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              J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült            Pest József Horgászegyesület felperesnek
Baranya Megyei Kormányhivatal alperessel
környezet-  és természetvédelmi ügy tárgyú közigazgatási  perében a
Pécsi Törvényszék előtt Pécsett 2021. november 24. napjának 09.00
órájára kitűzött és ugyanakkor megkezdett első nyilvános tárgyalás

              J e l e n  v a n n a k :

A bíróság részéről: A felek részéről:

Felperesért:  Fekete  János  törvényes
képviselő,  valamint  dr.  Schmidt  Adrienn
ügyvéd

Dr. Bánáti Bálint
bíró
 Alperesért:  dr.  Dránovits  Réka  kamarai

jogtanácsos, illetőleg Petroczki György Attila 

A  tárgyalás  megnyitása  után  eljáró  bíró  tájékoztatja  feleket,  hogy  a  tárgyaláson
jegyzőkönyvvezetőt nem alkalmaz, a tárgyalás anyagát hangfelvétel felhasználásával történő
leírás  útján  rögzíti.  A  tárgyalásról  készült  jegyzőkönyv  8  (nyolc)  munkanap  elteltével
tekinthető meg a bíróság lajstrom irodájában.

A  bíró  megállapítja,  hogy  szabályszerű  idézésre  felek  megjelentek,  így  a  tárgyalás
megtartásának akadálya nincs.

Eljáró bíró kérdésére a felek egyezően előadják:
Velünk  szemben  hatósági  karantén  elrendelésére  nem  került  sor,  illetőleg  nem  kerültünk
szoros  kapcsolatba olyan személlyel,  aki  valószínűsítetten vagy megerősítetten,  COVID19
vírussal fertőzött.

A bíró figyelmezteti a feleket a Kp. 3. §-ban, illetve a Pp. 4. és 5. §§-ban foglaltakra, majd
ismertette a keresetlevelet, a védiratot, és szükséges mértékben a per egyéb iratait.

Felek egyezően előadják:
Részletesebb iratismertetésre igényt nem tartunk, a szükséges iratokkal rendelkezünk.

Felperesi képviselő:
A keresetlevélben foglaltakat változatlan tartalommal fenntartom.

Elsődlegesen kérem az alperesi döntés megváltoztatását akként, hogy a bíróság a felperesi
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kérelemben  foglaltaknak  megfelelően  engedélyezze  a  gépkocsival  történő  behajtást  a
területre.

Másodlagosan a határozat hatályon kívül helyezését, illetőleg az alperes új eljárásra utasítását
kérem.

Kiemelni kívánom a keresetlevélből a 2020. december 14. napján megtartott egyeztetést, mely
hangsúlyozottan alperesi kezdeményezésére zajlott le. Ezen az alperes ajánlatot tett a felperes
részére, és egyben megígérte, hogy az engedélyezésre sor kerül.

Ezen  alperesi  ajánlat  és  ígéret  igazolja,  hogy  a  felperes  kérelmében  foglaltak  a
természetvédelmi  érdeket  nem  sértik.  Álláspontunk  szerint  a  kérelemben  foglaltak  a
jogszabályoknak megfelelnek minden tekintetben.

Hivatkozni  kívánok  a  Kp.  85.  §  (5)  bekezdésére,  mert  álláspontunk  szerint  az  alperesi
döntésben a mérlegelési szempontok nem kellően kidolgozottak, és a határozat okszerűtlen
következtetést tartalmaz. A határozat sérti az Ákr. alapelveit, illetőleg a 62. §-ban szereplő, a
tényállás tisztázásra vonatkozó kötelezettséget is.

Alperesi képviselő:
A határozatban, valamint a védiratban foglaltakat változatlan tartalommal fenntartva, kérjük a
kereset elutasítását.

