
Filmforgatás Ócsán: 
A gazdasági érdek ismét előbbre való, 
mint a természet védelme?

Hatalmas  természetkárosítást  okozott 
a filmforgatás Ócsán, védett területen. 
Lakossági bejelentés nyomán a Levegő 
Munkacsoport  ügyfélként  bejelentke-
zett  az  engedélyezési  eljárásokba,  a 
földhivatalnál termőföld más célú hasz-
nosítása  miatt  indított  eljárást  és  az 
ügyészséget is megkereste.

Ócsán,  az  Ócsai  Tájvédelmi  Körzet  terüle-
tén, a Turjánvidék (HUDI 20051 területkódú) 
Natura 2000 kiemelt jelentőségű különleges 
természet-megőrzési területén filmforgatás-
ba kezdett a Mid Atlantic Nine Kft. 

A lakossági bejelentés szerint az érintett te-
rületről  eldózerolták  a  növényzetet  és  a 
gyepet,  árkokat  ástak,  és  a  folyamatosan 
végzett  filmforgatási  tevékenység  lehetet-
lenné tette az életet a védett fajok számára. 
A Levegő Munkacsoport bejelentkezett ügy-
félként  a  Közép-Duna-völgyi  Környezetvé-
delmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Fel-
ügyelőséghez a folyó eljárásokba,  továbbá 
levelet írt a Dabasi Földhivatalnak a terület engedély nélküli más célú használata mi-
att. A civil szervezet a Dabas Városi Ügyészséget is megkereste, hogy vizsgálja meg, a 
végzett tevékenység szabályos-e, illetve lehetséges, hogy természetkárosítás bűncse-
lekményét követték el a forgatás során. 

2009.  július  20-án  a  Dabasi  Földhivatal 
munkatársaival a területen helyszíni szemle 
volt.  A  földhivatal  részéről  megállapítást 
nyert, hogy a területet engedély nélkül más 
célra  hasznosította  a  filmforgatást  végző 
cég. Engedély nélkül ástak mély árkot, több 
futballpályányi területről hiányzik a növény-
zet, hatalmas épületek díszletei állnak a te-
rületen,  némelyik  vasbetonból  és  kőből 
épült.
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A Levegő Munkacsoport szerint az ügyben a felügyelőség is jogszabályi kötelezettsé-
gét szegte, ezért a Pest Megyei Főügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Osztá-
lyát is megkereste a civil szervezet. Kérdéseket tett fel az ócsai építéshatóságnak is a 
díszletek építési engedélyezésével és a szakhatóságok bevonásával kapcsolatban.

Budapest, 2009. július 29.

Lenkei Péter
a Levegő Munkacsoport
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

Mellékletek:
• Levél a Dabasi Földhivatalnak a terület más célú hasznosítása miatt
• Feljelentés a Dabas Városi Ügyészségnek
• Kérdések az ócsai építéshatóságnak
• Levél a Pest Megyei Főügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Osztályának
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Ügyintéző: Lenkei Péter
Körzeti Földhivatal Dabas
2372 Dabas Pf.: 21.

Tárgy: Engedély nélküli más célú hasznosítás az Ócsa hrsz: 0398/1, 0398/11, 0398/12, 0405/3 
hrsz-ú  Natura  2000  kiemelt  jelentőségű  különleges  természetmegőrzési-  és  országos 
jelentőségű védett természeti területen.

Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!

Alulírott  Beliczay  Erzsébet,  a  Levegő  Munkacsoport  Országos  Környezetvédő  Szövetség 
(1075 Budapest, Károly körút 3/a.) elnökhelyettese ezúton bejelentem, hogy szervezetünkhöz 
lakossági bejelentés érkezett  tárgyi  szántó művelési  ágú termőföldek engedély nélküli  más 
célú hasznosítása ügyében.

