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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alulírott és szám alatti
lakosok, mint a Kúria Kfv. III. 37.422/2012. számú eljárásban közvetlen érintett
beavatkozók, a Székesfehérvári Törvényszék 2. Pf. 20.310/2013. számú ügyében
alperesek,

- képviseletében Ügyvédi iroda
., ügyintéző ) által a Kúría Kfv. III.

37.422/2012/12. számú ítéletével szemben benyújtott IV/1228/2013. szám
alatt íktatott alkotmányjogí panasz, és

- és képviseletében Ügyvédi Iroda
., ügyintéző ) által a

Székesfehérvári Törvényszék 2. Pf. 20.310/2013/7. számú részítéletével
szemben benyújtott IV/1478/2013. szám alatt iktatott alkotmányjogí panasz

ügyében az alábbi

észrevételeket és indítványt
tesszük, és

kérjük a panaszok be nem fogadását, illetve visszautasítását.

Indokaink:
A fenti alkotmányjogi panaszok teljességgel megalapozatlanok.
Egyik panaszolt eljárásban sincs az alkotmányjogi panasznak alapja, mert a
panaszolt bírói döntések nem alapulnak alkotmányellenes jogszabályon, ilyent a
panaszok sem hoznak fel, valamint a panaszolt birói döntések nem alapulnak
alaptörvény ellenes jogértelmezésen sem.

Mielőtt az alkotmányjogi panaszokban felsorolt Alaptörvényben biztositott jogok
állítólagos megsértésével kapcsolatos álláspontunkat kifejtenénk, szeretnénk -
leszögezni, hogyaszélerőmű megépítése előtt és feleségét

t többen jóíndulatúan figyelrneztették - köztük mi ís - az engedély
nélkül építhető szélerőmű épitésénél is betartandó jogszabályokra.
Panaszosok a figyelmeztetéseket rendre figyelmen kívül hagyták, a szélerőművet
szabálytalanul, jogellenesen megépítették.

A szélerőmű szabálytalan építését megáilapitó hatósági határozatot, törvényszé~i
ítéletet - amelyekben, a szélerőmü bontását rendelték el - a Kúria ítéletével
hatályában fenntartotta, indoklásában részletesenmegerősítette.



"Összegezve megállapítható, hogy a jelperesek által szabálytalaIlIII létesített !Iáztartási
kiserőmíi sérti a HÉSZ, az OTÉK valamillt a GKM rendelet (ent himtkozott előírásait. "

Az épitéshatósági eljárás elhúzódása miatt birtokvédelmi eljárást kezdeményeztünk,
amelyben a Székesfehérvári Törvényszék a 2. Pf. 20.310/201317. számú jogerős
részítéletével is helybenhagyva

és részére birtokvédelmet biztosított, és a szélerőmű
működésétlműködtetését megtiltotta.

Az alkotmányjogi panastokban megjelölt Alaptörvényi helyekkel kapcsolatban az
alábbi észrevételt tesszük:
(Az alkotmányjogi panaszokban megjelölt alaptörvénvhelveket dőlt betúvel szedtük.)

B} cikk

(1) Magyarország független, demokratikusjogállam.
(2) Magyarország államformája köztársaság.
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

Észrevétel:
A panaszosok konkrét jogellenességet, megsértett jogszabályt nem jelöl nek meg!

P} cikk

(l) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös
6rdkségét képcz,':'(, amelynek l/éde!m~1 fer.nt3rtis.:! é.~a jéj!lő netnzedékek SZál11ára való nlegőrzé~e
az állam és mindenki kötelessége."

(2/' A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés
szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági
termelésszervezésre és a családi gazdaságokra, továbbá más mezőgazdasági üzemekre vonatkozó
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
Észrevétel: .
A panaszosok konkrét jogellenességet, megsértett jogszabályt nem jelöl nek meg!

Q} cikk

(1) Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőlZése, valamint az emberiség
fenntartható fejlőelése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és
országával.
(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi
jog és a magyar jog összhangját.'. .
(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog

,más forrásaijogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.
Eszrevétel:
A panaszosok konkrét jogellenességet, megsértett jogszabályt nem jelölnek meg!

