változat megjelent 2003-ban, A 
magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció c. tanulmánykötetben [Szerk.: Papp 
Zsuzsanna. ELTE Eötvös Kiadó]. 
3 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog Osiris Kiadó, Budapest, 2005.  79.o. 
4 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog Osiris Kiadó, Budapest, 2005.  80. o. 
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szükség, amelynek megvalósulását a törvény alapvetı elvei biztosítják. E felfogás szerint a 
tárgyalási elv azzal járul hozzá a jogvita pártatlan eldöntéséhez, hogy a peranyag 
szolgáltatását kizárólag a felek feladatává teszi és a bizonyítás hivatalból való elrendelését 
még célszerőségi okokból sem engedi meg, mivel ezzel a felek önrendelkezési jogát 
korlátozná.5 
 
Téves a bíróság azon állítása az ítélet 18.oldalán, miszerint „ A bíróság a bizonyítás irányának 
meghatározásakor azt is megállapítja, hogy milyen tények bizonyításához milyen bizonyítékra 
(tanúvallomás, szakértıi vélemény stb.) van szükség. A Pp. 3.§ (3) bekezdése alapján a 
bíróság kötelezettsége ennek közlése, ellenkezı esetben a felperesnek kellene „kitalálnia”, 
hogy a bíróság milyen bizonyítékok beszerzését tartja szükségesnek.” 
 
Külön fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az alperesi beavatkozó is kifogást nyújtott be 
az eljárás szabálytalansága ellen, hivatkozva arra, hogy a bíróság túlterjeszkedett a Pp. 3.§ (3) 
bekezdésében írt rendelkezésen. Álláspontja szerint a felperesnek kellett volna bizonyítási 
indítványt elıterjesztenie konkrét szakértı kirendelésére vonatkozóan. (Ez – az elsı 
tárgyaláson szóban is elıadott – F/18/2. alatt csatolt beadványban megtörtént.) 
 
A polgári eljárásjog egyik legfontosabb feladata a hatékony (gyors, egyszerő és olcsó) 
igazságszolgáltatás megteremtése, azaz a perhatékonyság elvének érvényre juttatása. 
Álláspontunk szerint azáltal, hogy a bíróság a felperes keresetlevelében felsorolt valamennyi 
szakmai kifogás – tájképvédelem, katonai övezet sérelme, diffúz porkibocsátás mértékének 
helytelen megítélése, atomhulladék tárolóra gyakorolt hatás, szeizmikus terhelés forrásvízre 
gyakorolt hatása, Nagymányoki Kulcsos Ház környékén lévı növénytelepek károsodása stb. – 
bizonyítására szakértı kirendelését tartotta szükségesnek, megsértette a perhatékonyság elvét. 
 
A bíróság az ítélet 17. oldalán kifejti, hogy „Az, hogy az eljárás költség- és idıigényes lett 
volna nem róható fel a bíróságnak, a bíróság ugyanis a tényállás megállapítási 
kötelezettségénél fogva kötve volt a felperesi tényállításokhoz. Az, hogy azok 
valóságtartalmának megállapítása szakértıi költséggel jár perjogi evidencia, és messze nem 
jelenti azt, hogy a bíróság megsértette volna a tisztességes (fair) eljáráshoz való jog 
meghatározó elemét, a felek egyenjogúságát (felperesi beavatkozó állítása).” 
 
Ahogy a fentiekben idéztük, a jogvita pártatlan eldöntéséhez nem az anyagi vagy az objektív 
igazság kiderítése a bíróság feladata. A bíróság feladata mindössze arra korlátozódik, hogy 
megállapítsa, az elsıfokú környezetvédelmi hatóság eleget tett-e tényállás tisztázási 
kötelezettségének, amihez – véleményünk szerint – elegendı lett volna a felperes által 
javasolt bizonyítás lefolytatása, azaz egy természetvédelmi szakértı kirendelése, és az 
indítványozott tanú meghallgatása. 
 
