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HIRDETMÉNY 

 

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (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 közli: 

A tervezett beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.115. pontjában felsorolásra került. 

Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Az ügy tárgya: A 85. számú Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonal fejlesztésére vonatkozó eljárás 

lezárása 

Az Engedélyes neve, székhelye: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást, HE/KVO/00087-3/2023. 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 10. § 

(3) bekezdése alapján, az 5. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a határozatot megküldi az eljárásban 

részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt időpontban 

gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

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

A közzététel napja: 2023. január 19. 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. 

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: 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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