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V É G Z É S 

A Miskolci Törvényszék Gáll Szabolcs Botond (1061 Budapest, Andrássy út 31. 2/5. szám alatti
lakos,  kézbesítési  címe:  3245  Recsk,  Hunyadi  János  út  2.  szám)  felperesnek,  dr.  Koncz  Judit
kamrai  jogtanácsos  által  képviselt  Heves  Megyei  Kormányhivatal (330 Eger,  Kossuth  utca  9.
szám alatti székhelyű) alperes ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perében

é r t e s í t i 

a  peres  felek közötti  jogvita  megelőző eljárásban részt  nem vett  érdekeltjeit  a  perbelépés
lehetőségéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 20. § (5) bekezdése
alapján. 

A keresettel támadott alperesi határozat száma és az alperesi eljárás tárgya: 
szám: Heves Megyei Kormányhivatal HE/KVO/03030-34/2021.,
tárgya: „RECSK VII. – andezit” védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó környezeti
hatásvizsgálati eljárás. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 20. § (1) bekezdése alapján, akinek
jogát  vagy jogos érdekét  a vitatott  közigazgatási  tevékenység közvetlenül  érinti,  vagy a perben
hozandó ítélet közvetlenül érintheti, a mások között folyamatban lévő perbe érdekeltként beléphet.
A perbe érdekeltként beléphet az is, aki a megelőző eljárásban ügyfélként vett részt.

Az érdekelt  jelen  értesítés  közlését  követő  15  (tizenöt) napon belül jelentheti  be  perbelépési
szándékát a bírósághoz címezve ügyszámra hivatkozással. E határidő lejártát követő 15 napon belül
van helye igazolási  kérelem előterjesztésének. A perbelépés bejelentésével egyidejűleg meg kell
jelölnie a perbelépést megalapozó jogot, jogos érdeket, továbbá azt, hogy melyik fél pernyertességét
kívánja támogatni, illetve mindezek indokait.

Tájékoztatja a bíróság az érdekelteket, hogy a közigazgatási perben a féllel azonos eljárási jogok
illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik, amennyibe a perbe érdekeltként belép. Az érdekelt a
felek rendelkezési jogának sérelme nélkül jogosult perbeli cselekmény megtételére, amely akkor is
hatályos, ha a felek cselekményeivel ellentétben áll. Az ellentétes cselekmény befolyását az ügy
eldöntésére  a  bíróság  a  per  egyéb  adatait  is  figyelembe  véve  bírálja  el  (Kp.  20.  §  (2)  és  (3)
bekezdés).  

Amennyiben a  megelőző  eljárás  hatásterület  megállapítása  mellett  folyt,  a  bíróság  elrendelheti,
hogy azon érdekeltekkel, akik a megelőző eljárásban nem vettek részt, a perbelépés lehetőségéről
szóló értesítést a közigazgatási szerv honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon történő
közzétételével  kell  közölni  (Kp.  20.  §  (5)  bekezdés).  A bíróság jelen perben a  Kp.  hivatkozott
rendelkezése alapján a közzétételre a közigazgatási szervet kötelezte. A perbelépés lehetőségéről
szóló értesítést  a közigazgatási szerv általi közzétételét  követő tizenötödik napon kell  közöltnek
tekinteni. 

Miskolc, 2022. január 11. 
Horváth Gáborné s.k.
bírósági ügyintéző
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