3. A bíróság a határozat megalapozatlansága ellenére nem rendelkezett annak hatályon 
kívül helyezésérıl 
 
A Közigazgatási Kollégium 31. számú állásfoglalása (KK 31. szám) kimondja, hogy a 
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perekben a bíróság elsısorban 
azt vizsgálja, hogy a közigazgatási határozat érdemben megfelel-e a jogszabályoknak. Eljárási 
jogszabálysértés miatt csak akkor van helye hatályon kívül helyezésnek, ha az eljárási 

                                                 
5 Gadó Gábor: Az eljárási igazságosság a polgári perben. Magyar Jog, 2000/18. o. 
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jogszabálysértés jelentıs, és a döntés érdemére is kihat, s a bírósági eljárásban nem 
orvosolható.  
 
A tényállástisztázási és bizonyítás felvételi kötelezettség az alperest és a bíróságot is a jogilag 
releváns tények tekintetében terheli. A jogilag releváns tények körét a jogvita eldöntésére 
irányadó jogszabályi rendelkezések határolják be. A bíróság a perben csak a keresettel 
felülvizsgálni kért, az ügy érdemében hozott határozat jogszerősége, avagy 
jogszerőtlensége tárgyában dönthet.  
 
A felülvizsgálni kért határozat szempontjából a fentiekben leírtak azért hangsúlyozandók, 
mert az adott perben a bíróság nem a határozat törvényességét vizsgálta, hanem a 
megnyitandó bánya környezetre gyakorolt hatásait (ld pl. ítélet 18.oldala, amikor a bíróság azt 
indokolja, hogy miért nem rendelte  ki tanúként a fıosztályvezetıt). Valójában azonban nem 
az a bíróság által tisztázandó kérdés, hogy milyen hatással lesz a bányanyitás a környezetre, 
hanem az, hogy a környezetvédelmi hatóság vizsgálta-e a hatásokat. Nem a bíróság feladata a 
környezetre gyakorolt hatásokat kell feltárni, a bíróságnak mindössze a határozat 
jogszerőségét kell megítélnie. Megjegyezzük továbbá, hogy amennyiben a bíróság szerint 
legalább 20 szakértı kirendelésére volt szükség, mert a felperes által megjelölt szempontokra 
a határozat nem adott választ, ez a tény önmagában elismeri a határozat megalapozatlanságát. 
A bíróságnak tehát elsıdlegesen a határozat megalapozatlanságát kellett volna vizsgálnia. Az 
1. pontban foglaltak szerint a határozat megalapozatlan volt. 
 
Összefoglalva: lényeges eljárási szabályt sértett az alperes, mivel nem tisztázta a tényállást, ez  
az ügy érdemére is kihatott, és így megalapozatlan határozatot eredményezett. Ezt a 
mulasztást a bíróság sem pótolhatta – bár bizonyítási indítványával ezt akarta –, ezért az 
alperes határozatát hatályon kívül kellett volna helyeznie. Mivel a bíróság nem helyezte 
hatályon kívül az alperes határozatát, megsértette a Pp. 339. §-t. 
 
 
4. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megakadályozása  
 
Ahogy a per során benyújtott elıkészítı iratban tettem, úgy most is fel szeretném hívni a t. 
Legfelsıbb Bíróság figyelmét a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 9. cikkének 4. 
bekezdésére, amellyel nincs összhangban a felperes 15.000.000 forint szakértıi díjelıleg 
megfizetésére kötelezése. Az Egyezményt a 2001. évi LXXXI. törvény hirdette ki, melynek 
rendelkezéseit 2001. október 30-tól kell alkalmazni. Az Egyezmény 9. cikke az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésrıl szól. A 9. cikk 3. bekezdése elıírja az 
Egyezményben részes felek számára, hogy a nyilvánosság azon tagjai számára, akik a nemzeti 
jogrendszerben lefektetett kritériumoknak, amennyiben vannak ilyenek, megfelelnek, a 
közigazgatási és bírói eljárásokhoz való hozzáférés biztosított legyen, hogy megtámadhassák 
magánszemélyek és hatóságok olyan lépéseit és mulasztásait, amelyek ellentmondanak a 
környezetre vonatkozó nemzeti jog rendelkezéseinek. A 9. cikk 4. bekezdése pedig ezekre az 
eljárásokra vonatkozóan lefekteti, hogy az „eljárások elégséges és hatékony jogorvoslást kell, 
hogy biztosítsanak, többek között, amennyiben szükséges, a vitatott tevékenység 
felfüggesztése árán, méltányos, idıszerő és nem kizáró módon költséges eljárást követve”. 
A „nem kizáró módon költséges eljárások” az Egyezmény Végrehajtási Útmutatója6 szerint 