A  területen  a  Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség  (továbbiakban:  KDVKTVF)  2009.  május  7-én  kelt,  KTVF:32089-3/2009. 
számon kiadott engedélye alapján a - Mid Atlantic Nine Kft. (1056 Budapest, Belgrád rakpart 
17.) filmet forgat 2009. május 1-től december 31-ig.
A  területet  gépi  földgyaluval  legyalulták,  a  részben  kaszálóként  hasznosított  területről  a 
gyepet halmokba rakták, majd a felesleges föld és gyep mennyiséget teherautón ismeretlen 
helyre  elszállították,  a  talajt  gépekkel  1-1,5  méter  mélyen  felforgatták.  Ezen  munkák 
következtében  a  termőréteget  teljesen  tönkretették.  A  lápterület  kialakulásában  és 
fennmaradásában  elengedhetetlen  a  terület  alatt  húzódó  egybefüggő  vízzáró  agyagréteg 
megléte,  amely  megakadályozza  a  talajvíz  elszivárgását.  Az  építkezés  során  ezt  az 
agyagréteget, amely a fényképeken fehéres színnel látszik megbontották, sőt van, ahol 2 méter 
mély gödröt ástak, és ezzel visszafordíthatatlan kárt okoztak a terület vízháztartásában és az 
ezen létrejött  lápi  vegetáció élővilágában.  A területen  több száz négyzetméter  alapterületű 
díszletet építettek, a gépjárművekből az olaj a talajt szennyezi.

Kérem tájékoztassanak, hogy a Földhivatal engedélyezte-e tárgyi ingatlanok (ideiglenes) más 
célú hasznosítását.  Amennyiben nem, kérem indítsanak eljárást termőföld engedély nélküli 
más célú hasznosítása ügyében. Egyúttal jelzem, hogy szervezetünk ügyfélként részt kíván 
venni az indítandó eljárásban.

Az  eljárásban  ügyfélként  való  részvételre  jogosultságunk  alátámasztására  idézem  a 
közigazgatási eljárásról szóló, 2004. évi CXL. törvény vonatkozó szakaszát:
15. § (5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi 
szervezeteket  és  azokat  a  társadalmi  szervezeteket,  amelyeknek  a  nyilvántartásba  vett 
tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására 
irányul. A környezet védelméről szóló  1995. évi LIII. törvény 98. §-a a következőképpen 
rendelkezik:
98.  §  (1) Az  állampolgárok  által  a  környezetvédelmi  érdekeik  képviseletére  létrehozott 
egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő – a hatásterületen 
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működő  –  társadalmi  szervezeteket  (továbbiakban:  szervezeteket)  a  környezetvédelmi 
államigazgatási eljárásokban területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Végül  szeretném  felhívni  a  figyelmet  a  Magyar  Köztársaság  Legfelsőbb  Bírósága 
Közigazgatási Jogegységi Tanácsa 1/2004. KJE számú, 2004. január 20.-án kelt jogegységi 
határozatára,  amelynek  2.  pontja  kimondja:  Az  állampolgárok  által  a  környezetvédelmi 
érdekeik képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek 
nem minősülő – a hatásterületen működő – társadalmi szervezeteket a környezet védelméről 
szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  98.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  szakhatósági  állásfoglalás 
tekintetében területükön az ügyfél jogállása – ezért keresetindítási jog – illeti meg azokban 
az  államigazgatási  eljárásokban,  melyekben  jogszabály  a  környezetvédelmi  hatóság 
szakhatósági állásfoglalásának beszerzését  írja elő.

Kérem,  hogy  a  fentiek  alapján  az  általam  képviselt  Levegő  Munkacsoport  Országos 
Környezetvédő Szövetséget az indítandó, közigazgatási eljárásba ügyfélként bevonni, ennek 
megtörténtéről pedig értesíteni szíveskedjenek.  Kérjük továbbá, hogy az ügyben keletkezett 
iratokat,  kérelmeket,  határozatokat  szíveskedjenek  másolati  példányban  megküldeni 
szervezetünk számára. Levelünkhöz mellékeltük bírósági kivonatunk másolatát.

Tisztelettel:

Beliczay Erzsébet
elnökhelyettes

 



Budapest, 2009. június 26.

Dabas Városi Ügyészség
2370 Dabas, Bartók Béla u. 22.

Tárgy:  Védett  természeti  területen,  (Ócsa  hrsz:  0398/1,  0398/11,  0398/12,  0405/3) a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 
KTVF:  32089-3/2009  számon engedélyezett  filmforgatással  kapcsolatos  panasz, 
feljelentés fokozottan védett élő szervezet egyedének, védett élő szervezetek egyedeinek 
károsítása  és  elpusztítása,  fokozottan  védett  természeti  érték  veszélyeztetése,  kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési  terület  és  védett  természeti  terület  jogellenes  jelentős 
mértékű megváltoztatása ügyében (Btk. 281.§ (1) és (2)).