II. cikk

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embemek joga van az élethez és az emberi
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.
Mind a két panaszban szerepel!

. .~



Észrevétel:
Úgy a panaszosokra, mint a beavatkozó ellenérdekeltekre, alperesekre is
vonatkozik! A panaszosok konkrét jogellenességet, megsértett jogszabályt nem
jelöl nek meg!

XIII. cikk

(1) Mindenkinekjoga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel
jár. ,
(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekböl, törvényben meghatározott
esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet
Észrevétel:
A panaszosokkonkrét jogellenességet, megsértett jogszabályt nem jelölnek meg!
A tulajdon társadalmi felelősségét panaszos,a panaszolt eljárásban figyelmen kívül
hagyta. Panaszos a jogellenesen, szabálytalanul felépített szélerőművel
megsértette az Alaptörvény XIII: cikk. (2) bekezdését is.
(Megjegyzés: A panasz a XIII: cikk. (2) bekezdését figye/men k/vOi hagyja!)

xx. cikk
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított
é/őlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való
hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének
biztosításával segíti elö.

Mind a két Danaszban szerepel!
Észrevétel:
A panaszosokkonkrét jogellenességet, megsértett jogszabályt nem jelöl nek meg!
Úgy a panaszosokra, mint a beavatkozó ellenérdekeltekre, . alperesekre is
vonatkozik!
Magyarország éppen a hatósági és bírósági eljárásokban hozott határozataival,
ítéleteivei biztosította a környezet védelmét, amikor a szabálytalanul épített
szélerőmű bontására, illetve a működés/működtetés megszüntetésére kötelezte
panaszosokat. .
(Megjegyzés: A panasz a XX: cikk. (2) bekezdéséi figye/men kfvOl hagyja!)

XXI. cikk

(1) Magyarországelismeri és érvényes!ti mindenkijogát az egészségeskörnyezethez.
(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint -
helyreállítani vagy a helyreállítás költség ét viselni.
(3) Elhelyezéscéljából tilos Magyarországterületére szennyezőhulladékot behozni.

Mind a két Danaszban szerepel!
Észrevétel:
A panaszosok konkrét jogellenességet, megsértett, illetve hibásan alkalmazott
jogszabályt nem jelöl nek meg!
Úgy a panaszosokra, mint a beavatkozó ellenérdekeltekre, alperesekre is
vonatkozik!
Magyarország éppen a hatósági és bírósági eljárásokban hozott határozataival,
ítéleteivel kötelezte panaszosokat - a tÖlvényekben meghatározottak szerint - a
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szabálytalanul épített szélerőművel környezetbenokozott kár helyreállítására.
lXXI. cikk. (2) bekezdés/
(Megjegyzés: A panasz a XXI: cikk. (2) bekezdésél figyelmen kívül hagyja')

XXIV. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon
és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek
döntéseiket indokolni.
(2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk
teljesítése során neki jooel/enesen okozott kár meqtérítésére.
Mind a két panaszban szerepel!
Észrevétel:
A panaszosok konkrét jogellenességet, megsértett, illetve hibásan alkalmazott
jogszabályt nem jelöl nek meg!

XXVI. cikk

Az ál/am - a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek
jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki
megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására.
Észrevétel:
A panaszosok konkrét jogellenességet, megsértett, illetve hibásan alkalmazott
jogszabályt nem jelölnek meg!

A szám alatt szabálytalanul felépített széleröművel
kapcsolatos ítéleteket érintö alkotmnnyj.)£.i panaszokban megjelölt alaptörljényi
helyek azonosak, ezért

indítványozzuk,

4. • •. _

hogya két ítéletet éríntő panaszokat egyesíteni,
mielőbbi végrehajtása érdekében azokat
szíveskedjenek.

2013. november 07.

Tisztelettel:

és - a jogerős ítéletek
soron kívül elbírální
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