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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály 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 a) pontja, (3) bekezdése, valamint a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült 

közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Ügy száma: HE/KVO/00092-10/2023. (HE/KVO/02413/2022.) 

Ügy tárgya: A Poroszló 3001/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett ’Horgászfalu’ létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

Kérelmező: Nagy Andrea Tünde 

Beruházó: Zátonyerdő Kft. (3388 Poroszló, Temető út 23.) 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00092-10/2023. számú határozatával lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. A Zátonyerdő Kft. (3388 Poroszló, Temető út 23.; KÜJ: 100699294, a továbbiakban 

Környezethasználó) megbízásából eljáró Nagy Andrea Tünde (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére 

indult, a Poroszló 3001/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett ’Horgászfalu’ létesítésére (KTJ: 103058398) 

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. 

 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenységre vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

(a továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerint vízjogi 
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engedély szükséges, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól meg 

kell kérni a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírtak szerint összeállított 

dokumentáció benyújtásával. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a tervezett beruházás területére vonatkozóan előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást az 

akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni. A tervezett beruházás kivitelezése csak az 

előzetes régészeti dokumentációban meghatározott megelőző feltárás (szükséges mértékű teljes felületű 

feltárás, régészeti megfigyelés) befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát és határait a 

munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A megelőző feltárás eredményeit 

bemutató dokumentumot a Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Osztály 1, mint örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani az építési engedélyezési 

eljárásig. 

 

III. A tervezett létesítmény táj- és természetvédelmi szempontból az alábbiak betartása mellett 

valósulhat meg: 

A szennyvízkezelést a Horgászfalu szennyvízhálózatának a tiszafüredi szennyvíztisztító telep A 

szennyvízkezelést a Horgászfalu szennyvízhálózatának a tiszafüredi szennyvíztisztító telep hálózatára 

való csatlakoztatásával kell megvalósítani. A tiszafüredi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítéséig zárt, 

szigetelt tartály kialakítása és gyűjtő tartályként történő üzemeltetése szükséges, ahonnan a szennyvizet 

szippantott szennyvízként szállítják el. 

 

A beruházás megvalósításához szükséges alábbi tevékenységek a Heves Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a 

továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) véglegessé vált engedélyével végezhetők: 

- a fás szárú növényzet letermelése, 

- védett természeti területen - különös tekintettel a Kis-Tisza jobb parti sávjára (Poroszló  

01000/3 hrsz.) –nád és más vízinövényzet irtása. 

 

A fás szárú növényzet letermeléséhez szükséges engedélyezési eljárás során a Természetvédelmi 

Hatósághoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

1. A területen található őshonos faegyedek, facsoportok EOV koordinátái, térképi ábrázolásuk. A 

dokumentumban meg kell jelölni a denevérek búvóhelyének alkalmas odvas faegyedeket. 

2. Fenti adatokat a HE/TVO/00909-2/2022 számon felfüggesztett, védett természeti területnek nem 

minősülő Natura 2000 területen területhelyreállítás és fák kivágásának engedélyezésére irányuló 

eljárás során, jelen döntés véglegessé válását követő 30 napon belül be kell nyújtani a 

Természetvédelmi Hatóság részére. 

 

A vízjogi engedély iránti kérelemhez természetvédelmi fejezet benyújtása szükséges az alábbiak szerint: 

1. Szakértő bevonásával meg kell határozni a Kis-Tisza mederkotrással érintett szakaszán 

esetlegesen előforduló tiszavirág lárvatelepeket, valamint jégmadár költőüregeket, azok EOV 

koordinátáinak megadásával. 

2. A dísztó Kis-Tiszából való vízutánpótlásának műszaki kialakítását be kell mutatni. Biztosítani kell a 

Kis-Tisza és a dísztó ökológiai átjárhatóságát a vízi élőlények számára.   
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3. A kotrással érintett Kis-Tisza szakasz, a kialakításra kerülő csatornák, valamint a tervezett dísztó 

parti zónáját, medermorfológiáját olyan módon szükséges megtervezni, hogy az alkalmas legyen a 

vízinövényzet megtelepedésére.   

 

További feltételek, szempontok, amelyeket természet- és tájvédelmi szempontból a tevékenység 

engedélyezése során (természetvédelmi-, vízjogi-, építési engedélyezés), az engedélyezésre benyújtott 

dokumentáció összeállításakor is figyelembe kell venni: 

1. Őshonos faegyedeket, facsoportokat a műszakilag lehetséges legnagyobb mértékben vissza kell 

hagyni a csatorna kialakítási, kotrási helyek és tervezett építési helyek figyelembevételével.  

2. A kivitelezés során a fásszárú növényzet eltávolítását, nádirtást a vegetációs és költési időszakon 

kívül, szeptember 1 – március 15. között kell végezni. 

