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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 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 d) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE-02/KVTO/00076/2020. (HE-02/KVTO/04929/2019.) 

 

Az ügy tárgya: A 3210. jelű út Gyöngyös, Karácsondi út és M3-as autópálya közötti szakaszának 

felújítására irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/00076-18/2020.számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

I. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) – továbbiakban Kérelmező – 

kérelmére indult, a 3210. jelű út Gyöngyös, Karácsondi út és M3-as autópálya közötti szakaszának 

felújítására irányuló 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. A kizáró okot meg kell szűntetni. A létesítési engedély kiadásáig Gyöngyöshalász község 

településrendezési eszközeivel való összhangot meg kell teremteni. 
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III. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

a) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (7) bekezdése és az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. 

rendelet 3.§ alapján az építéshez, a forgalomba helyezéshez és a megszüntetéshez - a 4. §-ban 

foglalt kivételekkel - a közlekedési hatóság engedélye szükséges. 

b) Tárgyi közlekedési létesítmények felújításához kapcsolódó vízilétesítmények építése, vízimunkák 

végzése csak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján történhet, ill. a vízilétesítmények csak 

jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltethetők 

c) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10.§-ban foglaltak alapján ingatlanügyi 

hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a 

más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más 

hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

 

IV. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 355000/326/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz 

vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi kikötésekkel hozzájárult: 

1. „Biztosítani kell a csapadékvizek károkozás mentes gyűjtését, elvezetését. Az érintett területek 

rendezett csapadékvíz elvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell. A terület csapadékvizei nem 

érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak 

magukkal. 

2. Tárgyi létesítmények (át)építése csak a csapadékvíz elvezető rendszer méretezésének 

figyelembevételével, a vízelvezetés vízilétesítményeire vonatkozó, hatályos vízjogi létesítési 

engedély birtokában kezdhető meg. Vízügyi szempontból csak tárgyi létesítmény és az azzal 

összefüggő csapadékvíz elvezetés egyidejű és terv szerinti megvalósítása fogadható el. 

3. Az érintett útszakaszok és a vízelvezetés engedélyezési és kiviteli terveinek készítése során 

gondoskodni kell a tervek összhangjáról. Az utakat és a vízelvezetést az érintett vízgyűjtő területek 

vízelvezetésének figyelembevételével, ahhoz illeszkedve kell megtervezni. 

4. A tervezett létesítményeket úgy kell megépíteni, hogy a vízgyűjtőkről lefolyó vizek akadálytalanul 

belejuthassanak a csapadékvíz gyűjtő, elvezető rendszerbe. 

5. A vízelvezető létesítmények és a befogadók hidraulikai megfelelőségét biztosítani kell. 

6. Az út engedélyezése és/vagy a vízelvezetés vízjogi engedélyezése során igazolni kell, hogy a 

tervezett művekkel a vizek károkozás nélkül eljutnak a végleges befogadó felszíni vízfolyásba, 

amennyiben ehhez új vízilétesítmények és/vagy meglévő átalakítása szükséges, annak 

megvalósításáról engedélyesnek kell gondoskodnia. 

7. A csapadékvizek befogadóba vezetéséhez mindenkor be kell tartani a befogadó kezelőjének 

előírásait. A befogadót egyidejűleg terhelő vízmennyiség alapján ellenőrizni kell a befogadó 

terhelhetőségét. A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében: ha a 

vízimunka, illetve vízilétesítmény által a befogadóba vezetett víz veszélyezteti a befogadó 

vízelvezető képességét, akkor a többlet-vízhozam elvezetése feltételeinek megteremtéséről az 

abban érdekelt, jelen esetben tárgyi létesítmény építtetője köteles gondoskodni. 

8. A vizek, vízilétesítmények keresztezéséhez és megközelítéséhez be kell tartani a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat, különös 
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tekintettel a rendelet 1. mellékletére, továbbá közcélú ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

érintettsége (pl. ivóvíz vezetékek megközelítése, átépítése) esetén be kell tartani a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 

(VII. 18.) Korm. rendelet előírásait. 

9. A kivitelezéshez és a fenntartáshoz csak kifogástalan állapotú munkagépek, berendezések, 

eszközök használhatók, alkalmazhatók, amelyek a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződését 

nem okozhatják, nem eredményezhetik. 

