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0174/8, 0174/9a, b, 0174/11a, b, 0174/21 a, b, c,

d  és  0175  hrsz.  alatti  ingatlanokon  lévő

„Romhány  III.-agyag”  védnevű,  tervezett

bányatelek előzetes vizsgálati eljárása ügyében

V É G Z É S

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Osztály (továbbiakban: Kormányhivatal)  a Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.,

KÜJ:  100  170  748,  cégjegyzékszám:  20-10-04-0232;  adószám:  10576500-2-20;  a  továbbiakban:

Kérelmező) kérelmére, a Kormányhivatal a Romhány 0170/6, 0170/7, 0174/8, 0174/9a, b, 0174/11a,

b,  0174/21  a,  b,  c,  d  és  0175  hrsz.  alatti  ingatlanokon  tervezett „Romhány  III.-agyag”  védnevű

bányatelekre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárását a Kérelmező kérelmére, 2021. június 8. napjáig

az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  49. § (1)

bekezdése alapján 2020. december 8. napjától

szünetelteti.

Az  eljárás  folytatását  a  szüneteltetés  időtartama  alatt  a  Kérelmező bármikor  kérelmezheti  a

Kormányhivatalnál.

A Kormányhivatal tájékoztatja Kérelmezőt, hogy az Ákr. 49. § (2) bekezdése értelmében hat hónapnyi

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik, melynek tényéről a Kormányhivatal

értesíti a Kérelmezőt.

A  végzés  a  közléssel  véglegessé  válik,  ellene  közigazgatási  úton  fellebbezésnek  nincs  helye.  A

végleges  döntés  ellen,  közlés  napjától  számított  30  napon belül  a  Budapest  Környéki

Törvényszéknek  címzett,  de  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi

Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)  részére  megküldött

keresetlevéllel  közigazgatási  per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell  jelölni  a perben

eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes  azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott

közigazgatási  tevékenység és az arról  való  tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására

alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a

közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok

előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselővel eljáró fél  és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a
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kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással  (https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a

felperes azonban részletes  indokolással  és  azt  alátámasztó  dokumentumok csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el,  a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása

miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket

tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

I N D O K O L Á S

A Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44., KÜJ: 100 170 748, cégjegyzékszám: 20-10-

04-0232; adószám: 10576500-2-20; a továbbiakban: Kérelmező) a Romhány 0170/6, 0170/7, 0174/8,

0174/9a, b, 0174/11a, b, 0174/21 a, b, c, d és 0175 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett „Romhány III.-

agyag” védnevű bányatelekre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt és az eljárás lefolytatására

irányuló kérelmet nyújtott be a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi

Főosztály  Környezetvédelmi  Osztályához (továbbiakban:  Kormányhivatal),  amely  alapján  2020.

november 24. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Kormányhivatal  2020.  december  2.  napján,  a  Nógrád Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és

Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályának NO/EPFO/870-

2/2020  számú  feljegyzése  alapján,  NO/KVO/1515-16/2020.  számon  kiküldött  végzésében

hiánypótlásra  szólította  fel  a  Kérelmezőt.  A  Kormányhivatal  a  hiánypótlás  teljesítésére  2020.

december 10. napját jelölte meg.

Kérelmező  2020.  december  3.  napján  beérkezett  kérelmében  kérte az  általános  közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése alapján az eljárás

szüneteltetését.

A  Kormányhivatal a  kérelmet  megvizsgálta  és  megállapította,  hogy  az  Ákr.  49.  §-a  alapján  –

jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - nincs akadálya az eljárás szüneteltetésének.

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.

Az  Ákr.  35.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a  Kérelmező a  kérelmével  a  tárgyában  hozott  döntés

véglegessé válásáig rendelkezhet. Erre való tekintettel, a Kérelmező kérelmére a rendelkező részben

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

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

A Kormányhivatal az Ákr. fenti rendelkezéseinek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak

szerint döntött.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § (2) bekezdésének e) pontja biztosítja.

A  bírósági  eljárás  szabályaira  a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.  tv.  (Kp.)

rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és

39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén és a 124. §-án,  a polgári

perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.)

IM rendelet  6.§  (1)  bekezdésén,  valamint  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § h) pontja szerint illeti meg az Ügyfelet.

Jelen döntés a fent  megjelölt  jogszabályhelyeken túl  az Ákr. 80.§  (1)  bekezdésén és a 81.  § (1)

bekezdésén alapul.

Jelen döntés a Kormányhivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott

elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú  dokumentuméval

megegyező  az  elektronikus  aláírásról  rendelkező  hatályos  jogszabály,  az  elektronikus  ügyintézés

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  2.  §

szabályozza.

A  Kormányhivatal  feladat-  és  hatáskörét,  valamint  illetékességét  a  környezetvédelmi,

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.

30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

                                                                                                                                              

Salgótarján, 2020. december 7.                                                   

Dr. Szabó Sándor

Kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vas Szabina

Osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.
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