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H I R D E T M É N Y 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú erdészeti hatóság az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján hirdetményi úton értesíti az 

Ecseny 087/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait, hogy Varga Róbert erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele 

ügyében indult másodfokú eljárásban hatóságunk döntést hozott. 

- a kifüggesztés napja: 2018. július 11. 

- a levétel napja: 2018. július 26. 

- az eljáró hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú erdészeti hatóság 

- az eljáró ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Pongó Veronika, +36-1-207-8213 

- az ügy száma: PE/FE/1090-3/2018. 

- az ügy tárgya: Varga Róbert erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele Ecseny 087/1 hrsz-ú ingatlan „c” 

alrészlete tekintetében 

A hatósági döntést tartalmazó irat előre egyeztetett időpontban jelen hirdetmény levételének napjáig a 

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 

Főosztály, Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Osztály (1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.) 

hivatalos helyiségében megtekinthető, illetve ügyfél, vagy meghatalmazottja által átvehető. 

A döntés a közléssel (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik naptól) véglegessé és 

végrehajthatóvá válik. A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható a Pécsi Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróságnál az e határozatot hozó hatóság elleni keresetlevél előterjesztésével. A 

keresetlevelet az elsőfokú hatósághoz a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell 

benyújtani vagy neki címezve ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélben a közigazgatási 

cselekmény hatályon kívül helyezése, megsemmisítése vagy megváltoztatása; a közigazgatási 

cselekmény elmulasztásának megállapítása; a közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltása; 

közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés; közigazgatási szerződéses 

jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére kötelezés; 

közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a közigazgatási jogviszony 

szempontjából lényeges egyéb ténynek a megállapítása kérhető azzal, hogy több kereseti kérelem akkor 

terjeszthető együtt elő, ha ugyanabból vagy ténybeli és jogi alapon összefüggő jogviszonyból erednek. 

Egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több kereseti kérelem akkor terjeszthető elő, ha 
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azok ugyanabból a jogviszonyból erednek, és ugyanazon alperessel vagy alperesekkel szemben 

terjesztik elő. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó 

hatálya nincs. 

Budapest, 2018. július 10. 

 dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 
 dr. Czibulka Edit 
 osztályvezető 
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