10. A járművek, egyéb gépek, eszközök tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és a szükséges 

hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe 

szennyezőanyag ne kerüljön. 

11. Az építési, felvonulási területen a szállító járművek üzemanyag töltése nem végezhető. Az 

üzemanyag esetleges talajra kerülésének megelőzése érdekében a munkagépek üzemanyaggal 

történő feltöltéséhez megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni. 

12. A tevékenység végzése gondoskodni kell a keletkező (pl. szociális) szennyvizek zárt gyűjtéséről és 

rendszeres elszállításáról. 

13. A tevékenység nem eredményezhet sem a földtani közegben, sem a felszín alatti vízben 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 rendeletben 

meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

14. Amennyiben a tevékenység során bármilyen, felszíni vagy felszín alatti vizet és/vagy földtani 

közeget veszélyeztető esemény történik, vagy válik ismertté, arról a vízvédelmi hatóságot, az 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítéssel 

egyidőben engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a szennyezés megelőzésére, valamint 

már bekövetkezett szennyezés esetén meg kell kezdenie az esetleges szennyezés lokalizálását, 

kárelhárítást.” 

 

V. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő. 

 

VI. A tervezett beruházás főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A beruházással érintett terület: 

A új útszakasz létesítésével két település (Gyöngyös, Gyöngyöshalász) közigazgatási területe érintett, az 

alábbiak szerint: 

 Gyöngyös: 

Hrsz. Művelési ág  Hrsz. Művelési ág 

0227/52 Sz2 0242/43 Sz2 

0227/51 Gy2 0233/74 Sz2 

0227/2 Sző2 0233/73 Sz2 

0229/1 Sző2 0233/72 Sz2 

0233/5 Sz2 0233/71 Sz2 

0233/4 Sz2 0233/70 Sz2 

0233/3 Sz2 0233/69 Sz2 

0233/8 Sz2 0233/68 Sz2 

0233/9 Sz2 0233/67 Sz2 

0233/10 Sz2 0233/66 Sz2 
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0233/19 Sz2 0233/65 Sz2 

0233/20 Sz2 0233/64 Sz2 

0233/21 Sz2 0233/63 Sz2 

0233/22 Sz2 0236/15 Sz2 

0233/23 Sz2 0236/16 Sz2 

0233/20 Sz2 0233/22 Sz2 

 Gyöngyöshalász: 

Hrsz. Művelési ág  Hrsz. Művelési ág 

043/11 Sz5 031/88 Sz2,5 

028 Sz3 031/87 Sző2,3 

031/8 csatorna 031/86 Sz2,5 

031/7 Sz3 031/85 Sz2 

031/6 Sz3 0103/29 Sz5 

031/3a Sz2 0103/30 Sz5 

031/3b Sző3 0103/31 Sz5 

031/91 Sző2,3 0103/2 földút 

031/90 Sző2,3 0103/15 Sz5 

031/89 Sző2,3  

 

A tervezett beruházás, jellemzői: 

Meglévő állapot:  

A tárgyi útfelújítás külterületi szakaszt érint a 0+000 – 2+520 km szelvények között. Külterületen, 

mezőgazdasági területek és a P&G Hyginett gyár mellett halad az út. A tervezési szakaszon vasúti 

keresztezés nem található. Közösségi közlekedési megállóhely nem található, de autóbusz közlekedés 

van, legközelebb a 3204. j. úton és a gyár területen található megállóhely. 

 

A tervezési szakaszon található műtárgy a 792 törzsszámú M3 autópálya felüljáró (77+940 km sz. 

pálya feletti híd). A tárgyi útszakasz különszintű (osztályozós) csomópontban keresztezi az autópályát. 

Az útburkolat jellemzően 2x1 sávos, szélessége jellemzően 6,0 m, a koronaszélesség 9,0 - 10,0 m 

között változik. Az érintett szakaszon jelzőlámpás csomópont nem található. A vízelvezetés 

külterületen földárkokkal, burkolt árokkal történik. 

 

Létesítési adatok:  

A meglévő útszakaszon az átépítés során a meglevő kb. 6,00 m széles burkolat szélesítésre kerül. A 

tervezett burkolat szélesség 7,5 m. 

A fejlesztéssel érintett útszakasz hossza ~ 2,6 km.  

