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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály 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 b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 

10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03193/2021. 

Ügy tárgya: A Lőrinci, Vörössáp út 1., 1489/9 hrsz.-ú telephelyen tervezett PVC üzem telepítésére (nem 

veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

lezárása  

Kérelmező: Moniplast Recycling Kft. (3021 Lőrinci, Vörössáp út 1.) – meghatalmazottja, Hősfi László  

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/03193-24/2021. számú határozatával lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. A Moniplast Recycling Kft. (3021 Lőrinci, Vörössáp út 1., KÜJ: 103836061) – meghatalmazottja, Hősfi 

László, a továbbiakban: Kérelmező - által a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a Lőrinci, Vörössáp út 1., 1489/9 hrsz.-ú telephelyen (KTJ: 102967178) 

tervezett PVC üzem telepítésére (nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre) vonatkozó 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

 A tevékenység Hulladékgazdálkodási Hatóság által kiadott nem veszélyes hulladék hasznosítására 

vonatkozó engedély birtokában kezdhető meg! 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1., a továbbiakban: FKI-KHO) 

35100/15166-5/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz az alábbi 

kikötésekkel járult hozzá: 

 

1. „A telephelyen folytatott tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon 

úgy kell végezni, hogy az ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet] mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó 

minőségromlást. 

2. A tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet], valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004, (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 

előírásait, továbbá fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, 

illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. 

3. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a tevékenység csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, 

illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, továbbá tevékenység csak úgy végezhető, 

hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések 

teljesülését. 

4.  A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes hulladékokat elkülönítve, peremmel ellátott 

olaj/sav- és lúgálló burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett 

zárható edényzetben kell gyűjteni. 

5.  A tárolóedények, konténerek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni. 

6. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő 

létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni 

kell. 

7. A hulladékot megfelelően kialakított műszaki védelemmel ellátott helyen kell deponálni. 

8. A tevékenység végzése során fellépő rendkívüli események (havária) bekövetkezése esetén 

biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét. 

9. A tevékenységek végzése során bekövetkező esetleges káresemény felszámolásáról, a terület 

eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. 

10.  A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a 

kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. 

(IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] és a 219/2004. (VII. 
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21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, 

írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságra. 

11. Az engedélyezett tevékenységek során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó 

engedélyekben foglaltakat, a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó 

előírásokat/kikötéseket. 

12. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet. 

13. A telephelyen keletkező szennyvizeket zártan kell gyűjteni. 

14. A szennyvíztároló vízzáróságát 3 évenként ellenőrizni kell, az ellenőrzés eredményét tárgyévet 

követő év április 30. napjáig meg kell küldeni az FKI-KHO-nak. 

15. A közcsatorna kiépülése esetén arra haladéktalanul rá kell csatlakozni és a szennyvíztárolót 

szakszerűen fel kell számolni. 

16. A tevékenység során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott munkagépek 

használhatóak. A munkagépek és szállítójárművek rendszeres karbantartásáról és mosásáról 

arra engedéllyel rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érekében – kell 

gondoskodni. A telephelyen a munkagépek és járművek javítása, karbantartása, tankolása, 

valamint tisztítása tilos.” 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem írom elő. 

 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A Moniplast Recycling Kft. a Lőrinci, Vörössáp út 1., hrsz.: 1489/9 alatti ingatlanon PVC üzem telepítését 

tervezi. 

Telek területe: 10138 m
2 
 

Tervezett bruttó beépítettség: 24,36 %  

Bruttó beépítés területe: 2470 m
2
  

A telephely és környezetének rendezési terv szerinti besorolása: Gip. 

Tervezett tevékenység célja: hasznosítási célból átvett hulladékok hasznosítása új építőanyagok [pl. kerti 

járólapok, szigetelő lemezek, földkábel/vezeték védő lemezek, PE, PP műanyag raklapok, csomagoló 

anyagok, gyártásközi anyagok (pld. ötrétegű fűtéscső, XPE és Al)], műanyag félkész termékek (pl. 

regranulátum) előállítása. 

Feldolgozott anyagok: lágy PVC (Poli-vinyl-klorid) (95,00 -99,00%% tisztaságú) kábel szigetelés darálék 

és nyúzadék.  

Feldolgozó technológia: A beruházás eredményeként az új üzemi létesítményekben darált, vagy nyúzott 

(8,00 - 30,00 mm szemcseméretű) hőre lágyuló műanyagot (PVC) használnak fel, mint a fém kivonás 

során keletkező mellékterméket, alapanyagként.  

