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Tárgy: Heves és Hevesvezekény között a 3209-es jelű út mentén a 0+800 és a 6+425 km szelvények 

között tervezett kerékpárút létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás szünetelése 

 

V É G Z É S  

 

Heves Város Önkormányzatának (3360 Heves Erzsébet tér 2.) megbízásából eljáró SKS Terv 

Mérnökiroda Kft (1145 Budapest, Colombus utca 24/A II. em. 2.) képviseletében eljáró Kiss Balázs 

László ( a továbbiakban: Ügyfél ) kérelmére indult, Heves és Hevesvezekény között a 3209-es jelű út 

mentén a 0+800 és a 6+425 km szelvények között tervezett kerékpárút létesítésére vonatkozó, a Heves 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) HE-

02/KVTO/02921/2019. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárásban megállapítom, hogy 

tárgyi eljárás az Ügyfél kérelmére, a véglegessé válástól 

 

szünetel. 

 

Felhívom az Ügyfél figyelmét, hogy az eljárás folytatását a szünetelés időtartama alatt bármikor 

kérelmezheti a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (2) bekezdése értelmében 6 hónapnyi szünetelés után 

a csak kérelemre folytatható eljárás kérelem hiányában megszűnik, melynek tényéről a 

Környezetvédelmi Hatóság értesíti az Ügyfelet. 

 

Jelen végzésem a közléssel válik véglegessé. 

 

I N D O K O L Á S  

 

Az Ügyfél Heves és Hevesvezekény között a 3209-es jelű út mentén a 0+800 és a 6+425 km szelvények 

között tervezett kerékpárút fejlesztésére vonatkozóan 2019. július 10-én érkezett, a Környezetvédelmi 

Hatóságnál HE-02/KVTO/02921-1/2019. számon iktatott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett. Kérelme alapján 2019. július 11-én előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül Ákr. 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs 

lehetőség, tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 43. § (1) 
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bekezdése értemében HE-02/KVTO/02921-2/2019. számon függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43.  

§ -ban meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

A kérelmező Ügyfél 2019. augusztus 10-én elektronikus úton benyújtott iratában kérte az eljárás 

szünetelését és e tárgyban hozott, kérelemnek helyt adó döntés esetére a fellebbezési jogáról 

lemondott. 

 

A szüneteltetési kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy Ákr. 49. §-a alapján – jogszabály 

kizáró rendelkezésének hiányában - nincs akadálya az eljárás szüneteltetésének. 

 

Az Ákr. 35. (3) bekezdése értelmében az ügyfél a kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé 

válásáig rendelkezhet.  

 

Erre való tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

Az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján „Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak 

joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az 

eljárást nem szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést 

megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.” 

(5) bekezdése alapján „Az eljárás szünetelése, felfüggesztése vagy függőben tartása esetén az eljáró 

hatóság - a (7) bekezdés megfelelő alkalmazásával - legkésőbb a szünetelés, felfüggesztés vagy 

függőben tartás időtartamának végét követő nyolcadik napon függő hatályú döntést hoz, amelyben 

rendelkezik az eljárás folytatásáról és a (4) bekezdés szerinti, a szünetelés, felfüggesztés vagy függőben 

tartás időtartamának figyelmen kívül hagyásával számított időpontról.” 

 

A végzést a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.)  

67. § (1) bek., 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. 49. § -a alapján hoztam 

meg. A végzés az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésén  alapul.  

 

Az Ákr. 82. §  (3) bek. a) pontja alapján a döntés a közlésekor válik véglegessé, ha az ügyfél a kérelem 

teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs 

ellenérdekű ügyfél. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint  

 

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

megbízásából:        

 

dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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