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A Pest Megyei Bir6s6g a dr. Gerencs6r Ferenc iigyv6d Sltal k6pviselt Dunakeszi T6zegt6
Kiirnyezetv6delmi Alapitviny felperesnekaz IMMOCHAN Magyarorsz6g Kft. L rendii ds
az
Auchan MagyarorszhgKft.II. rendri alperesekellen vddetttertileti6nyilvanfl6s dsj6ruldkai ir6nti
perdbenmeghoztaa kovetkez6

VEGZEST:

A biros6g ideiglenesintdzkeddsk6ntaz ingatlan-nyilvantart6sban
a Dunakeszi belteriilet 7401a61
7417-ig, valamint a 7851-t6l 7860-ig -termdszetbena Dunakeszi tbzegtavak6s kornydke
kivett,
be6pitetlen teriiletek- helyrajzi szhmu ingatlanok vonatkoz5s6baneltiitj a az alpereseket
minden
olyan magatartfst6l, amely a tertilet term6szetes //llapotirtb6rmifele m6don megvftltoztatja,
igy
ktilcindsen:
-

-

foldmunkagdpek,neh6zg6pektertiletre tcirt6n6bevitel6t6l,
fdldmunk6kvdgz6sdt6l,
a teriilet vizhdztartasritbrirmilyen m6don 6rint6 munk6k vdgz6s6tol,
-nem
dpitdsi enged6lyhez kcitott, illetve dpit6si engeddlyhez
kotdtt 6pitmdnyek, mr.it6rgyak
dpitdsdtol,elheiyez6s6t6l,
a nov6nyzetterm6szetes6llapotifi erinto itlriulsrit6l. kivrigris6t6lbele nem 6rtve ebbe
az elet-.az
egdszsdg-ds a vagyonbiztons6gvddelmdt c{lz6 rendeltetdsszerii,karbantarkisimunkiikat.

