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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/01495/2022.  

 

Az ügy tárgya: a Cordys Holding Zrt. által a Hatvan 0312/57 hrsz-ú ingatlanon tervezett logisztikai 

csarnok létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve: Cordys Holding Zrt. (3526 Miskolc, Repülőtéri út 4.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/01495-24/2022. számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. A Cordys Holding Zrt. (3526 Miskolc, Repülőtéri út 4., a továbbiakban: Ügyfél, KÜJ:103550112) 

megbízásából eljáró KÖRNY-ACE Kft. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13., a továbbiakban: Kérelmező) 

kérelmére indult, az Ügyfél által a Hatvan 0312/57 hrsz-ú ingatlanon tervezett logisztikai csarnok 

(KTJ:101752537) 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. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozat 

beszerzése szükséges: 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény törvény értelmében a termőföldet az 

ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ezért a munkálatok megkezdése 

előtt a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Heves 

Megyei Kormányhivatalhoz (Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4, 3000 Hatvan, Balassi Bálint 

út 2.), a más célra hasznosítandó, konkrét területi adatok megjelölésével. A munkálatokat csak a 

jogerős, más célú hasznosítást engedélyező határozatban foglaltaknak megfelelően lehet elkezdeni. 

Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek 

megszerzésének kötelezettsége alól. 

 Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az építési 

tevékenység végzésére - az 1. mellékletben felsoroltak és az Étv. alapján egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenység kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési 

engedélyt kell kérni. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (Budapest) 35500/9544-

4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel megadta: 

1. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszín alatti vizek 

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

rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne 

szennyeződjön. 

2. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 

földtani közeg, 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-EüMFVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

3. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a 

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

rendelet és 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. 

4. A munkálatok során felhasznált földtani közeg, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai 

mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak tiszta, bizonyítottan szennyeződésmentes, 

hulladéknak nem minősülő anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti 

vizeket nem károsítják. 

5. Az ideiglenes talajdepóniákat vízzáró aljzaton (beton, fólia, stb.) kell kialakítani, és gondoskodni kell 

róla, hogy a belőle esetlegesen kimosódó szennyezőanyagok a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyeződését ne okozzák. 
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6. A munkálat során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott munkagépek használhatók. A 

munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a környezetszennyezés 

elkerülése érdekében – kell gondoskodni. 

7. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait.  

8. Az építési munkálatok során, valamint azok befejezését követően a keletkezett hulladékok 

vízszennyezést megelőző, károsítást kizáró szelektív gyűjtéséről, zárt tárolásáról és rendszeres 

elszállításáról, valamint jogszabályok szerinti környezetkímélő elhelyezéséről gondoskodni kell. 

9. Amennyiben a megvalósítás során munkagödör víztelenítése válik szükségessé, meg kell oldani a 

kitermelt víz minőségének ellenőrzését, ezt követően ártalommentes elhelyezését. A kitermelt vizet 

meglévő elvezető rendszerbe vezetni csak az üzemeltető hozzájárulásával lehet. 

10.  A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, össze kell 

gyűjteni és a felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárása érdekében arra alkalmas 

edényzetben kell tárolni az elszállításig. 

11. Többlet kommunális szennyvíz csak az üzemeltető hozzájárulása alapján vezethető a 

közcsatornába. 

12. A csapadékvíz-elvezetés megoldása, csak a helyi településrendezési eszközökkel összhangban 

történhet. 

13. A gépjármű parkolóhelyeket és a dokkoló állásokat vízzáró burkolattal kell kialakítani. 

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

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

25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti küszöbértékeket. 

15. Be kell tartani a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó, mindenkor érvényes, utoljára 35100/9930-

3/2021. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat. 

16. Be kel tartani a telephelyen található monitoring kútra vonatkozó, mindenkor hatályos, jelenleg 

35100/13834-8/2021. ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat. 

 

Felhívta a figyelmet az alábbiakra: 

 A vízjogi engedély köteles létesítmények/műtárgyak kivitelezése csak érvényes és hatályos vízjogi 

létesítési engedély-, üzemeltetése csak érvényes és hatályos vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély-, felhagyása csak érvényes és hatályos vízjogi megszüntetési engedély birtokában 

történhet. 

 A csapadékvíz-elvezetés tervezett megoldásának megvalósítása (többlet csapadékvíz bevezetése, 

vízjogi engedéllyel rendelkező rendszeren vízimunka végzése) vízjogi létesítési és üzemeltetési 

engedély köteles tevékenység, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 

22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik. 

 A vízjogi létesítési engedély a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 

szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és 

mellékletek benyújtásával, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 

33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kérhető az FKI-KHO-tól. 

