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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.) 5. § (6) 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/01887/2019. 

 

Az ügy tárgya: Parádfürdő-Recsk vízszállító fővezetéknek a Parád 0+000 szelvénytől (Parád 

435/23 hrsz.) – Parád 0+404,7 szelvényig (Parád 444 hrsz.) és a Recsk 0+000 szelvénytől  

(Recsk 051/10 hrsz.) – Recsk 0+1900,3 (Recsk 707 hrsz.) szelvényig tervezett rekonstrukciójára 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 

Kazincbarcika, Tardonai út 1.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/01887-26/2019.számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

I. Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.; 

KÜJ:100256972) megbízásából eljáró ViszCAD Kft. (3700 Kazincbarcika, Táncsics Mihály út 28/A.) 

kérelmére indult, a Parád 0+000 szelvénytől (Parád 435/23 hrsz.) – Parád 0+404,7 (Parád 444 hrsz.) 

szelvényig (KTJ: 102781541) és a Recsk 0+000 szelvénytől (Recsk 051/10 hrsz.) – Recsk 0+1900,3 

(Recsk 707 hrsz.) szelvényig (KTJ:102781552) tervezett vízszállító fővezeték rekonstrukciójára 

vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

II.  

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 
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hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

III. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatáskörébe tartozóan az alábbi véglegessé vált határozatok beszerzése válhat szükségessé: 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 

Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján védett természeti területnek nem minősülő Natura 

2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a terület helyreállításához (pl.: 

cserjeirtás), továbbá c) pontja alapján  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó 

fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi 

vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását. 

 

A természetvédelmi engedélyezéshez szükséges kérelmet a területileg illetékes természetvédelmi 

hatósághoz, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára (3300 Eger, Szövetkezet út 4.) kell 

benyújtani. 

 

IV. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

(Miskolc) 35500/3885-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását a 

tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan megadta, egyidejűleg megállapította, hogy a tervezett 

tevékenységből környezeti hatásvizsgálat lefolytatását indokló jelentős környezeti hatás vízvédelmi és 

vízgazdálkodási szempontból az alábbi előírások betartása mellett nem várható, ezért az előzetes 

vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja 

szükségesnek: 

1. A hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani. 

2. A tevékenység során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a 

felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet. 

3. A tervezett vízszállító fővezeték szakaszok cseréje jogerős vízjogi létesítési engedély alapján 

építhetők, és jogerős vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltethetők. 

4. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín 

alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésekről 

Igazgatóságunkat azonnal tájékoztatni kell. 

 

V. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő: 

 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A beruházó: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 

1.) 

 

A tervezett tevékenység célja: 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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A jelen projekt keretében megvalósítandó a Recsk és további hat település (Mátraderecske, 

Mátraballa, Szajla, Terpes, Kisfüzes és Pétervására) ivóvíz ellátását biztosító, az ÉRV Zrt. által 

üzemeltetett Mátrai Regionális Vízműrendszer Parádfürdő felől érkező Parádfürdő-Recsk 

megnevezésű ivóvíz szállító távvezeték rekonstrukciója. 

 

A rekonstrukciót az indokolja, hogy a vezeték állapota erősen leromlott, szerelvényei 

használhatatlanok, anyaga elvékonyodott, ezáltal gyakori meghibásodásokat idéz elő, melynek 

következtében hálózati veszteséget okoz és veszélyezteti a biztonságos vízellátást. 

 

 A rekonstrukció célja a régi vezetékszakaszok kiváltása, a meghibásodások számának csökkentése, 

az üzembiztonság növelése, a hálózati veszteségek csökkentése, valamint a biztonságos ivóvíz 

ellátás. 

 

A tárgyi ivóvíz szállító távvezeték tulajdonosa a Magyar Állam, a vízellátó hálózat üzemeltetését 

pedig az ÉRV Zrt. biztosítja. 

 

Az érintett területre vonatkozó adatok: 

A tervezett rekonstrukció Parád és Recsk települések közigazgatási területét érinti, Parád település 

közigazgatási területén belül belterületi ingatlanokat, Recsk település esetében külterületi 

ingatlanokat érinti. 

Az új vezeték területigénye: 2305 m
2 

Érintett művelési ágak:
 
kivett kórház, kivett parkoló, kivett országos közút, legelő, szántó, erdő, rét. 

Erdőterület igénybevétel által érintett helyrajzi számok: Parád 435/24, Recsk 051/10 és 056/1. 

 

A tervezett beruházással érintett ingatlanok adatai: 

Érintett terület ingatlan nyilvántartásban 

rögzített Hrsz. 