A bir6s6gvdgzdseel6zetesenv6grehajthat6,6s mindaddighatdlybanmarad, mig
abir6s6g a felek
b6rmelyikdnekk6relm6re- a m6sik f6l meghallgat6sautin - v6gz6s6velvagy
it6let6benhat6lyon
kivril nem helyezi.
E vdgz6sellen a kdzbesit6st6lszdmitott 15 napon beliil a F6varosi itelota1ahoz
cimzett,de a pest
Megyei Bfr6s6gn6l4 egyezop6ldrinybanel6terjesztend6fellebbez6snekvan helye.
Indokolis:
A felperes bir6s6gi nyilv6ntart6sba v6tellel l6trejcitt kcirnyezetv6delmi alapitvfny.
A felperes
kereset6benk6rte ideiglenes int6zked6s elrendel6s6t,a Dunakeszi 7401-lq[q.
,'elyrajzi sz6mu,
illetve a 7851-7860. helyraizi szhmu ingatlanok vonatkoz6s6ban.A k6relemben
az alperesek
termdszetet veszelyezteto illetve k6rosit6 munkrikt6l val6 eltilt6srit_, ,valamint
6pit6si tilalom
elrendel6s6t-ds ingatlan-nyilv6ntart6sbat<irt6n6feljegyzds6tkdrte a felperes.
Eloadta, hog., 1s1ti1.1
a termdszetv6delm6r6l sz6l6 1996. 6v.i LIII. trirv6ny alapjdnex lege vddelem
alatt 6ll6l6pnak
illetve a lrip vddelmi z6ndj|nak min6si.il, 6s azonjelentSs 6pitdsi beruh6zrisok
kivitelez6sdt tervezi
az alperes.A munk6latok 6s a tereprendezesa v6dett kcirnyezetvisszafordithatatlan
kdrosod6s6val
jarhat' El6adta tovftbbl,hogy az alperesa tertileten 2010. sieptember
24. napj6nfakiv6g6simunk6t
kezdettmeg.
Az alperesek a felperes k6relm6nek elutasit6sat k6rt6k. Vitatt6k a felperes perkepess6
get, a
kornyezetv6delmikciz6rdekv6delm6re va16jogosultsag6t,6s anyagi jogi perbiti
tegltimacioiat
hivatkozva -tdbbek kcizcitt-arra, hogy avld,ettl nyilv6nit6sra 6s-azepitesi tilalom
elrendel6s6re
nincs a bir6siignakhat6skcire.El6adt6k, hogy azalpereseknem v6geztek6s nem
is tervemek
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kcirnyezetk6rosit6,
illetve a perbeli ingatlanokravonatkoz66pit6si-,kivitelez6simunkakat.
A felperesk6relmer6szbenalapos.
A termdszetvedelmdrol szolo 1996. evi LIII. torvdny (a tovribbiakban
Tvt.) 23. $ (2) bekezdese
alapjan e tdrv6ny erej6ndl fogva vddelem alatt ill valamennyi forr6s,
liry,bailang, viznyelb, szikes
t6, kunhalom, foldv6r. Az e bekezd6salapjin v6dett term6szeti
teriiletek orszagosjelentosegrinek
124' 5 (1) bekezddslmin6stilnek.A 1:2
pontja szerint a l6p olyan t'oldterrilet,amely
d/
let<ezads
tart6san vagy idoszakosanvizhatdsinak kitett,
illet6leg amelynek talajaldoszakosanvizzeltelitetr
es (da') amelynek j-"1:"j6t teszen l6pi 6letkdzossdg,ill"t'u.
lapi llo"szervezetek tal6lhat6L, uugy
(db') talajat vfitozo kifejloddsri tlzegtartalom, illetvJtiszegkepziddsi
folyamatok jellemzik.
ATrt' 65' $ (1) bekezd6seb. pontja alapjinaterm6szetitertiletek
6s 6rt6kekjogellenesk6rosit6sa,
Veszdlyeztet6seeset6n a term6szet v6delme 6rdek6ben
a termeszetv6delmic6hi t6rsadalmr
jogosultak felldpni, ds a v6dettterm6szeti
szervezetek
6rtdk,teriilet krirosit6ja, veszelyeztetoje
ellen
pert inditani' A (2) bekezd6srendelkez€seszerint
az (r) bekezd6sb) pontja szerinti perben a
felpereskdrheti a bfr6s6got,hogy aveszelyefiet6t,kiirosit6t
a) tiltsa el a jogs6rt6magatart6st6l;
b) kltelezze a k6r megel6z6s6hezsziiksdgesintdzked6sek
megt6tel6re.
A Pp 156' $ (1) bekezd6sealapjan a bir6sfg k6relemre
ideiglenesintezked6sselelrendelhetia
keresetikerelemben(viszontkeresetben),-ille{elaz
idei-eienes
int6zked6sir6nti kerelembenfoglaltak
teljesitdsdt,haezkdzvetlentil fenyeget6krireihriritis"""usy
ajogvitiira okot ado 6llapot viitoza,an
fenntart6sa,illetve a k6relmez6kiildnds m6lt6lyliist eraemrologv6delme
6rdek6bensztiksdges,ds
az intezkeddsselokozotthateny nem haladju o,.g az intezked,dssel
el6rhet6 el6ny6k et. Abiros;g az
ideiglenes intdzked6s elrendel6s6tbiztosit6kadishozk6theti.
A k6relmet megalapozo tenyeket
val6szf
nrisiten
i kell.
A bir6s6ga Pp' 156' $ (1) bekezd6sbenfoglalt az ideiglenes
int6zked6selrendelesehezszriks6ges
felt6telek megl6t6t vrzsgillta. igy kiilcincisen azt, hogy a
felperes 6ltal csatolt iratok alapjtn
val6szintisithetok-eazok a tdnyek, amelyek alitimasrtjik akozvetlentil
fenyegeto k6r lehetosdgdt,
illetve a jogvit6ra alapotad6 6lrapotfenntartasaindokolt-e.
Az ideiglenes intdzked6s elrendel6s6retett inditvany a vddend6
termdszeti 6rtdkek meg6v6s6ra
irSnyult' Az ezen targykcirben folyamatbSl vglt illetve jelenleg
is foly6 kozigazgatasi hat6s6gi
elj6r6s sorS:n'az illetdkes termdszetvddelmihat6srigokjoger6s
hxarozatukbannem 6llapitott6k meg
az ex lege vddett min6s6get. E vonatkoziisban.gy*iriut
ellentmond6 szakertoi6llisfoglal6sok
sziilettek figyelemmel a Magyar Tudom6nyosakaJ6mia 6ll6sfoglal6s6ra
is.
Az egyebcivil szervezetek Sltal6s Dunakeszi v6ros megbizhsfib6l
valamint m6s peres elj6r6sban
kdsztilt szakdrt6i vdlem6nyek, 6,saz emlitett kozigazgatirihut*otat
e tertilet jelleg6re vonatkoz6
egym6snakellentmond6 meg6llapft6sok szrilettek a iermdszeti
drtdkek ,eJ."o" krire ds tartalma
vonatkozis6ban.
A felperes 61talbecsatolt a Term6szetv6clelmiInform6ci6s
Rendszer adatai alapjfnmeg6llapithat6
volt' hogy a perbeli ingatlanokon l6p-, azok puffer ovezete6s 6kol6giai iolyos6 talhrhato.A
Magyar Tudom6nyosAkad6mia 5ll5sfoglal6.sa
6i a dr. Sereg6lyesTibor * s. c."-;.
A;;;;";],;i
kdszitettszakdrt6ivdlemdnyekis ezt tilmasztjSkalS.Atermdszet
v6delm6rolsz6lo I gg6. eviLIil.
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tdrvdny (a tovribbiakban:Tvt') 23.
$ (2) bekezddseszerint a ldp orszagosjelentos6gti vddett
termdszetitertiletnek min6si.il.