 

IV. 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: 
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A beruházás ismertetése, területigénye:  

Ügyfél a Hatvan, külterület, 0312/57 hrsz. alatti ingatlanon mintegy 10 000 m
2
 nagyságú logisztikai 

csarnokot kíván építeni. A tervezési terület a jelenlegi Hatvan 0312/57 hrsz, illetve a szomszédos 

0312/61 hrsz-ú ingatlant érinti. A 0312/61 hrsz-ú ingatlan megvásárlása folyamatban van, Ügyfél az 

eljárással párhuzamosan kezdeményezni tervezi a telkek összevonását, a közös új helyrajzi szám a 

0312/57 lesz. Az ingatlan művelési ága kivett telephely és logisztikai bázis csarnok, portaépület. 

Az ingatlanon jelenleg már van 4 db meglévő logisztikai csarnoképület, melyek bruttó beépített 

alapterülete összesen 15 723,01 m
2
.  

- I. épület: 9334,07 m
2
  

- II. épület: 1754,60 m
2 
 

- III. épület: 1675,04 m
2 
 

- IV. épület: 2959,30 m
2
  

Tervezett, új logisztikai csarnok (V. épület) bruttó alapterülete: 10 404,64 m
2
  

A meglévő és a tervezett csarnoképületek területe mindösszesen: 26 127,65 m
2
 

Ügyfél tervei szerint az V. számú logisztikai csarnok elkészülte, a használatbavételi engedély 

megszerzése után a teljes csarnokot raktárként kívánja használni/bérbe adni, hasonlóan a már 

meglévő/működő csarnokokhoz. 

A raktárakban polcos tárolás folyik, a raktározott anyagok hazai közép- és nagyvállalatok, illetve 

multinacionális kereskedelmi és gépipari, autóipari alkatrészgyártók termékei. 

A tevékenységet (rakodás, ki- és beszállítás) jellemzően nappali időszakban (6:00-22:00 között) végzik. 

Éjszakai munkavégzést a későbbiekben terveznek, de ekkor tehergépjármű-forgalom nem lesz, csak az 

épületben lesz munkavégzés. 

 

Létesítés időtartama, üzemeltetés várható kezdete: 

Az új logisztikai csarnok esetében a munkálatok kivitelezés időtartama 9-12 hónap, terv szerint 2022. 

szeptember – 2023. június.  

Használat megkezdésének várható időpontja: 2023. július.  

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hatvan 

 

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

 

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

Önkormányzat Jegyzőjének (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 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 Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: 

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

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Ügyfél által befizetésre 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 Hatósághoz a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül, 
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elektronikus úton kell benyújtani. 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:  

Ügyfél megbízásából eljáró Kérelmező 2022. június 13. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében 

előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján 2022. június 14. napján eljárás indult. 

 

A meglévő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. melléklet 128. pontjába 

sorolható, mely a jelenlegi bővítés következtében éri el a 3. mellékletben meghatározott küszöbértéket, 

ezért a tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 132. pontja [A 3. számú melléklet 1-128. 

pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés 

következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 1. számú melléklet B. és 

C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya alá tartozik, így 

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

 

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

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/01495-2/2022. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01495/2022. 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: 2022. 07. 

28. 

 

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.  

Ezzel egyidejűleg felhívtam a telepítés helye szerinti település jegyzőjének figyelmét, hogy a tervezett 

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

 

Ezt követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a 

Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján. 

 

Továbbá megállapításra került, hogy a Kérelmező az eljárás kezdeményezésekor az eljárás igazgatási 

szolgáltatási díját nem fizette meg, erre tekintettel HE/KVO/01495-4/2022. számon hiánypótlásra hívtam 

fel. Kérelmező a hiánypótlásban foglaltaknak 2022. 06. 18-án eleget tett. 
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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 a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységének bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5. és 7. 

pontjában ismertetett szakkérdést, 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. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Kérelmező a dokumentációt zaj- és rezgésvédelmi, 

valamint kulturális örökségvédelmi szempontból nem megfelelő részletességgel nyújtotta be, ezért 

HE/KVO/01495-16/2022. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Kérelmező pótlási 

kötelezettségének 2022. 07. 08-án eleget tett. 

 

A kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében, HE/KVO/01495-20/2022. számon 

ismételten megkerestem a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Osztály 1.-et. 

 

A tevékenység telepítési helye szerinti önkormányzat 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. 

 

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 a Cordys Holding Zrt. által a Hatvan 0312/57 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

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

 

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 Ügyfél 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 

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 az 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: 2022. július 28. 

 

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

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

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

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 

 


		2022-07-28T12:14:47+0200
	SD-DSS Signature id-4d37a1c407c8050805c08d90fdd298b9


		2022-07-28T12:14:47+0200
	SD-DSS Signature id-4d37a1c407c8050805c08d90fdd298b9