 

A felújítás során az alábbi három körforgalmi csomópont kerül kialakításra: 

- sz. 5 ágú korforgalmi csomópont - 3204 j. út  

- sz. 3 ágú korforgalmi csomópont - Jedlik Ányos utca (11245 hrsz.) 

- sz. 3 ágú korforgalmi csomópont - Ipari parkhoz vezető út (0242/44 hrsz. út) 

 

Közművek: 

A 3210 j. út jobb oldalán a Kandó Kálmán utca – Jedlik Ányos utca közötti szakaszon, meglevő 

közvilágítási hálózat van kiépítve.  
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A 3210 j. út 1 sz körforgalmi csomópont Kandó Kálmán utcai ága meglevő víznyomócsövet keresztez. 

Az útburkolat szélesítése miatt a meglevő vízvezeték védőcsövének hosszabbítása, a 2 sz. korforgalmi 

csomópontnál a meglevő víznyomócső kiváltása tervezett. 

A beruházás során a 3204 j. út bal oldalán vezető nagyközépnyomású gázvezeték kiváltása szükséges 

az 1. korforgalom megépülése miatt mintegy 161,5 m hosszon. 

 

Az építés főbb munkafolyamatai: 

- Régészeti feltárások, esetleges lőszermentesítés 

- Fakivágás, bozótirtás 

- Humuszleszedés 

- Közműkiváltások és ellátóvezetékek építése 

- Földmunkák (tereprendezés, árokkialakítás).  

- Burkolatépítés – útalap építése, aszfaltozás. 

- Egyéb műszaki létesítmények építése – hídfelújítás, átereszek, árokburkolatok, forgalomtechnikai 

felfestések, korlátok, táblák elhelyezése. 

- Füvesítés, növénytelepítés  

 

A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás: 

Ideiglenes szállítási útvonalak kiépítése várhatóan nem szükséges. Az építés során a teherszállítás a 

kedvező meglevő úthálózati adottságok következtében problémamentesen megoldható a jelenlegi 

úthálózaton. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Gyöngyös, Gyöngyöshalász 

 

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

 

VIII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti önkormányzati 

hivatalok jegyzőinek (Gyöngyös, Gyöngyöshalász) 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 Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

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

 

X. A határozat ellen – a közlését követő naptól számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de 

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél esetében 

elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték (vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap). Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a 

munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 
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hivatkozott. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a. Civil szervezetek, továbbá a 

természetes személyek által fizetendő jogorvoslati díj az eljárás szerinti igazgatási szolgáltatási díjának 

1%-a. A jogorvoslati eljárás díját elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Heves Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára 

átutalással kell megfizetni. A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni 

kell.  

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 

lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő 

lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 

A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről 

lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták. 

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az 

utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

 

Indokolás kivonata:  

Kérelmező megbízásából a Flavus Mérnökiroda Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) 2019. december 30. 

napján a 3210. jelű út Gyöngyös, Karácsondi út és M3-as autópálya közötti szakaszon történő 

felújítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. Kérelme alapján 2019. december 

31. napján a Környezetvédelmi Hatóságnál HE-02/KVTO/04929/2019. számon eljárás indult. 

 

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklete 87. 

pontja [Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 

1. számú mellékletbe) b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól] alapján és a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

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

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése 

értemében HE-02/KVTO/00076-1/2020. számon, függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban 

meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

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 települések 

jegyzőinek közhírré tételre. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a 

www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

http://www.magyarorszag.hu/
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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 vizsgáltam az 5. melléklet I. táblázat 3, 4, 5 és 7. pontjaiban 

ismertetett szakkérdések, 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 a 

tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőit. 

 

A tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések jegyzőihez sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

 

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 

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 3210 jelű út Gyöngyös, Karácsondi út és M3-as autópálya közötti szakaszának 

felújítására vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben 

megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. Környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatáskörbe tartozó további engedélyek beszerzése a tevékenység megkezdéséhez 

nem szükséges. 

 

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 a Kérelmező viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

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 14/2015. (III. 31.) 

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

megfizetésének módjáról az FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  
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A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. § - a 

figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

1. számú melléklet 35. pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése, megfizetésének 

módjáról az 5. § (1)(3) és (6) bekezdése és 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

 

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

A közzététel napja: 2020. február 13. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

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

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

Gombály László, az Egri Járási Hivatal hivatalvezetője nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 
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