Ingatlan nyilvántartásban rögzített 

művelési ág/kivett megnevezés 

Parád 435/24  erdő 

Parád 439/1  kivett kórház 

Parád 444  kivett parkoló 

Parád 445/2  kivett út 

Recsk 051/10 erdő 

Recsk 054  kivett országos közút 

Recsk 056/1  erdő 

Recsk 057/2 legelő 

Recsk 057/3  legelő 

Recsk 057/4 legelő 

Recsk 057/5 legelő 

Recsk 057/6  legelő 

Recsk 057/7  legelő 

Recsk 057/8  legelő 

Recsk 057/10  legelő 

Recsk 057/11  legelő 

Recsk 057/12 legelő 

Recsk 057/13  legelő 

Recsk 057/14  legelő 

Recsk 057/15 legelő 
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Recsk 057/16  legelő 

Recsk 060/18  rét 

Recsk 060/19  rét 

Recsk 060/20 rét 

Recsk 060/21  rét 

Recsk 060/22  rét 

Recsk 060/23 rét 

Recsk 060/24 rét 

Recsk 060/25 rét 

Recsk 060/26  rét 

Recsk 060/27  rét 

Recsk 060/28  szántó 

Recsk 060/29  szántó 

Recsk 060/30  szántó 

Recsk 060/35  szántó 

Recsk 060/36  szántó 

Recsk 060/37  szántó 

Recsk 060/38  rét 

Recsk 060/39  rét 

Recsk 060/40 szántó 

 

A tervezett távvezeték nyomvonala és létesítményei: 

A vezeték rekonstrukció megvalósítása 2 ütemben kerül kialakításra. Első ütemben a V-1 jelű 

vezetékszakasz, második ütemben a V-2 jelű vezetékszakasz megvalósítása tervezett. 

 

Vezeték jele Rekonstrukció 

ütemszáma 

Szelvény 

(m) 

Hossz 

(m) 

V-1 I. 0+000 – 0+404,7 404,7 

V-2 II. 0+000 – 0+1900,3 1900,3 

 

A tervezett új vízszállító vezeték V-1 jelű szakasza a Parád 435/23 hrsz-ú ingatlanon meglévő 

víztároló medencétől (0+000 szelvény) a Parád 445/2 hrsz-ú út mentén DK-i, K-i irányban a korábban 

tervezett, végül megvalósításra nem került strandfürdő előtti, Parád 444 hrsz-ú parkolóig (0+404,7 

szelvény) kerül kialakításra. 

 

A tervezett új vízszállító vezeték V-2 jelű szakasza a Recsk 051/10 hrsz-ú ingatlantól (0+000 

szelvény) a Recsk 054 hrsz-ú út (24. számú főút) mentén K-i irányban a Recsk 707 hrsz-ú ingatlanig 

(1+900,3 szelvény) kerül kialakításra. 

 

Jele Szakasz (m) Jellege Anyaga 

Névleges 

átmérője 

(mm) 

Alapanyag típus 

szabványos 

méretarány 

Hossza 

(m) 

V-1 0+000 – 0+404,7 nyomott KPE D250 SDR17 404,74 

V-2 0+000 – 0+1900,3 nyomott KPE D250 SDR17 1900,32 

 

Az új vezetékszakaszokon 10 db csomópont, melyből a V-1 jelű vezetéken 2 db, a V-2 jelű vezetéken 

8 db kerül kialakításra. A V-1 jelű vezeték csomópontjai közül 1 db meglévő aknában kerül 
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kialakításra, 1 db pedig akna nélküli lesz. A V-2 jelű vezeték csomópontjai közül 2 db meglévő 

aknában, 6 db új aknában kerül kialakításra. Az új aknák monolit vasbeton szerelvényaknák. A 

csomópontokban új, szabványos szerelvények kerülnek beépítésre. A munkálatok elvégzése során a 

tervezett szükséges létesítményekhez egyéb kapcsolódó létesítmények nem kerülnek 

megvalósításra. 

 

Vezeték 

jele 

Csomópont 

szelvénye (m) 

Csomópont 

jele 
Csomópont jellege 

Akna 

(meglévő/új) 

V-1 0+000 1 

Csatlakozási csomópont a meglévő 

parádfürdői víztározó medencéhez, az 

akna a medence zárkamra aknája 

meglévő 

V-1 0+404,7 2 
Csatlakozási csomópont a meglévő, 

megmaradó vezetékszakaszhoz 
nincs akna 

V-2 0+000 1 

Csatlakozási csomópont a meglévő, 

megmaradó vezetékszakaszhoz, 

tolózár akna 

meglévő 

V-2 0+096,9 2 
Leágazási csomópont a belterületi 

ingatlanokhoz 
új 

V-2 0+219,8 3L Légtelenítő csomópont új 

V-2 0+722,1 4 Leágazási csomópont az ércbánya felé új 

V-2 0+850 5TZ Tolózár akna új 

V-2 1+291 6 
Leágazási csomópont az ércbánya 

lakótelep felé 
új 

V-2 1+480,9 7 Vízóra és tolózár akna tisztító idommal új 

V-2 1+900,3 8 

Csatlakozási csomópont a meglévő, 

megmaradó vezetékszakaszhoz, tolózár 

akna 

meglévő 

 