Ezen technológiai folyamat során a darált, újrahasznosítható műanyagot a telepen, ömlesztett, 

szabadtéri tárolóban (vasbeton) helyezik el (alapanyag tároló), ahonnan önjáró, vagy szalagos/serleges 

anyagmozgató géppel a feldolgozó csarnokba juttatják előzetes kezelésre. 
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Technológia ismertetése: 

1) Darálják a nyúzott PVC kábelszigetelő alapanyagot (8,00 – 30,00 mm szemcse méretűre), majd ezt 

tároló big-bag-ekben szabadtéren helyezik el további feldolgozásra. Ehhez egy Tecnoecology T 1500 gy. 

elődarálót (shredder) használnak (nyomókosaras, 1 tengelyes, 61 kW elektromos fogy.). 

2) Száraz fémtelenítési eljárásban egy elektrosztatikus válogató (örvényáram szeparátor) berendezést 

alkalmaznak, amely fémes szemcsehalmaz a PVC alapanyagban még legfeljebb 1,00% mértékben 

(súlyra vetítve) van jelen. (Ez alumínium kb. 90%-ban és réz 10%-ban). 

3) A fémtelenítés másik szakaszában egy Bonfiglioli, elektromágnest is alkalmaznak a vas tartalmú 

hulladék eltávolítására. 

4) Az esetlegesen még fennmaradó inert szemcsék kiválogatása egy dobrostával vagy rezgő tálcás 

szeparátorral valósul meg. Az így kiszelektált fémet, inert szennyező szemcsés anyagokat tároló 

edényekben vagy zsákokban gyűjtik és vagy értékesítik tiszta alapanyagként (alumínium, réz, vas), vagy 

lerakóban (kavicsok, természetes kő szemcsék) helyezik el. 

5) A száraz tisztítási folyamat után egy lassú szalagos anyagtovábbítón jut el az előkészített alapanyag a 

vizes tisztító (PVC Mosó és szárító) berendezéshez (Zhangjiagang Baixiong Klimens Machinery Co., 

Ltd., 110 kW max. elektr. teljesítménnyel). Ez a mosó rendszer 1000 kg/h maximális névleges feldolgozó 

kapacitással tud üzemelni. (A vizet zárt rendszerben szűri, majd visszaforgatja miután ülepítő 

medencébe keringtette, amelyben szűrők kerültek beépítésre.) Az ülepítés és szűrés során homok és 

egyéb talajszemcsék kerülnek kiszűrésre, amelyet időszakosan üríteni kell a medencéből és 

konténerben gyűjteni, majd lerakóban kell elhelyezni. Az elpárolgó vizet fúrt kútból pótolják, amelyhez 

rendelkeznek vízjogi engedéllyel. Ennek várható mennyisége 1 m
3
/h folyamatos üzem esetén. 

6) A szalagról egy garatba hullik a PVC darálék, ami egy két felhordó csigás mosón (double screw 

washer) vezeti át az anyagot. Ezt követően egy flotáló medencébe kerül a PVC darálék, amelyben 

fajsúlya okán a PVC lesüllyed és az egyéb szennyező anyagok (pl. gumi, szilikon, PE) felúsznak a víz 

felszínére. Ott a szivattyúkkal és lapátokkal fenntartott vízáramlással és a szállító csigás mozgatással 

fizikailag leválasztásra kerülnek a szennyező szemcsék a PVC darálékról, valamint a felúszó frakció 

szeparálásra kerül. Ezt a kiszelektált anyagot (pl. gumi, szilikon, PE) tartályban gyűjtik és bigbag-ben 

tárolják az elszállításig hasznosításra, lerakóban elhelyezésre vagy energetikai célú felhasználásra. 

7) A mosási fázist követően következik a szárítás, ahol egy machanikus (centrifuga) és thermikus 

(hőbefúvó) szárító – zárt vezeték rendszerben elvonja, elpárologtatja a szemcsék nedvességét, amely 

így 2% alá csökken. Az itt kicsapódó vizet szintén az ülepítő tartályban gyűjtik és visszaforgatják. 

8) A kihűtést egy ciklon tartályban és csővezetékben végzik el, amelynek végén bigbag-ben gyűjtik össze 

a mosott, szárított PVC darálékot. Ezt egy targoncával szállítják a raktárukba értékesítésre, mint 

feldolgozott félkész terméket vagy további feldolgozás során homogenizálják és regranulálják, majd 

ebből állítanak elő végtermékeket (pl. kerti járólapot, dekorációs panelt, szigetelő lemez). 