A felperes kereseti k6relme mell6kletek6nt csatolta a KASIB
M6rn6ki Manager Iroda Kft. 6ltal
k6szftett Dunakeszi v6ros szabillyozhsi-terv6t6s helyi
6pit6si szabfllyzat1taz eintettingatlanokra
vonatkoz6an' Ebb6l egydrtelmrien kidertil: hogy atpeieset<jelentds
beruh6z6sokatterveznek,
amelyek tertilete pontosan egybeesik a lilp, aimak'a puffer
civezetees az 6kol6giai folyos6
tenilet6vel.

E kcirben az alperes a v6dett6 nylvrlnitSs hatriskriri
szabhlyaikcir6ben kifejtett jogi fll6spontj6t
osztottaa bir6s6g,6s azt aper tingyaliisi szakbajutiisiit
kcivetoenfd;;i^g6irrl
u p", tirgyalisinak
esetleges
felfiiggeszt6se
kcir6ben.
A felperesaktiv perbeli legitim6ci6j6t hivatalb6l vtzsgilltaa
bir6s6g. A felperes nyilv;ntartasbavett
tetm6szetv6delmi alapitvrlnyi jogi szem6lyisegere6s a Tvt. hivatkozott rendelkez6seinek
egybevet6sealapjana perbeli anyagrjogi jogosultJ6got
fenn 6116s6
t filapitottameg.
A KASIB Kft' rlltal k6szitett tervek 6s felperes :iltal csatolt
egydb szak6rtoi v6lemdnyek, illetve a
Magyar Tudomiinyos Akaddmia rillssfogialisa alapjiin
a val6sziniisfthet6sdg elegendd volt az
ideiglenes int6zked6s elrendel6s6re. A f.lp"t"* Ttul
csatolt okiratok megalapoztik ezt a
val6szimisdget,mely szerint v6dendoterm6szeti6rtdknek
min6siilnek a perbeli ingatlanok.
Az alperes maga is akk6nt nyilatkozott, hogy nem teryez
6pit6si beruhfafst az ingatranokon.igy
ennek elmarad6sfb6l szirmaz6 hritrany-nem volt, 6s
igy nem is jelenthetett akad6lyt a kcirnyezet
vddelm6vel el6rend6 elonydk figyelembe v6tele melJit
az ideiglenesint6zked6s elrendelds6ndl.
Utal a bir6s6g arra is, hogy a tcirv6ny 6ltal ex lege v6dett
ldp, mint term6szetitertilet, 6s annak l6t6t
biztosit6 vddelmi civezet6kol6giai egyensrilyrink v6delme,
6s a jov6 nemzeddk szitmfratcirtdno
megorzdsemegelSn az itz)eti, gazdasiryi.-erdekeket.
A perbeli;ogvita drdemi elbirrii6s6igkifejezett
ds elsodleges6rdek fiiz6dik a tertilet 6llapotiinak vditozatlan
fennmarad6sithoz,es az esetleges
visszafordithatatlan
kdrnyezetiveszdlyekilletve karosod6sokmegel6z6s6hez.
Epit6si tilalom elrendel6sdre, 6s
ingatlan-nyilvdntartrlsba tdrtdno bejegyzdsdre a
ryuk . y
bir6s6gnakhatrlskdrenem volt. E vonatkozr{sb-a1
uii.6rag Lgyancsat osztotta az alperesekkifejtett
jogi 6rvel6s6t'Nem Slit fenn tart6s kdrny-ezetkrlr6sit6s
ti"vi, igy az Inyrv. 17.$ (1) bek. k. pontja
alapjrinannakfeljegyezhetSsdgdre
rc* rrolt lehet6s6gaziigatlarr-nyilvdntart6sba.
Mindezek alapjin a bir6sSga rendelkez5rdszbenirtak
szerint hathrozott.
AzelSzetesvdgrehajthat6sdg
a pp. r56. g (g) bekezd6s6n
alapur.
A v6gz6smindaddig hathrybanmarad, amigazt abiroshga
felek barmelyik6nek

k6relm ere- amfsik
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(113. $) ut5,n- hozott v6gzes6vel
vagy it6let6benhat6lyonkivLil nern helyezi
t P p .1 5 6 s. \( 8 )b e k . ) .
A felekjogon.oslatijoga a pp. 156.g (6) bekezd6s6n
alapul.

Budapest,2010. szeptember27.
dr. Vir6g Csabas. k.
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