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A Pécsi Törvényszék a dr. Schmidt Adrienn ügyvéd (7700 Mohács, Szabadság utca 26. I/7.)
által képviselt Pest József Horgászegyesület (7700 Mohács, Dózsa György utca 27., törvényes
képviselő: Fekete János) felperesnek a dr. Dránovits Réka kamarai jogtanácsos által képviselt
Baranya Megyei Kormányhivatal  (7623 Pécs, József Attila utca 10.  szám alatti  székhelyű)
alperessel  szemben környezet-  és  természetvédelmi  ügy tárgyú  közigazgatási  perében
meghozta a következő

v é g z é s t:

A  bíróság  a  felperes  által  a  8.  sorszámú  jegyzőkönyv  kijavítása  és  kiegészítése  iránt
előterjesztett kérelmet elutasítja. 

A végzéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás 

A felperes 9. sorszámú beadványában kérelmet terjesztett elő a 2021. november 24. napján
megtartott tárgyalásról készül jegyzőkönyv kijavítása és kiegészítése iránt.

A  kérelemben  a  felperes  előadta,  hogy  a  jegyzőkönyv  harmadik  oldalának  harmadik
bekezdésébe  foglalta  felperesi  nyilatkozat  a  tárgyaláson szó szerint  miként  hangzott  el  és
annak megfelelően kérte a jegyzőkönyv kijavítását, illetve kiegészítését.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 36. § (1) bekezdés h) pontja
folytán alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 159. §
(1)  bekezdése  alapján  a  bíróság  a  tárgyalásról,  a  tárgyaláson  kívül  foganatosított
meghallgatásról, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben jegyzőkönyvet készít.

A Pp. 159. § (3) bekezdése szerint, ha jegyzőkönyvvezető alkalmazására nem kerül sor, a
bíróság  a  jegyzőkönyv  tartalmának  rögzítése  céljából,  az  adott  eljárási  cselekménnyel
egyidejűleg,  - a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - a jegyzőkönyvi tartalmat
összefoglaló hangfelvételt rögzít és az írásbeli jegyzőkönyvet utóbb e felvétel hanganyagának
leírásával készíti el.

A Pp. 161. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, ha az írásbeli  jegyzőkönyv felvétel  útján
készül,  az eljárási  cselekményen jelen lévő felek,  ha a jegyzőkönyv részükre kézbesítésre
kerül,  a  kézbesítéstől  számított  nyolc  napon  belül  írásbeli  jegyzőkönyv  kijavítását,
kiegészítését kérhetik.

A bíróság a felperes kijavítás iránti kérelmét elutasította az alábbiak miatt.

A fenti hivatkozottak szerint a tárgyalásról szerkesztett jegyzőkönyv készült, a felek szó
szerinti jegyzőkönyvezésre vonatkozó kérelmet nem terjesztettek elő. A bíróság álláspontja
szerint pedig a felperes keresetlevelében már részletesen előadottakra, valamint a tárgyaláson
a  felperesi  jogi  képviselő  jegyzőkönyvbe  foglalt  nyilatkozatára  figyelemmel  nem  volt
szükséges  ismételten,  szó  szerint  rögzíteni  a  felperes  törvényes  képviselőjének  teljes
nyilatkozatát.
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A bíróság kiemeli, hogy a felperes törvényes képviselője a tárgyaláson személyesen jelen volt
és ott  nem jelezte,  hogy a bíróság által  a hangfelvételen rögzítettek  nem felelnek meg az
előadásának, illetve nem kérte annak kiegészítését sem.

A végzéssel szemben a Kp. 99. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek helye nincs.

Pécs, 2021. december 3.

Dr. Bánáti Bálint s.k.
bíró