Hangsúlyozom, hogy a felperes állításával ellentétben a megelőző eljárás során egyeztetésre
nem került sor, alperes ilyen egyeztetést nem kezdeményezett. Az a felperes által hivatkozott
egyeztetés  a  halgazdálkodási  hatóságnak  az  eljárásában  a  halgazdálkodási  hatóság  által
kezdeményezett egyeztetés volt. Ezen az alperes semmiféle ajánlatot, illetőleg ígéretet nem
tett a felperes számára. 

Az egyeztetés során a fennálló helyzet legalizálása volt  a cél,  a jogszabályok ismertetését
követően ügyfélbarát hozzáállással megoldás keresésre törekedtünk. Ekkor hangzott el, hogy
elvileg kérelem alapján fennáll a természetvédelmi engedély kiadásának a lehetősége.

Fenntartom, hogy a kiadott határozat és a lefolytatott eljárás mindenben jogszerű, a döntés
részletes indokolást tartalmaz.

Hangsúlyozni  kívánom,  hogy  kivételes  jogintézmény  ha  a  fokozottan  védett  területen
behajtást engedélyez a hatóság.

Felperesi képviselő eljáró bíró kérdésére:
Závodszky Szabolcs,  illetőleg  Omacht  Zoltán tanúként  történő meghallgatására  vonatkozó
indítványunktól  elállunk,  azonban  továbbra  is  kérjük  a  keresetlevélben  megjelölt  további
személyek  meghallgatását  annak  érdekében,  hogy  tisztázhatóak  legyen  a  fent  említett
egyeztetésen elhangzottak.

Eljáró bíró tájékoztatja felperest, hogy a felperesnek áll érdekében annak bizonyítsa, hogy az
alperesi  döntés  jogszabálysértő,  valamint  arról,  hogy a  keresetlevél  harmadik  részében az
alperesi  döntés  indokolásának  cáfolatául  előadottak  megítélése  szakértői  kompetenciába
tartozik, ezért a perbe szakértő bevezetése indokolt, melyre a felperes a mai tárgyaláson tehet



Pécsi Törvényszék
8.K.701.113/2021/8. -3-

indítványt.
Felperesi képviselő:
A tájékoztatást megértettük, ennek ellenére nem kívánunk szakértő kirendelésére vonatkozó
indítványt előterjeszteni a perben.

Alperesi képviselő:
A felperes tanúbizonyításra vonatkozó indítványának elutasítását kérjük, megítélésünk szerint
a perben jogkérdésben kell dönteni, ebben a tekintetben a tanúk meghallgatása felesleges.

Felperes törvényes képviselője előadja:
A horgásztavat az egyesület jó ideje a jó gazda módjára kezeli. Vitatom azt az alperesi állítást,
hogy ők kezdeményezték volna a megbeszélést. Állítom, hogy mindent mi kezdeményeztünk
az  ügyben,  én  próbálom,  illetőleg  az  egyesület  próbálja  a  horgásztavat  megfelelően
működtetni.

Eljáró bíró tájékoztatja feleket, hogy a per határozathozatalra megérett, amennyiben kívánnak
összefoglaló nyilatkozatot tehetnek.

Felek egyezően:
Összefoglaló  nyilatkozatot  nem kívánunk tenni,  a  perben eddig  elmondottakat  változatlan
tartalommal fenntartjuk.

Felperesi képviselő:
Perköltség igényem a 7. sorszámú iratban megjelölt 40.000,- forint tárgyalásonként.

Alperesi képviselő:
A perköltség igényemet az előterjesztett díjjegyzékkel egyezően tartom fenn.

Ezt követően eljáró bíró a tárgyalást berekesztette, majd meghozta és kihirdette a külön íven
szövegezett és csatolt ítéletet.

Tárgyalás befejezve, jegyzőkönyv lezárva 09 óra 30 perckor azzal, hogy megjelent felek a
hangfelvétel visszahallgatását nem kérték.

                                                                    k.m.f.

Dr. Bánáti Bálint s.k.
                                                                                                                       bíró