Tisztelt Ügyészség!

Lakossági bejelentés alapján kezdtünk el foglalkozni a következő üggyel.  A Közép-Duna-
völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  (továbbiakban: 
KDVKTVF)  2009.  május  7-én  kelt,  KTVF:32089-3/2009.  számon  kiadott  határozatában 
engedélyt  adott  -  Mid  Atlantic  Nine  Kft.  (1056  Budapest,  Belgrád  rakpart  17.)  részére 
(Továbbiakban:  Kft.)  -  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű 
területekről szóló  275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rend.) szerint a 
Turjánvidék  HUDI  20051 területkódú  Natura  2000  kiemelt  jelentőségű  különleges 
természetmegőrzési területre, amely egyúttal az  Ócsai Tájvédelmi Körzet védettségének 
fenntartásáról szóló 138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint országos jelentőségű védett 
természeti terület - a 2009. május és december közé eső időszakra, a terület igénybevételére a 
„Pillars of the Earth” című angol tv-film forgatása céljából. A helyszín közvetlenül határos a 
fokozottan védett és egyúttal a Ramsari Egyezmény által védett nemzetközi jelentőségű vizes 
élőhellyel és az engedély kiadásának idején a területtől 800 méterre fokozottan védett fekete 
gólya fészkelt. A szántóként és kaszálóként használt terület fontos pihenő- és táplálkozó helye 
a kétéltűeknek, melyek nagy számban fordulnak elő a szomszédos, fokozottan védett területen 
húzódó csatorna közelsége miatt, amely a kétéltűek szaporodó helye.

A  kiadott  engedély  szerint  a  védett  természeti  területen  egyidejűleg  50  személy,  6  db 
teherszállító  és  8  db  személyszállító  és  15  ló  tartózkodhat,  éjszakai  filmforgatást  4 
alkalommal,  ideiglenes  díszletek  építését  (méret  meghatározás  nélkül)  az  Ócsa  0398/1 
helyrajzi  számú  területen  engedélyezi.  Ilyen  igénybevétel  mellett  betarthatatlan  a 
Felügyelőség előírása, mely szerint nem károsodhat az Ócsai Tájvédelmi Körzet növény- és 
állatvilága. A területet az engedély jogerőre emelkedése előtt gépi földgyaluval legyalulták, a 
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kaszáló területéről  a gyepet  halmokba rakták,  majd a felesleges föld és gyep mennyiséget 
teherautón ismeretlen helyre elszállították.  A lápterület  kialakulásában és fennmaradásában 
elengedhetetlen  a  terület  alatt  húzódó  egybefüggő  vízzáró  agyagréteg  megléte,  amely 
megakadályozza  a  talajvíz  elszivárgását.  Az építkezés  során ezt  az  agyagréteget,  amely a 
fényképeken fehéres színnel látszik megbontották, sőt van ahol 2 méter mély gödröt ástak, és 
ezzel  visszafordíthatatlan  kárt  okoztak  a  terület  vízháztartásában  és  az  ezen  létrejött  lápi 
vegetáció élővilágában. A területen több száz négyzetméter alapterületű díszletet építettek, a 
gépjárművekből az olaj a talajt szennyezi. A kiadott engedélytől eltérően 2 db nagyméretű 
konténert helyeztek el a védett területen a stáb részére. Az illemhelyek kihelyezését sem az 
engedélynek megfelelően oldották meg - kisteherautóba épített mobil toalett – hanem a védett 
természeti terület több pontján mobil WC-ket állítottak fel.

A  Nemzeti  Park  őrszolgálatának  munkatársa  rendszeresen  a  helyszínen  tartózkodik  és 
véleménye szerint minden a kiadott engedélyeknek megfelelően történik.

