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VÉGZÉS  

 

I. A Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Malom u. 10.; KÜJ: 100229910; a továbbiakban: 

Kérelmező) által kezdeményezett, a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) 2020. június 05. napján, HE/KVO/00520/2020. számon indult és 2020. 

szeptember 01. napján beérkezett kérelemre szünetelő környezeti hatásvizsgálati eljárást jelen 

végzés véglegessé válásától  

folytatom .  

 

II. A végzés a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási 

jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali 

jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 

alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 

keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 

 

INDOKOLÁS  

 

Kérelmező a „Gyöngyöspata I. – andezit” védnevű bányatelken bányászati tevékenységet kíván 

végezni, ezért 2020. június 4. napján környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a 

Környezetvédelmi Hatóságnál. 

 

A megküldött dokumentáció alapján 2020. június 5. napján eljárás indult, melyben az ügyintézési 

határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 

91. § (1) bekezdése alapján 105 nap. 
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Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése 

értemében, HE/KVO/00520-2/2020. számon függő hatályú döntést hoztam. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján a 

tervezett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges. A tevékenység a Khvr. 

1. számú melléklet 10. pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó 

üzemet) a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] hatálya alá tartozik, ezért környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

 

A benyújtott kérelmi dokumentáció alapján megállapításra került, hogy az tartalmában nem felel meg a 

jogszabályban előírt követelményeknek, továbbá a tényállás tisztázása szükséges, ezért a Kérelmezőt 

a HE/KVO/00520-23/2020. számú végzésben hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre szólítottam fel, 

melyet 2020. augusztus 25. napján teljesített. 

 

A hiánypótlási dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az zaj- és rezgésvédelmi, illetve 

levegőtisztaság-védelmi szempontból változatlanul hiányos, ezért HE/KVO/00520-44/2020. számon 

ismételten hiánypótlási felhívás került kiadásra. Kérelmező 2020. szeptember 1. napján megküldött 

iratában kérte a Környezetvédelmi Hatóságtól a hiánypótlási határidő meghosszabbítását, illetve ha ez 

nem lehetséges, az eljárás szüneteltetését. 

 

A hiánypótlási határidőről az Ákr. 44. §-a rendelkezik. A hiánypótlás teljesítési határideje az 

ügyintézési határidőbe beleszámít. Az Ákr. nem tartalmaz a hiánypótlási határidő ügyfél általi 

kérelmére történő meghosszabbítására vonatkozó szabályokat, arra lehetőség nincs, ezért az arra 

irányuló kérelem elutasításra került. A Környezetvédelmi Hatóság a szünetelés iránti kérelemnek helyt 

adott és a HE/KVO/00520-45/2020. számú végzésben megállapította az eljárás szünetelését. 

 

A 2022. november 28-án a Kérelmező a hiánypótlási dokumentációt megküldte, mellyel egyidejűleg az 

eljárás folytatását is kérte. 

 

Az Ákr. 49. § kimondja: „(1) Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában 

- az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. (2) Az eljárást bármelyik ügyfél 

kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A 

megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné”. 

 

A szünetelés ideje alatt kiadott és érvényben lévő, a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról 

szóló 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] 1. §-ban 

foglaltak szerint: „A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti 

veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére 

szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba 

a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az - bármely ügyfélnek az eljárás folytatására 

irányuló kérelme hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.” 
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A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 181/2022 (V.24.) Korm. rendelet 3. §-a alapján 2022. június 1. 

napjával megszűnt. A fentiek értelmében az Ákr. 49. §-a szerinti hat hónapos szünetelési időszak 

2022. június 02-án újraindult. 

 

Az Ákr. 35. § (3) bekezdése értelmében a „kérelmező ügyfél a kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet”. 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint „az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama”. 

 

Tekintettel a benyújtott kérelemben foglaltakra, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és az 

eljárás folytatásáról rendelkeztem. Az ügyintézési határidő a végzés véglegessé válásától számított 14 

nap. 

 

A végzést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében illetve a 9. § (2) 

bekezdésben és 13. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 

49. § alapján, a 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdés szerint hoztam. 

 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

Jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) bekezdés, a (2) bekezdés e) pontja és a 114. § alapján 

adtam tájékoztatást. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza. A bíróság hatáskörét és 

illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) 

pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, 

valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 

2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtására 

vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam. A közigazgatási per szabályairól a Kp. 

rendelkezik. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Főispánnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 15/2022. 

(XI. 16.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 14-16. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

 

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint 
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