3. A kotrási és mederbővítési munkálatok a természeti értékeket (halak, kétéltűek) legkevésbé 

veszélyeztető időszakban, július 15 – október 31. között végezhetők el. A munkavégzés pontos 

idejéről egyeztetni kell a természetvédelmi kezelő, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal (a 

továbbiakban: HNPI).  

4. A tereprendezés során a környező területekhez csatlakozó részeken az eredeti terepszinthez kell 

csatlakozni, melyre főként a terület déli részén levő teleksor esetében kell figyelemmel lenni. Az 

eredeti terepszintre való visszatérést 25 m szélességű területen kell megoldani.  

5. Kerítések létesítése esetén, azokat úgy kell kialakítani, hogy ne akadályozza a kétéltű, hüllő fajok, 

kisemlősök szabad mozgását. 

6. A Horgászfalu tájbaillesztését takarófásítással kell biztosítani, a termőhelyre jellemző őshonos fás 

szárú (fűz-nyár ligeterdei fajok) és gyepalkotó fajok telepítésével 

- a 33. sz. úton északi irányból haladva a terület felé a tervezett gazdasági terület, és parkoló, 

valamint a Horgászfalu között,  

- a 3001/4 hrsz.-ú telek déli határán. 

7. Az utakat nem vízzáró természetes anyagokkal kell kialakítani. 

8. A közművek (elektromos áram, internet) kiépítését földkábellel kell megoldani. Amennyiben a 

terület keleti részén tervezett kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági területre a villamos vezeték 

nem földkábellel kerülne bevezetésre, a légkábelek számára faoszlopok alkalmazása javasolt. 

9. Az épületek környezetében (csatornapartok, útszélek, telkek) minél nagyobb kiterjedésű, több 

szintű zöld felületek kialakítására kell törekedni a termőhelyre jellemző őshonos fás szárú fűz-nyár 

ligeterdei fajokkal. 

10. A területen csak tájbaillő, minél alacsonyabb, csillogó felületek nélküli épületek helyezhetők el. 

11. Elsősorban mozgásérzékelővel szerelt – nem tartós – kültéri megvilágítás kialakítására kell 

törekedni. 

12. Amennyiben a kültéri megvilágítás indokolt, ahhoz csak teljesen ernyőzött, síkbúrás 

világítóeszközök használhatók, amelyeket úgy kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a 

vízszintes sík alá 5-6 fokkal vetüljön. Amennyiben utóbbi előírást a lámpatest geometriája nem 

teszi lehetővé, ernyőzéssel kell megoldani. 

13. A megvilágítás értékei nem léphetik túl az adott felhasználási célokra érvényes legalacsonyabb 

szabványos értékeket. (A világító szerelvényenkénti legnagyobb fényáram 1600 lumen.) 

14. Kizárólag meleg fényű LED-ek vagy egyéb fényforrások kerülhetnek alkalmazásra. Az 

alkalmazható színhőmérséklet maximálisan 2700 K. 

15. Az üzemeltetés során a tiszavirág rajzásának ideje alatt a fényforrások üzemeltetésének 

szüneteltetése szükséges, kivéve az élet-, vagyon- és biztonságvédelmi szempontból 

nélkülözhetetlen fényforrásokat. 
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16. Az üzemeltetés során az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, 

terjedését meg kell akadályozni. Az inváziós növényfajok rendszeres irtását - különös tekintettel a 

gyalogakácra (Amorpha fruticosa) és a zöld juharra (Acer negundo) - az üzemelés időszakában is 

szükséges végezni.  

17. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a HNPI szakembereivel a 

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a 

beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. 

 

IV. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szolnok) 36600/4766-1/2022.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában hozzájárulását előírások nélkül megadta. 

 

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 beruházás a Poroszló belterületbe sorolt 3001/4 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg, mely egy 15,2086 

hektár nagyságú, kivett víztározó besorolású – jelenlegi állapotában erdővel borított – földterület 

(650x240 méteres nagyságú elnyújtott téglalapba foglalható). A terület a Tisza nagyvízi medrében 

helyezkedik el. 

Az ingatlan délnyugati (’félsziget’) részén 2 db kb. 650 m hosszú hosszanti csatorna kotrására kerül sor, 

melyek futása a Tisza partvonalával párhuzamos, szélességük 25 m, kotrási mélységük: teli vízszint -1 

m. A kotrásból kikerülő föld és iszap a csatornák közötti részen kerül elterítésre, átlagosan 1 m-es 

szintemelkedést biztosítva a szárazföldi területeken. A csatornák által felosztott szárazföldi területen vízi 

kapcsolattal is rendelkező 15*25 m-es azaz 375 m
2
-es, illetve néhány nagyobb méretű telket jelölnek ki 

(összesen 185 db). Az így kialakított telkek önálló, saját helyrajzi számmal kerülnek bejegyzésre. A 

telkek szárazföldi megközelítését 6 m széles aszfaltút teszi majd lehetővé, melyek egyrészt a 

földnyelvekre befutnak, másrészt körbejárást biztosítanak. A helyszínre érkező vendég-gépjárművek 

parkolását a telek észak-keleti, 33 sz. főközlekedési útról megközelíthető ’szárazföldi’ részen 

kialakítandó parkoló szolgálja majd (parkoló területe: 190 m * 40 m= 7600 m
2
). A 33. sz. főközlekedési 

útról való le- ill. felhajtási lehetőséget a közút kezelőjének bevonásával kell biztosítani. 