Az építés megkezdésének időpontjában a Kft. nem rendelkezett jogerős engedéllyel, a 
kiadott  engedély  jogszabálysértő.  Mivel  a  terület  igénybevétele  nem  a  kiadott 
engedélynek  megfelelően  történik,  az  őrszolgálat  munkatársának  ezt  jeleznie  kellett 
volna a hatóságnak és a  Felügyelőségeknek a tudomásukra jutást követően azonnal le 
kellett volna állítaniuk a forgatást a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
(Továbbiakban:Tvt.)  78.  §  (1)  és  (2)  és  a  44.  §  (3)  bekezdései  alapján.  A  leállítás 
elmulasztásával mulasztásos alkotmánysértést követettek el a hatóságok.  A Tvt. 43. §-a 
alapján  tilos  a  védett  állatfajok  egyedének  zavarása,  szaporodásának  és  más 
élettevékenységének  veszélyeztetése  költőhelyének  lerombolása,  károsítása.  A  44.  §  (3) 
bekezdése  szerint  védett  állatfaj  egyedének  károsítása,  veszélyeztetése  vagy  jogellenes 
zavarása  esetén  a  természetvédelmi  hatóság  köteles  az  ilyen  magatartás  tanúsítóját  a 
tevékenység  folytatásától  eltiltani.  A Tvt.  78.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  természetvédelmi 
hatóság  megtilthatja  a  védett  természeti  értéket  és  területet  károsító  vagy  súlyosan 
veszélyeztető  tevékenységet  (2)  bekezdés  alapján  Natura  2000  területen  élő  közösségi 
jelentőségű faj állományának, valamint élőhelyének veszélyeztetése, súlyos sérelme esetén a 
határozat  azonnal  végrehajtható.  Kérem  vizsgálja  meg,  hogy  az  illetékes  Nemzeti  Park 
Igazgatóság  részt  vett  –e  az  engedélyezési  eljárásban.  Az  őrszolgálat  jelezte  –e  a 
Felügyelőségnek,  hogy  a  terület  igénybevétele  nem  a  kiadott  engedélynek  megfelelően 
történik,  és  vizsgálta  –e,  hogy  a  Kft.  rendelkezik  -e  jogerős  engedéllyel?  Tartott  -e  a 
Felügyelőség  helyszíni  ellenőrzést  a  filmforgatás  ideje  alatt,  és  ha  igen  milyen 
megállapításokat tett?

A Büntető  Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  Törvény 281.  §  (1)  és  (2)  bekezdése 
szerinti  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló 
jogszabály szerinti  kiemelt  jelentőségű természetmegőrzési  terület  és  védett természeti 
terület  jogellenes jelentős mértékű megváltoztatása miatt a természetkárosítás  alapos 
gyanúja merül fel. Kérem, hogy természetkárosítás alapos gyanúja miatt rendeljen el 
nyomozást.  Kérem,  hogy  a  termőföld  ismeretlen  helyre  szállítása  miatt  rendeljen  el 
nyomozást.

A Korm. rendelet 4. § (1) szerint  a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának 
célja  az azokon található,  az 1–3. számú mellékletben meghatározott  fajok és a 4.  számú 
mellékletben  meghatározott  élőhelytípusok  kedvező  természetvédelmi  helyzetének 
megőrzése,  fenntartása,  helyreállítása,  valamint  a  Natura  2000  területek  lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Az  engedély  kiadását  nem  előzte  meg  hatásbecslés,  a  KDVKTVF  nem  végezte 
(végeztette) el az uniós és a magyar jogszabályok szerint kötelező hatásbecslést a terv 
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engedélyezése  előtt  és  ezzel  megsértette  mind  a  magyar,  mint  a  vonatkozó  uniós 
jogszabályokat és jogszerűtlenül engedélyezte a filmforgatást. 
10.  § (1) Olyan terv vagy beruházás  elfogadása,  illetőleg engedélyezése előtt,  amely nem 
szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz 
nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más 
tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást 
engedélyező  hatóságnak  –  a  tervvel,  illetve  beruházással  érintett  terület  kiterjedésére,  az 
érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 
2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, 
illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. 
számú  mellékletben  meghatározott  fajok  és  élőhelytípusok  természetvédelmi  helyzetére 
gyakorolt hatásokat.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti  vizsgálat  alapján a tervnek,  illetve beruházásnak 
jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

Az  illetékes  természetvédelmi  engedélyező  hatóság  –  feltehetően  időhiány  miatt  -  nem 
folytatta le az uniós és a magyar jog értelmében kötelező hatásbecslést.

Kérem vizsgálja meg, hogy a több száz négyzetméter  alapterületű fa építmény megépítése 
építési engedély köteles –e?