9) Az 1-8 pontokban leírtak szerint előkészített anyagot ún. homogenizáló keverőbe (Mixer tower – LSH-

2400 Zhangjiagang Baixiong Klimens Machinery Co., Ltd., 5,5 kW max. elektr. teljesítménnyel) juttatják. 

Ez a berendezés keveri össze az előkészített darálékot egységes minőségű keverékké. (Többféle PVC 

szigetelést használt az ipar, ezért ezeket fizikaileg érdemes összekeverni, hogy konstans minőségű, 

volumenterméket tudjanak előállítani). 

10) Innen napi adagoló tartályokba és bigbag-ekbe kerül a homogenizált PVC keverék. Ezt a 

mennyiséget granuláló extruderbe (Aorui Plastic Machinery Co. Ltd. – SJ90X28, 130 kW elektr. telj., 250-

300 kg/h kapacitással) bevezetik, amely a megömlesztett anyagot ömledék állapotban összekeveri és a 
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nem kívánt szennyeződéseket kiszűri (erre a célra szolgáló fémháló), az így kapott lágy PVC 

regranulátum alapanyagként szolgál a tovább feldolgozás során vagy kereskedelmi forgalomba hozható. 

A késztermék (pl. kerti járólap) gyártását egy a fentivel azonos extruderrel összekötött kalanderes 

lemezgyártó gépsor végzi, amely az extrúziót követően a kívánt méretűre szabja a végtelenített lemez 

terméket. A készterméket raklapokon, pántos kötegeléssel tervezik elhelyezni, a csarnokon kívül. 

Tervezett kapacitás: 

Gépsor kapacitása: 1 t/h  

Tervezett munkanapok száma: 220 nap/év  

Anyagfelhasználás: 4400 tonna/év feldolgozott PVC darálék (napi 20 óra üzem esetén) 

Az építési tevékenységek megkezdésének várható ideje: 2021. IV. negyedév – 2022. I. negyedév  

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

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Lőrinci Város 

Önkormányzat Jegyzőjének (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) azzal, hogy a megküldéstől számított 10 

napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb 

módon való közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon 

belül tájékoztatni kell. 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került. 

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül kell 

elektronikus úton benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó 

szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező 2021. szeptember 15-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott 

kérelemben a tárgyi üzem létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 107. pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap 

kapacitástól] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

A fentiek alapján 2021. szeptember 16-án előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság 

előtt. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 
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figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással 

kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

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 a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., pontjaiban 

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

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció nem tartalmazza a hatásterület 

térképi bemutatását, illetve a benyújtott dokumentum levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, 

zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból is hiányos, ezért a tényállás tisztázása 

érdekében, HE/KVO/03193-8/2021. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. 

Pótlási kötelezettségének Kérelmező a 2021. október 18-án benyújtott dokumentációval zaj- és 

rezgésvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból csak részben tett eleget, ezért 

HE/KVO/03193-16/2021. számon ismét hiánypótlási felhívás került kiadásra. 

Kérelmező 2021. október 27. napján megküldött iratában az eljárás szüneteltetését kérte. A benyújtott 

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

rendelkezésének hiányában - nincs akadálya az eljárás szüneteltetésének. Az Ákr. 35. § (3) 

bekezdésére tekintettel HE/KVO/03193-19/2021. számú végzésben megállapítottam az eljárás 

szünetelését. 

A Kérelmező 2021. december 13-án benyújtott iratában kérte az eljárás folytatását, mely alapján 

HE/KVO/03193-23/2021. számú végzésben rendelkeztem az eljárás folytatásáról. A kérelem 

benyújtásával egy időben a második hiánypótlást is megküldte. 

Az érintett település jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a 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 Moniplast Recycling Kft. (3021 Lőrinci, Vörössáp út 1.), a Lőrinci, Vörössáp út 
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1., 1489/9 hrsz.-ú telephelyen tervezett PVC üzem telepítésére (nem veszélyes hulladék hasznosítási 

tevékenységre) vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további hatásvizsgálat 

lefolytatását nem tartom szükségesnek. 

A határozatot a 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 eljárási költséget az Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartotta.  

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

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

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével 

állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései alapján 

rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A 

környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 114.§-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-

55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja, 12.§ (1) 

bekezdése, 13.§ (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 21.§ (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2021. december 16. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az 

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

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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