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HIRDETMÉNY 

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.) 88. § (1) bekezdés c) pontja, 

(2) (3) bekezdése, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § -a alapján a 

döntést az alábbiak szerint közlöm: 

 

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás a Danube InGrid projekt megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, 

valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 

23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet] hatálya szerint 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy tárgya: A Maklár, 070/26 hrsz.-on 132/22 kV alállomás és távvezeték létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve, székhelye: MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)  

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00595-25/2022. számú határozatával lezárta.  

 

A hirdetményi közléssel egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) 

bekezdése alapján a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a 

környezetvédelmi hatóság által, a határozatban megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes 

szövegének közhírré tételéről.  

 

A Környezetvédelmi Hatóság a hirdetményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2022. május 13. 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint  

 

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:  

dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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