
 

 
 

 
HAT/360-_______/2023.  
                            Előterjesztésben közreműködött:  
                            dr. Tóth Melinda, kamarai jogtanácsos 
      
 

ELŐTERJESZTÉS 
a REG Kft. által kezdeményezett, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt 

indított peres eljárásokba való belépésről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 
Önkormányzatunk 2022. december 15. napján felhívást kapott a Miskolci Törvényszéktől, melyben 
a törvényszék arról tájékoztatott bennünket, hogy a REG Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) 
keresettel kérte a Heves Vármegyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) által hozott 
HE/KVO/01793-4/2022. számú, a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetveszélyeztetés 
miatt korlátozó határozat megsemmisítését. (A határozat alapján az eljáró hatóság – külön 
eljárásban – részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást rendelt el, ennek az eljárásnak a 
lezárásáig  
- 1 db 20.000 m3-es szennyvíziszap leürítő medence, 
- 1 db 5.000 m3-es és  1 db 6.800 m3-es felszámolás alatt álló olajos medencék,  
- 1 db 30.200 m3-es átmeneti szennyvíziszap leürítő medencékbe történő hulladékleürítés nem 
megengedett.) 
 
Az eljáró törvényszék észlelte, hogy a REG Kft. telephelye részben a hatvani 0442, és a  hatvani 
0443 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el, tehát a társaság által folytatott tevékenység városunk 
közigazgatási területén folyik, ezért hívta fel a törvényszék önkormányzatunkat arra, hogy a mások 
között folyó perbe érdekeltként beléphet (Miskolci Törvényszék 101. K. 701.433/2022.).   
 
II. 
2023. január 9-én önkormányzatunk további felhívást kapott a Miskolci Törvényszéktől, arról, hogy 
a REG Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) keresettel kérte a Heves Vármegyei 
Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) által hozott HE/KVO/01792-4/2022. számú, a 
környezetvédelmi felülvizsgálatra történő kötelező határozatának megsemmisítését (Miskolci 
Törvényszék 101. K. 701.538/2022.), ebbe a peres eljárásba önkormányzatunk ugyancsak jogosult 
érdekeltként belépni.  
 
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 20. §-a 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 az is beléphet, aki a megelőző eljárásban ügyfélként vett részt.  
 
Az érdekelt jogállásáról a törvény a következőket rendeli:  
„20. § (1) 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. 
(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási perben vagy az egyéb közigazgatási 
bírósági eljárásban az érdekeltet a féllel azonos eljárási jogok illetik meg és azonos kötelezettségek 



 

terhelik. 
(3) Az érdekelt a felek rendelkezési jogának sérelme nélkül jogosult perbeli cselekmény megtételére, 
amely akkor is hatályos, ha a felek cselekményeivel ellentétben áll.” 
 
A felperes által a hulladékkezelő telepen végzett tevékenység részben Hatvan város közigazgatási 
területén folyik.  
 
Hatvanban évek óta észlelhető a zavaró szaghatás, melyről a lakossági bejelentéseket a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya naplózza. A szagnaplókat a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság részére heti rendszerességgel postázzuk.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiakat rendeli 
el:  
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: (...) 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. 
 
41. § (1) (...) A képviselő-testületet a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester 
képviseli.   
(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. 
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a 
képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei 
önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.” 
 
A helyi közösség, a településen élő választópolgárok közössége érdekeinek védelmében az 
önkormányzat lép fel, ügyfél a települési közösség az önkormányzat útján, melynek képviselője a 
polgármester.  
 
A kifejtettek alapján indokolt a települési önkormányzat perbenállása.  
 
A REG Kft. telephelye érinti a lőrinci 071 hrsz.-ú ingatlant is, erre figyelemmel feltehetően Lőrinci 
Város Önkormányzata is kapott bírósági felhívást, jelen előterjesztés elkészítéséig azonban nincs 
tudomásunk arról, hogy azon önkormányzat a perekbe belépett-e. 
 
Tájékoztatom Tisztelt Képviselőtársaimat arról, hogy mivel a bíróság rövid, 15 napos határidőt 
engedélyezett, a perbelépés érdekében a szükséges jognyilatkozatokat megtettem, ennek utólagos 
jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
I. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Hatvan város 

polgármesterének azon jognyilatkozatát, melyben bejelentette a Miskolci Törvényszéknek, 
hogy a REG Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) felperes által a Heves Vármegyei 
Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) alperes ellen indított, a Miskolci Törvényszéken 
folyó 101.K.701.433/2022. számú perbe érdekeltként az alperesi kormányhivatal 
pernyertességének elősegítése érdekében be kíván lépni. 

 
II. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Hatvan város 

polgármesterének azon jognyilatkozatát, melyben bejelentette a Miskolci Törvényszéknek, 



 

hogy a REG Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) felperes által a Heves Vármegyei 
Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth utca 9.) alperes ellen indított, a Miskolci Törvényszéken 
folyó 101.K.701.538/2022. számú perbe érdekeltként az alperesi kormányhivatal 
pernyertességének elősegítése érdekében be kíván lépni. 

 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hatvan, 2023. január 19. 
 
 

           Horváth Richárd 
             polgármester 

Látta:  
 
    dr. Kovács Éva 
           jegyző  


