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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése d) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 21. § (9) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE-02/KVTO/04270-11/2019. 

 

Az ügy tárgya: A Geosol Kft. 3273 Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti (G1) telephelyére kiadott 

egységes környezethasználati engedély módosítása 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Geosol Kft. (székhely: 3273 Halmajugra 07/130 hrsz.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást a HE-02/KVTO/4270-11/2019.számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

I. A Geosol Kft. (székhely: 3273 Halmajugra 07/130 hrsz., KÜJ: 101836777) – továbbiakban Engedélyes - 

részére, a Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti (G1) telephelyén (KTJ: 101685730) végzett nem 

veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységére – beleértve a hasznosításra irányuló tevékenységek 

összességét is – vonatkozó, HE-02/KVTO/00013-6/2017. HE-02/KVTO/05013-4/2017, HE-

02/KVTO/04391-11/2018, HE-02/KVTO/00817-11/2019. számokon módosított, 9122-13/2015. számú 

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat) az alábbiak tekintetében 

módosítom: 

 

a) Az alaphatározat rendelkező részének I. fejezet Az engedélyezett tevékenység besorolása 

részének 5. pontjában felsorolt előkészítő műveletek kódjainak listáját az alábbiakkal egészítem 

ki: 

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás) 

b) Az alaphatározat rendelkező részének I. fejezet 2) Az alkalmazott műszaki megoldások és az 

elérhető legjobb technikáknak való megfelelés pontban „A technológiában felhasználásra 
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(előkezelésre és/vagy hasznosításra) kerülő hulladékok köre” táblázatot törlöm és helyette az 

alábbiakat rögzítem: 

Azonosító kód Megnevezése 

 02  Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, 
vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó 
hulladékok 

 02 01 Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 
hulladékai 

 02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 

 02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 

 02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok 

 02 02 Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából 
származó hulladékok 

 02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

 02 03 Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány 
előkészítéséből és feldolgozásából konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat 
készítéséből, melasz feldolgozásából és fermentálásból származó hulladékok 

 02 03 03 oldószeres extrakcióból származó hulladékok 

 02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

 03 Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír és 
kartongyártásból származó hulladékok 

 03 01 Fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok 

 03 01 01 fakéreg és parafahulladék 

 03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek 
különböznek a 03 01 04-től 

 03 03 Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok 

 03 03 01 fakéreg és fahulladék 

 03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton 
elválasztott maradékok 

 03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok 

 03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és 
fedőanyag-iszapok 

 04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok 

 04 02 Textilipari hulladékok 
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 04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 

 04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 

 07 Szerves kémiai folyamtokból származó hulladékok 

 07 02 Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából 
és felhasználásából származó hulladékok 

 07 02 13 hulladék műanyagok 

 12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 
származó hulladékok 

 12 01 Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből 
származó hulladékok 

 12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 

 15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott 
abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

 15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 
hulladékokat) 

 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 

 15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

 15 01 03 fa csomagolási hulladékok 

 15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 

 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

 17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet 
is) 

 17 02 Fa, üveg és műanyag 

 17 02 01 Fa 

 17 02 03 műanyag 

 19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül 
kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó 
hulladékok 

 19 08 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok 

 19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 

 19 12 Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, 
tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

 19 12 01 papír és karton 
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 19 12 04 műanyag és gumi 

 19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 

 19 12 10 éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 

 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert 
hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

c)  

d) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet A.) pontjának Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi hatáskörben tett, az Üzemelés idejére vonatkozó előírások rész 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások 1. és 2. pontját törlöm és helyette az alábbiakat 

rögzítem: 

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a technológia minden elemét úgy kell kialakítani, hogy az ne 

terhelje a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében 

légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt. 

2. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő 

gépekkel lehet végezni. 

e) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet A.) pontjának Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi hatáskörben tett, az Üzemelés idejére vonatkozó előírások rész 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások 3. pontját az alábbiakkal egészítem ki: 

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb 

technika alkalmazásával végezhető. 

f) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet A.) pontjának Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi hatáskörben tett, az Üzemelés idejére vonatkozó előírások rész 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait az alábbiakkal egészítem ki: 

5. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték 

feletti szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról, szóródás, 

kiporzás elleni védelméről. 

6. A tevékenység végzésnél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezést 

megszüntetni illetve azt minimálisra csökkenteni. 

7. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő 

elégetése tilos! 

g) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet B.) pontját az alábbiakkal egészítem ki: 

A nem veszélyes hulladékok előkezelési (szennyvíziszap víztelenítési) tevékenység folytatásához a 

Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Halmajugrai Kirendeltségének Jegyzője a 2706-2/2019. 

számú iratában kikötések nélkül hozzájárulását adta. 

h) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet B.) pontban szereplő Közegészségügyi 

hatáskörben tett előírásokat az alábbiakkal egészítem ki: 

15. A tevékenység megkezdése előtt az egészségkárosító kockázatokat meg kell becsülni, a 

kockázatbecslés felülvizsgálatát szükség szerint el kell végezni. A kockázatok megelőzése ill. 

csökkentése érdekében a szükséges orvosi vizsgálatokat, és biológiai kockázatok elleni védelmet 

folyamatosan biztosítani kell. 
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i) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet C.) pontban szereplő előírások közül a 8. és 9. 

előírásokat törlöm és helyette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági szolgálat 35500/9904/2019.ált. 

iratában tett szakhatósági hozzájárulás alapján az alábbiakat rögzítem: 

8. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) 

pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás 

helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti 

elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi 

vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

9. A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének 

lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, 

vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. 

10. Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell 

felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki 

követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető. 

j) Az alaphatározat rendelkező részének IV. fejezetében szereplő táblázat 1. sorát törlöm, és 

helyette az alábbiakat rögzítem: 

300 000 t/év nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély 

2024. december. 31. 

 

 

II. A módosítás a 9122-13/2015. számú alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. Az 

alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. 

Jelen határozat kizárólag a 9122-13/2015. számú alaphatározattal együtt érvényes.  

 

III.  Jelen eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. és 10.3. pontja alapján 150 000,- Ft igazgatási 

szolgáltatási díj-köteles, mely Engedélyest terheli és általa befizetésre került. 

 

IV. A határozat ellen – a közlését követő naptól számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de 

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél esetében 

elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték (vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap). Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a 

munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 
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hivatkozott. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a. Civil szervezetek, továbbá a 

természetes személyek által fizetendő jogorvoslati díj az eljárás szerinti igazgatási szolgáltatási díjának 

1%-a. A jogorvoslati eljárás díját elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Heves Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára 

átutalással kell megfizetni. A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni 

kell. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 

lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő 

lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 

A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről 

lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták. 

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az 

utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

 

Az Indokolás kivonata:  

Engedélyes a Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti (G1) telephelyén (KTJ: 101685730) végzett nem 

veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységére – beleértve a hasznosításra irányuló tevékenységek 

összességét is – a HE-02/KVTO/00013-6/2017. HE-02/KVTO/05013-4/2017, HE-02/KVTO/04391-

11/2018, HE-02/KVTO/00817-11/2019. számokon módosított, 9122-13/2015. számú egységes 

környezethasználati engedély alapján végzi. Az egységes környezethasználati engedély 2030. 08. 31-ig, 

a belefoglalt hulladék előkezelési engedély 2019. 12. 31. napjáig érvényes. 

Engedélyes megbízottja, az Envicare Kft. 2019. október 9-én a nem veszélyes hulladékok előkezelési 

tevékenységének további engedélyezése tárgyában, az engedély időbeli hatályának lejárta miatt 

kérelmet nyújtott be a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság), melyet 2019. 10. 28-án kiegészített.  

Kérelme alapján 2019. október 10-én eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

A kérelemben foglaltak alapján sem az engedélyezett kapacitásban sem a technológiában egyéb 

változtatást az eddigiekben engedélyezettekhez képest nem terveznek. A kérelmezett tevékenység a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rend. (Khvr.) 2. § (3) bekezdés d) pontja alapján a korábban engedélyezettekhez képest 

nem minősül jelentős változtatásnak, ezért nem környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezett. 

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-02/KVTO/04270-2/2019. számon, függő hatályú döntést hoztam. 
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Megállapítást nyert továbbá, hogy Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet) 2.§ (1) bekezdés és 5.§ (3) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, ezért az Ákr. 44.§ b) pontja alapján hiánypótlásra szólítottam fel. 

A Khvr. 20.§ (3) bekezdése kimondja: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket 

az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”. A 20/A. § (10) bekezdése alapján „a 

környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - 

módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély 

visszavonását nem teszi szükségessé”. 

A Khvr. 20/A. § (11) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 

engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül 

azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti”. 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 31 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában 

ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63. és 

64. pontjában meghatározott szakkérdésre megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

Fentiek alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, figyelembe véve a kérelemben 

foglaltakat, és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a Geosol Kft., mint engedélyes részére 

kiadott 9122-13/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt a beérkezett szakhatósági 

állásfoglalások és szakvélemények figyelembevételével módosítottam, a tevékenység végzéséhez 

szükséges külön szakági (hulladékgazdálkodási) engedély időbeli hatályát meghosszabbítottam és 

belefoglaltam az engedély egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett. 

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön 

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

foglalni és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön 

jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.  

Az engedélybe külön szakági, 300 000 t/év nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyt belefoglaltam. Érvényességi idejét 2024. december. 31. napjában 

állapítottam meg. 

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) 

bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva,  

a Khvr. 20/A. § (10) bekezdés alapján az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének 

megfelelően hoztam meg. 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rend. 1. § (1) 

2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

3. számú melléklet 4. és 10.3 pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 

5.§ (3) (7) bekezdései az Ákr.129. §-a alapján rendelkeztem. 
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Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pontja valamint a 118.§ alapján adtam 

tájékoztatást. 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének  

4. pontja alapján a 10. pont és a 10.3 alpont figyelembevételével a 2. § (5) bekezdése alapján 

állapítottam meg, megfizetésének módjáról, határidejéről és igazolásáról az 5. § (1) (3) és (6) bekezdése 

és a 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2019. december 3. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:           

 

 Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 
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