A Korm. rendelet 10/A §-a szerint,  Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható 
élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen 
előforduló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt 
kiemelt közösségi jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi 
jelentőségű  élőhelytípusra,  –  a  (3)  bekezdés  kivételével  –  kizárólag  kiemelt  fontosságú 
közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető. A kalandfilm forgatás nem tekinthető 
kiemelt fontosságú közérdeknek, tehát a kiadott határozat jogszabályellenes és sérti az 
állampolgárok és az egész emberiség egészséghez való alkotmányos jogát, mely részben 
a környezet védelmével valósul meg. Az Alkotmánybíróság 28/1994. (V. 20.) határozata 
szerint  „  a  környezethez  való  jog  sajátossága abban áll,  hogy  alanya valójában az 
emberiség  és  a  természet  lehetne.  A  természetben  okozott  károk  véges  javakat 
pusztítanak, sok esetben jóvátehetetlenek, a védelem elmulasztása visszafordíthatatlan 
folyamatokat indít  meg” és ezáltal  a jövő nemzedékek egészséges  környezethez való 
alkotmányos jogának érvényesülését veszélyezteti.

Az  eljárás  során  a  hatóság  és  a  Nemzeti  Park  őrszolgálata  által  elkövetett  súlyos 
jogszabálysértések  sorozata  megrendíti  az  állampolgárok  demokratikus  jogállamba  vetett 
hitét, ezért a környezethez való jog sérelme miatt, kérem az ügy kivizsgálását. Tájékoztatom, 
hogy az eljárás során ügyféli jogállással nem rendelkezünk, ezért jogorvoslati lehetőség nincs 
számunkra biztosítva.

Melléklet: Fényképek a helyszínről

Tisztelettel:

Lenkei Péter
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető
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Budapest, 2009. július 27.

Tárgy: Mid Atlantic Nine Kft. filmforgatás

Dr. Szabó György jegyző részére

Ócsa Város Polgármesteri Hivatala
2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2

Tisztelt Jegyző Úr!

A  Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség 
(továbbiakban:  KDVKTVF)  2009.  május  7-én  kelt,  KTVF:32089-3/2009.  számon  kiadott 
határozatában engedélyt  adott  – a Mid Atlantic  Nine Kft.  (1056 Budapest,  Belgrád rakpart  17.) 
részére  (Továbbiakban:  Kft.)  filmforgatásra  az  Ócsa   0398/1,  0398/11,  0398/12,  0405/3  hrsz-ú 
területekre.  A védett természeti területen több száz négyzetméter alapterületű és több méter magas 
díszletet is építettek.

Az  építésügyi  hatósági  eljárásokról,  valamint  a  telekalakítási  és  az  építészeti-műszaki 
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklet II. fejezet 2.a pontja 
szerint  a  díszlet  megépítése  bejelentés  köteles  tevékenység,  melynek  során  az  építésügyi  és  az  
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet  6.  számú  melléklet  9.  pontja  szerint  védett  természeti  területen  a  Felügyelőség 
természetvédelmi szakhatóságként jár el. 

Kérem tájékoztassanak, hogy a tárgyi területen megépült díszletek megépítését bejelentette-e a Kft? 
Ha igen, az eljárás során hatóságuk megkereste-e szakhatóságként az illetékes természetvédelmi 
hatóságot?
A Ket.  15.  § (4) bekezdése szerint  az ügyfél  jogai  megilletik  az ügy elbírálásában hatóságként 
(szakhatóságként) részt nem vevő hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti.
A szántó és gyep művelési ágú földterületek igénybevételéhez az illetékes földhivatal időleges más 
célú  hasznosítási  engedélye  szükséges.  Értesítették-e  az  eljárás  megindításáról  az  illetékes 
Földhivatalt?
A Ket. 29. § (4) b) pontja szerint az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az egyszerű megítélésű, a 
tényállás előzetes tisztázását nem igénylő ügyben az eljárás megindítása után azonnal sor kerül az 
érdemi határozat meghozatalára.
Az  országos  jelentőségű  védett  természeti  terület,  egyben  Natura  2000  terület  fél  évig  történő 
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igénybevétele jelentős hatásnak minősül, tehát az ügy nem egyszerű megítélésű így nem mellőzhető 
az értesítés.
Amennyiben  a  Kft.  nem  jelentette  be  a  díszlet  építését,  indítottak-e  eljárást  építésügyi  bírság 
kiszabása ügyében?

A  kért  adat  a  2001.  évi  LXXXI.  sz.  törvény  (Aarhusi  Egyezmény)  értelmében  környezeti 
információnak  minősül,  kiadására  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságával  kapcsolatos  1992.  évi 
LXIII. törvény (Avtv.) előírásai alkalmazandó. 

