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H A T Á R O Z A T

A Baranya  Megyei  Kormányhivatal (a  továbbiakban:  Bányafelügyelet)  a  BET-KAVICS Kft.  (7100

Szekszárd, Keselyűsi út 120.), mint Bányavállalkozó által 2020. július 22-én előterjesztett, a „Madocsa-

Kelet” kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmét elutasító BA/

V/1804-114/2020. számú határozatát 

v i s s z a v o n j a .

Jelen  határozat  a  közléssel  végleges,  ellene  fellebbezésnek  helye  nincs.  A  határozat  közlésétől

számított  30 napon belül közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéken (7623 Pécs, Rákóczi út

34.). A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként

postára adni.  A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus

kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók

a  keresetlevelet  a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon  található  IKR-rendszeren  keresztül

nyújthatják be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a

közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.8.) IM rendeletének

19.  mellékletében  meghatározott  nyomtatványon  is  előterjesztheti  (további  tájékoztatás:

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok). A  feleket

jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg  (további tájékoztatás:

http://biros  ag.hu/e-per-2018/illetekfizetes  ).  A  bíróság  az  ügy  érdemében  tárgyaláson  kívül  határoz,

azonban  ha  szükségesnek  tartja,  illetve  a  felek  bármelyikének  kérelmére  tárgyalást  tart.  Tárgyalás

tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak

nincs  helye.  A  keresetlevél  benyújtásának a döntés végrehajtására  nincs  halasztó  hatálya,  azonnali

jogvédelem keretében azonban kérhető a halasztó hatály elrendelése. A kérelemben részletesen meg

kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az

ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
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A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs

helye. 

I N D O K O L Á S

A BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) a „Madocsa-Kelet” kutatási területre vonatkozó

kutatási  műszaki  üzemi  terv  jóváhagyása  iránti  kérelmet  terjesztett  elő  a  Bányafelügyeletnél.  A

Bányafelügyelet az eljárás során szakhatóságként megkereste a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjét.  A jegyző MAD/704-27/2020. számon a szakhatósági hozzájárulást  nem adta meg, melyre

tekintettel  a  Bányafelügyelet  a  kutatási  műszaki  üzemi  terv  elfogadása  iránti  kérelmet  BA/V/1804-

114/2020. számú határozatával elutasította. A kérelmező ügyfél keresetet terjesztett elő a közigazgatási

határozattal szemben, mellyel kapcsolatban a Törvényszék előtt 102.K.701.379/2020. számon per van

folyamatban.  A  döntés  ellen  további  21  felperes  nyújtott  be  keresetet,  köztük  a  Madocsáért

Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület (7026 Madocsa, Kis u. 5., továbbiakban: egyesület),

mellyel kapcsolatban a Törvényszék előtt 102.K.701.559/2020. számon per van folyamatban.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a keresettel támadott döntéssel kapcsolatban semmisségi ok áll

fenn,  ugyanis  az egyesületet  ügyfélként  kellett  volna bevonni  az eljárásba az  általános  közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) bekezdése alapján. E szerint

ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét

az ügy közvetlenül érinti.  A kutatási  műszaki  üzemi terv  jóváhagyása iránti  eljárás környezetvédelmi

szakkérdést érint, az egyesület alapszabálya alapján az egyesület működési köre érint környezetvédelmi

kérdéseket,  működési  területe  pedig  érinti  a  tervezett  tevékenység  helyszínét.  Ennek  alapján  az

egyesületnek ügyfélként részt kellett volna vennie a hatósági eljárásban.

Az Ákr. 123. § (1) bekezdés g) pontja kimondja, hogy a döntést meg kell semmisíteni, illetve vissza kell

vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni, ha az eljárásba további ügyfél bevonásának lett volna

helye. Erre tekintettel a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a  BA/V/1804-114/2020. számú

határozatot a Bányafelügyelet visszavonja.

Jelen  döntés  meghozatalával  egyidejűleg  az  Ákr.  123.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  alapján  a

Bányafelügyelet új eljárást indít tekintettel arra, hogy az ügyféli jogok gyakorlásának biztosítása és ennek

alapján a tényállás tisztázása szükségessé teszik új eljárás lefolytatását. 

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 22.§ (3), 43.§ (3), 44.§ (1) bekezdés a) pontja biztosítja, illetékessége a

Magyar Bányászati és Földtani  Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.  28.)  Kormányrendelet 3. § (1) és (4)

bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi

CL.  törvény  114.  §  (1)  bekezdése  biztosítja.  A  jogorvoslati  tájékoztató  ezen  túl  a  közigazgatási

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
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törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban

alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM. rendelet 6. § (1) bekezdésén alapul.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint:

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kele Hajnalka

    osztályvezető

Kapják:  

elektronikus úton:

1. BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.)

2. Laposa János (7026 Madocsa, Bölcskei u. 96.)

3. Baksa Ferenc polgármester, Madocsa Község Önkormányzata (7026 Madocsa, Fő utca 24.)

4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

6. Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7. Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Paks)

8. Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

9. Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály

hirdetményi úton:

10. Ingatlan tulajdonosok

11. Irattár.
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