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Tolna Megyei Bíróság 
7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 
 
Tisztelt Megyei Bíróság! 
 
A jövı nemzedékek országgyőlési biztosa (Országgyőlési Biztosok Hivatala, 1051 Budapest, 
Nádor u. 22.), mint felperesi beavatkozó 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, az alábbi  
 

e l ı k é s z í t ı   i r a t o t 
 
terjeszti elı: 
 
A 2010. június 11-i tárgyaláson elhangzott alperesi és felperesi nyilatkozatok, a t. Bíróság által 
a tárgyaláson nyújtott tájékoztatás, valamint az alperesi beavatkozó 2010. július 28-i 
beadványa tekintetében az alábbi észrevételeket teszem:  
 

1. A bizonyítási indítványok és az elıírt szakértıi díj tekintetében 
 
A t. Bíróság 2010. június 11-i tárgyaláson a Pp. 3. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a 
felperest, hogy a Pp. 164. § (1) bekezdése alapján a felperes a bizonyító fél, és e tekintetben 
arról, hogy mely kérdések szorulnak bizonyításra, milyen és hány szakértı kirendelését látja 
szükségesnek és végzésében 15.000.000,- forint szakértıi díjelıleg megfizetésére kötelezte 
felperest.  
 
A Bíróság által a bizonyítási kérdések tekintetében felperesnek nyújtott tájékoztatás terjedelme 
kapcsán csatlakozom az alperesi beavatkozó által a tárgyaláson tett, valamint beadványában 
részletesen kifejtett álláspontjához atekintetben, hogy a Bíróság túlterjeszkedett a Pp. 3. § (3) 
bekezdésben foglalt rendelkezéseken. Ezért a Pp. 114. § alapján kifogást terjesztek elı az 
alábbi indokokkal. 
 
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 terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése 
érdekében a bizonyításra szoruló tényekrıl, a bizonyítási teherrıl, illetve a bizonyítás 
sikertelenségének következményeirıl a feleket elızetesen tájékoztatni. 
 
A Pp. hivatkozott rendelkezései szerint a bizonyítékok rendelkezésre bocsátása a feleket 
terheli, e körben a bíróságot a bizonyítási teher és bizonyítandó tények tekintetében 
tájékoztatás nyújtása terheli, 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. § (1) bekezdés által megjelölt körben van 
helye. Amikor tehát a t. Bíróság tájékoztatása keretében meghatározta, hogy milyen és hány 
szakértı kirendelés 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 
indítványt, vagy tartózkodnak attól. A bíróság feladata ezzel összefüggésben a jóhiszemő 
joggyakorlás biztosítása, és ha kell, az ezzel ellentétes magatartás szankcionálása.”1 
 
Megjegyezni kívánom, hogy a felperes a 2010. június 11-i tárgyaláson elıterjesztett és 
ismertetett beadványában meghatározta bizonyítási indítványait, amely tanú bizonyításra, 
illetve szakértı kirendelésére vonatkozott. Felperes ezen indítványait a Bíróság figyelmen 
kívül hagyta.  
 
Felhívom a t. 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 Útmutatója2 szerint 
olyan eljárások, amelyek nem olyan költségesek, hogy megakadályozzák többek között a 
társadalmi szervezeteket a felülvizsgálati eljárás igénybevételében.  

Az Egyezménynek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésrıl szóló elıírásait a 
környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl szóló 96/61/EK tanácsi 
                                                 
1 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]. 
2 The Aarhus Convention, an Implementation Guide (Economic Commission for Europe, 2000), 134. old.  



irányelv 15a. cikke és az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv 10a. cikke emelik be az uniós jogba. 
Mindkét irányelv kimondja, hogy a felülvizsgálati eljárás nem lehet „mértéktelenül drága”. A 
hivatkozott irányelvek képezik a hazai környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárások uniós jogi hátterét. 

A társadalmi szervezetek részvételét megakadályozó, mértéktelenül drága eljárás tehát 
ellentétes mind nemzetközi jogi kötelezettségeinkkel, mind pedig az uniós joggal. 

2. A bizonyítandó tények tekintetében 
 

A közigazgatási perben a közigazgatási határozatot megtámadó félnek azt kell bizonyítania, 
hogy anyagi vagy eljárási szabályok sérültek a hatósági eljárás során. Jogszabálysértı a 
határozat, ha a hatóság a tényállást nem kellıen tisztázta (megalapozatlan), lényeges eljárási 
jogszabályt sért, valamint ha – mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén – a mérlegelés 
szempontjai nem állapíthatóak meg és a határozat indokolásából a bizonyítékok 
mérlegelésének okszerősége nem tőnik ki.  
 
A felperes keresetében, illetve kereset-módosításában számos lényeges eljárási 
szabálysértésre, valamint anyagi jogszabálysértésekre hivatkozik. Az anyagi 
jogszabálysértések tekintetében a felperes és a felperesi beavatkozó is keresetében, illetve 
beavatkozásában a Ket. 50. § megsértésére, azaz a tényállás nem megfelelı tisztázására, 
megalapozatlanságra hivatkozik.  
 
A Ket. 50. § (1) bekezdése alapján 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.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a hatósági eljárásban 
olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. 
Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemlérıl készült 
jegyzıkönyv, a szakértıi vélemény, a hatósági ellenırzésen készült jegyzıkönyv és a tárgyi 
bizonyíték. 
 
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.”  
 
Ha a hatóság az ügy érdemi eldöntésére kiható módon a tényállás tisztázási kötelezettségének 
nem tett eleget, erre irányuló kereset esetén a hatóság döntésének hatályon kívül 
helyezésének van helye.  
 