                                                 
6 The Aarhus Convention, an Implementation Guide (Economic Commission for Europe, 2000), 134. old.  
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olyan eljárások, amelyek nem olyan költségesek, hogy megakadályozzák többek között a 
társadalmi szervezeteket a felülvizsgálati eljárás igénybevételében. Az Aarhusi Egyezmény 
alkalmazását felülvizsgáló Jogkövetési Bizottság továbbá megállapította, hogy a bíróságok 
mérlegelési joga a költségeket illetıen jelentıs bizonytalansághoz vezet, és ellentétes az 
Egyezmény 9. cikkének 4. bekezdésével olyan jogszabályi elıírások hiányában, amelyek 
biztosítanák, hogy a közérdekő környezetvédelmi ügyek költségei nem mértéktelenül 
magasak.7 
 
Az Aarhusi Egyezmény részes feleinek I/7. sz. döntése8 értelmében a részes feleken és a 
titkárságon kívül a nyilvánosság tagjai és szervezetei is jogosultak az Egyezmény 
Jogkikényszerítı Bizottságának az eljárását kezdeményezni. A Bizottság a felek meghallgatása 
után szigorú szankciókat alkalmazhat, amely a jogsértés megállapításától a részes ország 
egyezménybıl fakadó jogosultásainak a felfüggesztéséig terjedhet9. A Jogkikényszerítı 
Bizottság eddigi joggyakorlata10 nem hagy kétséget afelıl, hogy a jogorvoslati jognak a jelen 
ügyben tapasztalt mértékő korlátozása Magyarország elmarasztalásához vezetne.  
 
Az Egyezménynek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésrıl szóló elıírásait az Európai 
Parlament és a Tanács a környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl szóló 
2008/1/EK irányelvének 16. cikke emeli be az uniós jogba. Az irányelv 16. cikkének 4. 
bekezdése kimondja, hogy a felülvizsgálati eljárás nem lehet „mértéktelenül drága”. A 
hivatkozott irányelv képezi a hazai egységes környezethasználati engedélyezési eljárások 
uniós jogi hátterét. Az Európai Unió Bírósága C-427/07. számú ügyében is megerısítette a 
mértéktelenül drága eljárások tilalmát. A Bíróság kimondta, hogy az irányelv 16. cikke nem 
tiltja ugyan, hogy a bíróságok rendelkezzenek a költségviselésre kötelezésrıl, de annak 
összege nem lehet mértéktelenül magas.11  
 
A Pp. 76. § (1) bekezdése lehetıséget biztosít a bíróságok számára, hogy kivételesen a 
bizonyító fél ellenfelét kötelezzék a bizonyítási eljárással felmerülı költségek vagy azok egy 
részének elılegezésére. A Pp. ugyanitt a bíróság mérlegelésétıl teszi függıvé, hogy elrendeli-
e a költségek fedezésére elıreláthatóan szükséges összeg elızetes letétét, abban az esetben, ha 
már elıre valószínőnek mutatkozik, hogy a felmerülı költségek jelentısebb összeget érnek el. 
A hazai jog tehát lehetıséget biztosít a bíróságok számára, hogy az Aarhusi Egyezmény 9. 
cikk 4. bekezdésével és a 2008/1/EK irányelv 16. cikk 4. bekezdésével összhangban eljárva 
eltekintsenek a mértéktelenül magas szakértıi díjelıleg letétének elrendelésétıl. 