A kotrással létrejövő belső öbölhálózat egy összekötő csatorna kialakításával csatlakozik majd a Kis-

Tiszához a telek nyugati oldalán, mely az öbölből való kijutás lehetőségét vízi úton is biztosítja a Tiszára. 

Az összekötő csatorna feletti átjárást az eredeti tervek szerint vasbeton híd biztosítja, mely a fenntartási 

munkálatokhoz szükséges közlekedést teszi lehetővé a Kis-Tisza tárgyi telek felőli oldalán.  

A csatornák kotrásával egyidejűleg a Kis-Tisza jobb parti sávjának kotrására is sor kerül mederbővítési 

céllal – 6 m-es fenntartási (parti) sáv biztosításával –, ezáltal biztonságosabbá téve a kishajók 

járműforgalmát, illetve biztosítva a kikötés lehetőséget (amennyiben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság ehhez későbbi engedélyével hozzájárul). 

A kialakított telkek mindegyike megközelíthető lesz aszfaltos úton a szárazföldről, illetve a mesterséges 

csatornákon keresztül csónakokkal is (a kikötési lehetőség biztosított lesz). A telkek területén típusterv 

szerinti, lábakon álló horgászházak építésére lesz lehetőség a kiadásra kerülő építési engedélyhez 

igazodva. A tervezési terület északkeleti részén – a parkoló mellett – közműfogadó állomás kerül 

telepítésre, illetve kereskedelmi részleg kialakítása is tervezett. 
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VI. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

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

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3388 Poroszló, Fő út 6.) és a tevékenységgel feltételezhetően 

érintett település (Tiszafüred) jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül 

gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való 

közzétételéről. A közzétételről a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

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

 

IX. 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 2022. december 03. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében a Poroszló  

3001/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett ’Horgászfalu’ létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett. 

 

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 128. 

pontja [Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy 

beépítésre szánt területen d) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 

0,5 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől] hatálya alá tartozik, így a Környezetvédelmi Hatóság 

előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Az előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 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 Ákr. 43. § (2) bekezdésében 

foglaltakra 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. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 
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el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a 

honlapján. A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a 

közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Poroszlói Közös 

Önkormányzati Hivatal) 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. § (4) bekezdése alapján a tevékenység hatásaival feltételesen érintett település (Tiszafüredi 

Közös Önkormányzati Hivatal) jegyzőjének megküldtem a közleményt, hogy a helyben szokásos módon 

tegye közzé. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció örökségvédelmi és 

hulladékgazdálkodási szempontból hiányos, ezért HE/KVO/02413-14/2022. számon hiánypótlási felhívás 

került kiadásra. Pótlási kötelezettségének Kérelmező 2023. január 13-án eleget tett. 

 

Az eljárás megindításakor hatályos, 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. melléklet I. táblázat 3., 4., és 6. 

pontjában 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. 

 

A dokumentációt átvizsgálva megállapításra került, hogy a szakértő számításai alapján a kivitelezési 

munkák várható zajvédelmi hatásterülete átnyúlik Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye közigazgatási 

területére. 

 

Az Ákr. 25. § (1) bekezdése szerint: „A hatóság - legalább ötnapos határidő tűzésével - más szervet 

vagy személyt kereshet meg, ha  

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt végezni, vagy 

b) az eljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik.” 

 

A fentiekre tekintettel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (5000 Szolnok, Ady 

Endre út 35.) megkerestem és az illetékességi területére áthúzódó zajvédelmi hatásterület 

vonatkozásában a környezetvédelmi hatáskörben kialakított szakmai véleményét kértem. 

 

Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tervezett létesítménnyel kapcsolatban az eljárás 

során nyilatkozatot nem tett. Az érintett nyilvánosság részéről észrevétel sem a telepítés helye szerint 

illetékes jegyzőhöz, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett az eljárás folyamán. 

 

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 állásfoglalások és 

szakterületi vélemények figyelembevételével a Poroszló 3001/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 
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’Horgászfalu’ 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 környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 

30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által 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 megtartottam.  

 

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 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 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 és 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: 2023. február 02. 

 

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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A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről 

szóló utasítás rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.  

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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