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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

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

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: 

Khvr.) 5. § (6) 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 

 

Az ügy száma: HE/KVO/02246/2021.  

 

Az ügy tárgya: Heréd 081/51 és 082/1 hrsz-ú ingatlanok területén kialakítandó ipari terület 

létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve: Herédi Ipari és Szolgáltató Önkormányzati Kft. (3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/02246-16/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

  

I. A Herédi Ipari és Szolgáltató Önkormányzati Kft. (3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39., 

KÜJ:103806374) megbízásából eljáró Pondus Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (1111 Budapest, 

Bartók Béla út 30. félemelet 1., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, Heréd 081/51 és 082/1 

hrsz-ú ingatlanok területén kialakítandó ipari terület (KTJ:102926533) létesítésére 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 
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környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet  Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) 35100/7660-

1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi előzetes vizsgálati eljárás lezárásához vízügyi 

és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi kikötésekkel hozzájárult:. 

1. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során a környezet szennyezését és 

károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne 

szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység 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 mellékleteiben 

megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást. 

2.  A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során a felszíni és felszín alatti vizek 

minősége nem veszélyeztethető, 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.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni 

és a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg ne szennyeződjön. 

3. A tevékenység során munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a 

környezetszennyezés elkerülése érdekében – gondoskodni kell. Az építési, felvonulási területen a 

munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos. 

4. A megvalósítás során a vízfolyásokba szennyező anyag nem kerülhet. 

5. A tevékenység során egyéb terepfeltöltési munkákhoz csak tiszta, bizonyítottan 

szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő anyagok használható fel, melyek a földtani közeget 

és a felszín alatti vizeket nem károsítják. Építési törmelék használata tilos.  

6. A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 

25.) KvVM rendeletben előírt küszöbértékeket. 

7. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében érdekében a tevékenység csak 

 környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

 ellenőrzött körülmények között történhet; 

 úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését. 

8. A használat során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007, (IV. 26.) Korm. 

rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint 

havária terv előírásait követve kell elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban 

legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, melyben ismertetni kell az 

esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét. 

9. A tevékenységek során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet előírásait. 

10. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres 

takarításáról gondoskodni kell. 

11. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta szennyeződésmentes csapadékvíz vezethető.  
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12. A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a felszín alatti vizeket nem 

károsítják. 

13. A csapadékvíz bevezetése csak a kezelő hozzájárulásával történhet.  

14. A tervezett tevékenység nem okozhatja a térség talajvíz viszonyainak káros megváltozását. 

15. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. 

16. Meg kell oldani a tüzivíztároló túlfolyóján esetlegesen távozó víz ártalommentes elhelyezését.  

17. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan viszonyokra derül fény, melyek az előzetes 

vizsgálatokból nem voltak előre láthatók, abban az esetben a tényleges viszonyok meghatározására 

ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges. 

 

III. 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 beruházás célja: 

A tervezett beruházás célja a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése, valamint az alapinfrastruktúra 

kiépítésével ipari beruházók bevonzása a település külterületére. Az új ipari terület kialakításával 

közvetve új munkahelyek megteremtése válik lehetővé, amely segíti a herédi lakosok elhelyezkedését a 

településen belül. 

 

A beruházás területigénye: 

Heréd Község Önkormányzata az új ipari terület kialakítását a település ÉK-i részén, a Herédet 

Lőrincivel összekötő 2133. számú közlekedési út DK-i oldalán elterülő 081/51 és 082/1 hrsz-ú külterületi 

ingatlanokon tervezi. A 081/51 hrsz-ú ingatlanon az ipari terület zöldmezős beruházásként kerül 

megvalósításra. A 082/1 hrsz-ú ingatlan DK-i oldalán már működő naperőmű található, azonban az 

ingatlan ÉNy-i oldala még alkalmas gazdasági társaságok betelepülésére. Az Önkormányzat a két 

ingatlan (081/51 és 082/1 hrsz-ú) egységes ipari területként történő működtetését tervezi. Az ipari park 

üzemeltetője a Herédi Ipari és Szolgáltató Önkormányzati Kft. lesz. 

 

 081/51 hrsz. 082/1 hrsz. 

Művelési ág kivett beépítetlen terület kivett anyagbánya 

Területnagyság 2, 3528 ha 2,7647 ha 

Tulajdonos Herédi Ipari Szolgáltató Önkormányzati Kft. Heréd Községi Önkormányzat 

 

A tervezett beruházás rövid ismertetése:  

Az önkormányzat tervei szerint az ipari területre betelepülő kis- és középvállalkozások elsősorban – nem 

jelentős zavaró hatású – ipari termelő, nagykereskedelmi, logisztikai és szolgáltató szervezetek 

egységeként funkcionálhatnak, tevékenységeik akár egymásra is épülhetnek. 

A 081/51 hrsz-ú ingatlan területén kiépülő új ipari terület a 2133. számú közlekedési útról DK-re leágazó, 

a tervezési terület ÉK-i határa mentén haladó meglévő, jelenleg burkolatlan felszínű úton lesz majd 

elérhető. A Heréd, 079/2 hrsz-ú földút kiszélesítésre és burkolásra kerül a tervezett ipari terület 

főkapujáig (200 m hosszon). 

A 081/51 hrsz-ú ingatlan területén kialakításra kerülő új ipari területen első lépésben egy csarnoképület 

kiépítése tervezett, az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló építményekkel és belső úthálózattal. A tervek szerint 

az új csarnoképület alkalmas lesz arra, hogy akár logisztikai központként, akár raktárbázisként 
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üzemeljen, de abba akár más ipari-gazdasági tevékenység is települhet, akár a csarnok megosztásával. 