A társadalmi szervezetek részvételét megakadályozó, mértéktelenül drága eljárás tehát 
ellentétes mind nemzetközi jogi kötelezettségeinkkel, mind pedig az uniós joggal. 
Álláspontunk szerint, jelen ügyben a bíróság azon felhívása, miszerint a felperes 15.000.000,- 
forint szakértıi díjelıleget helyezzen letétbe, kimeríti a „mértéktelenül drága eljárás” 
fogalmát. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a bíróság ítélete megsértette a Pp. 339. § (1) 
bekezdését, amikor nem helyezte hatályon kívül a jogszabálysértı közigazgatási 
határozatot, a Pp. 336/A.§ (2) bekezdését, amikor nem a közigazgatási szervet, az 
                                                 
7 Findings and recommendations of the Aarhus Convention Compliance Committee with regard to 
Communication ACCC/C/2008/33 concerning compliance by the United Kingdom. 
8 Az Egyezmény 15. cikkének felhatalmazása alapján elfogadta a részes felek elsı találkozója, Lucca, 
Olaszország, 2002. október 21-23. 
9 Az I/7. sz. döntés 18., illetıleg 37. pontjai alapján. 
10 http://www.unece.org/env/pp/ccDocuments.htm 
11 Európai Bizottság kontra Írország (C-427/07. számú ügy), 92. bekezdés. 
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alperest kötelezte a perben határozata alapjául szolgáló tényállás valóságának 
bizonyítására, továbbá megsértette az Európai Parlament és a Tanács a 
környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl szóló 2008/1/EK 
irányelvének 16. cikk 4. bekezdését, amikor a felperest kizáró módon költségesnek 
számító, 15.000.000,- forint szakértıi díjelıleg letétbe helyezésére hívta fel, valamint 
megsértette a Pp. 2. § (1) bekezdésben megfogalmazott tisztességes (fair) eljáráshoz való 
jogát, a Pp. 3.§-ba foglalt rendelkezési és tárgyalási elvet, amikor nem vette figyelembe a 
felperes bizonyítási indítványát és meghatározta, hogy milyen és hány szakértı 
kirendelése szükséges.  

A fentiek lényeges eljárási szabálysértésnek minısülnek, amik az ügy érdemére is 
kihatnak, ezért a Pp. 275§. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Tolna Megyei 
Bíróság 9.K.20.006/2010/24. számú ítéletét hatályon kívül kell helyezni.  

 
II.  
Indítvány 
 
Mindezek figyelembe vételével, a Pp. 275.§ (4) és (5) bekezdése alapján indítványozom, 
hogy a Tisztelt Legfelsıbb Bíróság a megyei bíróság ítéletét helyezze hatályon kívül a 
Pp. 2. §-nak, 3.§-nak, 336/A.§ (2) bekezdésének és a 339.§-nak, valamint Európai 
Parlament és a Tanács a környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl 
szóló 2008/1/EK irányelvének 16. cikk 4. bekezdésének megsértése miatt, a megyei 
bíróságot utasítsa új eljárásra  és az új eljárásra  nézve olyan iránymutatással lássa el, 
amelyek alapján biztosítható lesz, hogy a bíróság és az eljáró közigazgatási hatóságok 
további eljárása megfeleljen a Ket. és a Pp. hivatkozott szabályainak. 
 
III.   
Jogi képviselet  
 
Hivatkozással egyrészt a Pp. 73/C. § (2) bekezdés  b) pontjára – mint az Országgyőlési 
Biztosok Hivatlának megosztott vezetıje, másrészt a Pp. 73/C §. d) pontjára, valamint a 
Pp. 73/C. § (3) bekezdésére – mint az Obtv. 27/B. § (3) bekezdés d) pontja alapján a jelen 
felülvizsgálati eljárásban való részvételre feljogosított személy – a Pp. 73/A. § által elıírt 
kötelezı jogi képviseletet személyesen látom el. A jogi szakvizsga meglétét a  mellékelten 
csatolt szakvizsga bizonyítvány igazolja.  
 
 
Budapest, 2010. december 11. 
 
                                                                Tisztelettel: 
 
                                                                                                      Dr. Fülöp Sándor 
                                                                               A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa 