Fenti beadványunk a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényen alapul. 
A  kérelem  teljesítésének  esetleges  megtagadásáról  (és  annak  indítékáról)  az  Avtv.  20.  §  6/ 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 8 napon belüli értesítést kérünk. 

Tisztelettel:

Lenkei Péter
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető
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Budapest, 2009. július 27.

Pest Megyei Főügyészség
Magánjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
1400 Budapest, Pf.: 78.

Tárgy: A Dabas Városi Ügyészségre (2370 Dabas, Bartók Béla u. 22.) benyújtott, a Közép-
Duna-völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  által  KTVF: 
32089-3/2009 számon engedélyezett filmforgatással kapcsolatos panasz kiegészítés

Tisztelt Ügyészség!

A Dabas Városi Ügyészségre (2370  Dabas, Bartók Béla u. 22.)  benyújtott, a Közép-Duna-
völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelőség által  KTVF: 32089-
3/2009  számon engedélyezett  filmforgatással  kapcsolatos  panaszomat  az  alábbiakkal 
egészítem ki:

Az  eljárás  során  a  Közép-Duna-völgyi  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség (Felügyelőség) nem értesítette az ügyfeleket az eljárás megindításáról a Ket. 29. 
§ szerint,  pedig a (4) b) pontja szerint  az értesítés csak akkor mellőzhető,  ha az egyszerű 
megítélésű, a tényállás előzetes tisztázását nem igénylő ügyben az eljárás megindítása után 
azonnal sor kerül az érdemi határozat meghozatalára.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) szerint amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján 
a  tervnek,  illetve beruházásnak jelentős hatása lehet,  hatásbecslést  kell  végezni.  A Natura 
2000  terület  fél  évig  történő  igénybevétele  jelentős  hatásnak  minősül,  tehát  az  ügy  nem 
egyszerű  megítélésű  így  nem  mellőzhető  az  értesítés.  A  Felügyelőség  eltekintett  a 
hatásbecslés  benyújtásától,  feltételezhetően  az  időhiány miatt  és  ezzel  a  védett  természeti 
terület és értékek védelmével szemben előnyben részesítette a Kft. egyéni gazdasági érdekeit.
A Ket. 15. § (4) bekezdése szerint az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként 
(szakhatóságként) részt nem vevő hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti.
A  többszáz  négyzetméteres  épület  megépítése  építési  engedély  köteles,  a  szántó  és  gyep 
művelési  ágú  földterületek  igénybevételéhez  az  illetékes  földhivatal  időleges  más  célú 
hasznosítási  engedélye  szükséges,  így  az  illetékes  települési  Önkormányzatot  és  a 
Földhivatalt, mint ügyfelet értesíteni kellett volna az eljárás megindításáról.
A Kft. vagy az ingatlanok tulajdonosai nem nyújtottak be időleges más célú hasznosítás iránti 
engedély kérelmet az illetékes Földhivatalhoz. Dabas Körzeti Hivatal 10.414/2009. számon 
eljárást indított az ügy kivizsgálása érdekében.
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A fellebbezés az ügyfél számára biztosított alapjog. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 15 napot 
biztosít az ügyfeleknek arra, hogy eldöntsék: élnek-e jogorvoslati jogukkal vagy sem. Ez ad 
garanciát  arra,  hogy  szakmailag-jogilag  mérlegeljenek,  érveiket,  bizonyítékaikat 
összeszedjék, szakértelmüket - ha szükséges – pótolják.

A  2009.  május  7-én  kelt  határozat  a  Kft.  részére  visszamenőlegesen  2009.  május  1-től 
december 31-ig ad engedélyt a filmforgatásra. A Ket.5.§ (1) bekezdése alapján a hatóságnak 
az ügyféli jogok gyakorlását kell előmozdítania, nem pedig annak korlátozását. Amennyiben 
a  hatóság  fontosnak  tartotta  volna,  hogy  a  filmforgatás   jogszerű  körülmények  között 
kezdődjön  meg,  akkor  a  15  napos  fellebbezési  határidőt  figyelembe  véve  kellett  volna 
határozatát meghoznia és értesítenie kellett volna az ügyfeleket. 
Kérem,  hogy  tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  az  eljárás  során  elkövetett 
szabálytalanságok miatt.

Tisztelettel:

Lenkei Péter
Környezeti Tanácsadó Iroda vezető
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