A V-1 jelű vezetékszakasz összesen 10 helyen keresztez ivóvíz vezetéket, gravitációs 

szennyvízcsatornát, középnyomású gázvezetéket, valamint magán előfizetői hírközlő vezetéket. 

 

A tervezett technológia: 

A tervezett új vezetékszakaszok fektetése többnyire nyíltárkos technológiával fog történni. A 

nyíltárkos vezetéképítést rövid idejű és rövid szakaszos építési technológiával kell végezni. Egy 

időben maximum 50-100 m hosszon végzik a munkaárok nyitását. Egy szakaszon a munkaárok, 

munkagödör indokolt esetben maximum öt napig lesz nyitva. A vezetékek és az utak keresztezési 

helyein az új vezeték kitakarás nélküli, úgynevezett átsajtolásos technológiával kerül telepítésre, ahol 

a vezeték út alatti szakaszának kivitelezéséhez egy indító (4,5 x 2,0 m alapterületű) és egy fogadó 

(2,0 x 2,0 m alapterületű) munkagödör szükséges. Ennek megfelelően az építéssel érintett műszaki 

hatásterület szélessége a nyíltárkos fektetési szakaszokon a szükséges munkaárkok alapterülete, az 

átsajtolásos szakaszokon pedig az indító és a fogadó munkagödrök alapterülete. 

 

A tevékenységhez szükséges személy- és teherszállítás: 

A személy- és teherszállítás Eger felől a 24 sz. közúton történik. A beruházás gépjárműigénye 

minimális, az anyag- és személyszállításon túl az árok kiásását egy markoló végzi el. Az 

anyagszállítás nehézgépjármű forgalommal jár, mely a jelenlegi napi forgalmat 12 forduló/nappal, 



 6 

azaz 24 jármű/nap értékkel növeli az ágyazó homok szállítása idején (a munkálatok első két hetében) 

és 4 jármű/nap értékkel a további időszakban. Feltételezhetően a munkák során a közúti 

gépjárműforgalom korlátozására is szükség lesz. A terület forgalma az úton közlekedő járművek 

magas száma miatt már jelenleg is jelentős, a kivitelezés időtartama alatt ez nem fog érezhetően 

növekedni. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Parád, Recsk 

 

VI. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Parádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.) és Recski Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjének (3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.) azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon 

belül gondoskodjanak a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon 

való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az ÉRV Zrt. által befizetésre került. 

 

IX. A határozat ellen - a kézhezvételtől 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 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 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.  

Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül –

véglegessé válik. 

 

Indokolás kivonata:  

Az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1., a 

továbbiakban: kérelmező) megbízásából eljáró ViszCAD Kft. által 2019. április 1-jén EPAPIR-20190401-

757 azonosító számon érkezett, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: 

környezetvédelmi hatóság) HE-02/KVTO/01887-1/2019. számon iktatott kérelmében előzetes vizsgálati 

eljárást kezdeményezett. 

 

Kérelme alapján 2019. április 2-án előzetes vizsgálati eljárás indult. 
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A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletének 79. 

pontja [Ivóvíz-távvezeték a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén] 

hatálya alá tartozik, és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

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/01887-2/2019. számon,  

függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

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) 28. § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 6. és 7. 

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

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

Továbbá az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések, Parádi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének megküldtem közhírré 

tételre. 

 

Az eljárás során a beruházással kapcsolatban észrevétel sem az érintett településekhez, sem a 

Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve  

a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan 

szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével, a Parádfürdő-Recsk ivóvíz szállító fővezeték rekonstrukciójának megvalósításához 

és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokra vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem 

tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül 

kivitelezhető. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása nem teszi 

szükségessé a településrendezési tervek, településrendezési eszközök módosítását. 

http://www.magyarorszag.hu/
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A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  

(a továbbiakban: Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) 

pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint 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. rendelet 1. § 

(1) bek. 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 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam. A függő hatályú 

döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. § - a 

figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

1. számú melléklet 35. pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése, megfizetésének 

módjáról az 5. § (1)(3) és (6) bekezdése és 9. § d) pontja, alapján adtam tájékoztatást.  

  

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

A közzététel napja: 2019. május 16. 

 

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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