Az ÉK-DNy-i tájolású, elnyújtott téglalap alakú ipari terület DNy-i oldalán további felosztással újabb 

telephelyek jelölhetők majd ki, amelyeken csarnok vagy csarnokok kiépítésére lesz lehetőség. Az ipari 

terület DK-i határán egy új, burkolt felszínű feltáró út létesül, amelyen keresztül a belső területek lesznek 

elérhetőek. A létrejövő új telephelyek ezen feltáró útról leágazásokkal lesznek elérhetőek. Az ipari 

területhez a közműcsatlakozások kiépítését tervezik. A területet a tervezett infrastrukturális fejlesztést 

követően a bérlők igényeinek megfelelően tervezik felosztani. 

Szervezetileg a kialakítandó ipari terület részét fogja képezni a Heréd 082/1 hrsz-ú ingatlanon kiépített, 

az MVM Zöld Generáció Kft. által üzemeltetett naperőmű és az ahhoz tartozó napelempark is. A 

naperőmű megközelíthetőségét a 2133. számú útról kialakított közvetlen leágazás biztosítja. A 082/1 

hrsz-ú ingatlan ÉNy-i oldala jelenleg még beépítetlen. Az Önkormányzat erre a területre is vállalkozások 

betelepülését várja. Ezen területrész a jelen fejlesztés során kerítéssel körbezárásra kerül, biztosítva a 

naperőmű megközelíthetőségét. Egyéb közmű infrastruktúra kiépítését ezen a részterületen jelen 

fejlesztés során nem tervezik. 

Az ipari terület kialakítása során az ipari terület tervezett É-i és D-i része nem lesz egymással közvetlen 

kapcsolatban, mivel a Heréd, 081/51 és 082/1 hrsz-ú ingatlanok közé beékelődik a 081/52 hrsz-ú idegen 

tulajdonban álló ingatlan részterülete. Az Önkormányzat hosszabb távú tervei között szerepel az említett 

ingatlanrész megvásárlása és az ipari területhez történő csatolása. 

 

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonal 

A fejlesztési területhez tartozó szállítási forgalom a 2133 j. ök. út ‒ 21. sz. főút útvonalon éri el az M3 

autópályát. A fejlesztési területre a 2133 j. ök. útról kiépített csomóponton lehet behajtani a 079/2 hrsz. 

alatti bekötőúton. Az ipaterület, így a jövőben ide kerülő telephelyek bejárata is a 079/2 hrsz. alatti 

bekötőútról épül ki. 

 

A telepítés várható időtartama: 

A beruházást az engedélyezési eljárások lefolytatását követően tervezik megkezdeni. Az ipari terület 

kialakítása a tervek szerint több ütemben fog történni. Első lépésben tervezik megvalósítani a 081/51 és 

082/1 hrsz-ú ingatlanok határait jelző kerítést a kapukkal, majd a közmű-csatlakozási pontokat, a 

tervezési terület ÉK-i határa mentén haladó burkolatlan felszínű út kiszélesítését és burkolását, és 

kialakítják az ipari terület DK-i oldalán a feltáró út É-i szakaszát. Ezt követően – az ipari terület kezdő 

elemeként – a terület ÉK-i oldalán egy csarnoképület kiépítése tervezett, az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló 

építményekkel és a telephely belső úthálózatával. A további, rendelkezésre álló területet a jövőbeni 

bérlők igényeinek megfelelően tervezik fejleszteni (szükség szerint további megosztással). 

A telepítés tervezett kezdési időpontja: 2021. II. félév. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Heréd 

 

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

 

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Herédi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.) azzal, hogy a megküldéstől 

számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos 

egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül 

tájékoztatni kell. 
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VI. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Herédi Ipari és Szolgáltató 

Önkormányzati Kft. által befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

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

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  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 elektronikus úton, 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. 

 

Indokolás kivonata:  

A kérelemben foglaltak szerint a 081/51 hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházás a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 120. pontja [Ipari, raktározási célú építmények 

elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt 

területen b) védett természeti területen, vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha-tól] 

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

függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Az eljárás során szakhatóságként bevont Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/7660-1/2021.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában foglaltak alapján tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt 

vízbázist nem érint. 

 

A dokumentáció alapján a 082/1 hrsz-ú ingatlanon jelen beruházás alkalmával az infrastruktúra 

kiépítését nem tervezik, kizárólag az ingatlan körbekerítése tervezett. Ezek alapján a 082/1 hrsz-ú 

ingatlanon tervezett tevékenység nem éri el a Khvr. 3. melléklet szerinti küszöbértéket. 

 

A Khvr. 3. § (7) bek. szerint: „ A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a 

környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú 

mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy 

az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú 

mellékletbe.”  

 

Az Önkormányzat a két ingatlan (081/51 és 082/1) egységes ipari területként történő működtetését 

tervezi, ezért a tervezett iparterületre vonatkozóan a Pondus Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (1111 

Budapest, Bartók Béla út 30. félemelet 1.) a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
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Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) 2021. április 20. napján érkezett kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett.  

 

Fentiek alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján 2021. április 21. napján előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/02246-2/2021. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/02246/2021. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes 

eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45 nap, azaz: 2021. 06. 

04. 

 

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

előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

 

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

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

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. és 5. pontjaiban 

ismertetett szakkérdéseket, 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. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem Herédi 

Közös Önkormányzati HIvatal Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

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. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett 
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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 Heréd 081/51 és 082/1 hrsz-ú ingatlanok területén kialakítandó ipari terület 

létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben 

megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

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. 

 

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. 

 

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 Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

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

 

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

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

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

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. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja 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. 

 

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

A közzététel napja: 2021. június 4. 

 

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.  
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Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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