Ennek kapcsán meg kívánjuk jegyezni, hogy a bíróságnak a 339. § (1) bekezdés szerint 
fıszabály szerint kasszációs jogköre van, azaz a jogszabálysértı határozatot a bíróság 
hatályon kívül helyezi, és szükség szerint az ügyben eljárt közigazgatási szervet új eljárásra 
kötelezi. Ennek indoka az, hogy a közigazgatási útra tartozó hatósági ügyeket – 
hatáskörelvonás tilalma miatt – közigazgatási hatóságnak kell érdemben elbírálnia.  
 



E tekintetben tehát egyetértünk az alperesi beavatkozó által elıadott azon állásponttal, hogy a 
bírósági eljárás tárgya nem a hatósági eljárásban felmerült szakkérdések teljeskörő áttekintése, 
és e körben teljeskörő bizonyítás lefolytatása. Véleményem szerint a felperes által 
bizonyítandó tény, hogy alperes nem tárta fel teljes körően a tényállást és megalapozatlan 
határozatot hozott.  
 
Véleményem szerint a rendelkezésre álló iratok alapján kellıen bizonyított a tényállás nem 
megfelelı tisztázottsága. Ezt jelen elıkészítı irat 3. pontjában az alábbiakban részletesen 
bemutatom. Szakértı kirendelése esetén pedig a szakértınek – a felperesi bizonyítási 
indítványnak megfelelıen – arra kell választ adni, hogy a felperesi beavatkozó által becsatolt 
hatásvizsgálati dokumentáció (és különösen annak a természetvédelmi kérdéseket érintı része) 
szakmailag kellıen megalapozott-e és alkalmas-e arra, hogy az egy megalapozott hatósági 
döntés hátteréül szolgáljon.  
 
Csatlakozom továbbá felperes azon álláspontjához, hogy a jelen bírósági eljárás során a 
fentieken túli bizonyítás tekintetében a Pp. 336/A § (2) bekezdés alkalmazásának van helye.  
 
A Pp. 336/A. § (2) bekezdése szerint, 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 félnek [jelen esetben a felperesnek] tehát - amennyiben a 336/A. § (2) bekezdésére 
hivatkozik - bizonyítania kell, hogy a közigazgatási eljárás során bizonyítékokat terjesztett elı, 
amelyeket azonban a közigazgatási szerv nem vizsgált, illetıleg a közigazgatási szerv 
határozata nem felel meg a Ket. 72. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjaiban meghatározottaknak, 
azaz a közigazgatási szerv határozata indokolásában nem tér ki az ügyfél által felajánlott, de 
mellızött bizonyítékok bemutatására és a mellızés indokainak közlésére, illetıleg mérlegelési, 
méltányossági jogkörben hozott határozat esetében a mérlegelésben a méltányossági jogkör 
gyakorlásában szerepet játszó szempontok és tények közlésére.”3 

 
3. A határozat megalapozatlansága tekintetében 

 
A határozat megalapozatlanságát az alábbiakban részletezem: 
 
3.1. Felperesi beavatkozóként 2010. június 8-i beadványunkban részletesen kifejtettem, az 
alperesi határozat megalapozatlanságát támasztja alá, hogy 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 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. A Ket. 105.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a 
megismételt eljárásban az elsı fokon eljáró hatóságot a másodfokon hozott határozat 
rendelkezı része és indokolása köti. 
A hatástanulmány kiegészítései azonban nem pótolták az alperes által elıírt hiányosságokat.  
 

                                                 
3 1/2007. KK. vélemény a 2007. évi konzultációs értekezleten megvitatott kérdésekrıl. 12. pont. 



3.2. 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 
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.  
 
3.3. 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. Ugyanakkor az alperes határozata semmilyen 
módon nem 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, lehetıség 
szerint felkutatni minden bizonyítékot, a konkrét mérések és számítások végzése nem a 
fellebbezést benyújtó feladata. 
 
3.4. 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.”  
 
3.5. 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. 
 
3.6. 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. 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. 
 

4. Összefoglalva  

A t. Bíróság túlterjeszkedett a Pp. 3.§ (3) bekezdésében foglaltakon, amikor a Pp. 164. § (1) 
bekezdése alapján arról rendelkezett, hogy mely kérdések szorulnak bizonyításra, milyen és 
hány szakértı kirendelését látja szükségesnek és végzésében 15.000.000,- forint szakértıi 
díjelıleg megfizetésére kötelezte felperest. Ugyanakkor a felperes részvételét 
megakadályozó, mértéktelenül drága eljárás ellentétes mind nemzetközi jogi 
kötelezettségeinkkel, mind pedig az uniós joggal. 

A felperes és a felperesi beavatkozó is keresetében, illetve beavatkozásában a Ket. 50. § 
megsértésére, azaz a tényállás nem megfelelı tisztázására, megalapozatlanságra hivatkozik. 
Jelen elıkészítı iratomban felsoroltam azon tárgyköröket, melyek kapcsán az alperes 
határozatának indokolásából nem tőnik ki a felperes által becsatolt bizonyítékok 
mérlegelésének okszerősége, és így a felperes nem ismerhette meg az elıterjesztett 
bizonyítékaival kapcsolatos közigazgatási hatósági állásfoglalást.  
 
Mindezek alapján a továbbiakban is fenntartom a beavatkozás iránti kérelmemben foglaltakat, 
azaz 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. 
 
Budapest, 2010. szeptember 8. 
 
Tisztelettel: 
 
dr. Mohos Edit 
a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa 
képviseletében eljárva 
 
A jelen elıkészítı irat egy példányát elsı rendő felperes, alperes és CALAMITES Kft. 
alperesi beavatkozó részére közvetlenül megküldtem.  
 


