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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei 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 b) 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 Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Ügy száma:  HE/KVO/01115/2022. 

Ügy tárgya: A Mezőtárkány, 053 hrsz.-ú ingatlanra tervezett oszlop transzformátor létesítésére 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

Kérelmező: 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/01115-18/2022. számú határozatával lezárta. 

A határozat rendelkező része:  

I. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.; KÜJ: 101999991) 

képviseletében eljáró Selectric Bt. (3400 Mezőkövesd, László Károly u. 10.; a továbbiakban: 

Kérelmező) kérelmére indult a Mezőtárkány, 053 hrsz.-ú ingatlanra tervezett oszlop transzformátor 

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 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozat 

beszerzése szükséges: 

 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdés a), b) és c) 
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pontja alapján védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, a terület helyreállításához (cserjeirtás), és az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) hatálya alá nem tartozó (pl. kivett, úttal azonos földrészleten lévő) fa 

telepítéséhez, kivágásához.  

Természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi 

Osztályához (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) kell benyújtani. 

III. Létesítés és üzemeltetés során természetvédelmi szempontból az alábbiak betartása szükséges: 

1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével szükséges végezni. 

2. A kivitelezés során szükségessé váló cserjeirtás, fakivágás fészkelési időszakon kívül, augusztus 

15. és március 15. között végezhető. 

3. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a 

leggyorsabban vissza kell tölteni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó 

munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen 

bele. 

4. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett kétéltűeket, hüllőket, 

kisemlősöket naponta és a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell 

engedni. 

5. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot Natura 2000 területen deponálni, 

elhelyezni nem szabad. 

6. Az elektromos szabadvezetékek és szabad elektromos csatlakozások (pl. transzformátor) esetén 

a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldások alkalmazása javasolt. Ajánlott a 

PÖYRY ERŐTERV ZRt. által elkészített VÁT-H21 TÍPUSTERV: Villamos Ágazati Típusterv 

középfeszültségű szabadvezetéki hálózatokra típustervben szereplő műszaki paramétereket 

figyelembe venni. 

7. A belső biztosítós transzformátor, FAM (feszültség alatti munkavégzés) csatlakozók alkalmazását 

kerülni kell. 

8. A kiépítés során javasolt műszaki megoldások: 

- A feszítő fejszerkezet szigetelőláncait legalább 780 mm hosszú szigetelőkből kell kialakítani 

(beépítési hossz). 

- Végfeszítő oszlopok esetén a gép és készülékei a vezetékvéggel vagy feszítéssel megegyező 

oldalon legyenek. 

- A gép és készülékei, valamint a vezetősodronyok között az áramkötések csak burkolt 

vezetővel kialakítva készülhetnek. 

- A gép és készülékeinek csatlakozó szerelvényeire kerüljön védőburkolat, ha ilyen burkolat nem 

létezik, javasolt kidolgozni. 

9. Éjszakai munkavégzés tilos.  

10. A beavatkozás során bolygatott felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani. 
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11. A bolygatott felszínek helyreállítása után az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, 

megtelepedését, terjedését a beavatkozási területen, szükség esetén, kaszálással meg kell 

akadályozni.  

12. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus 

hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése 

érdekében. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését is szükséges megakadályozni (pl. 

földtakarás alkalmazásával). 

13. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés 

eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás 

természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/3821/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz 

az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

1. „ A földtani közegbe, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet. 

2. 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. 

3. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín 

alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésekről 

Igazgatóságomat azonnal tájékoztatni kell. 

4. Biztosítani kell a vizek károkozás mentes elvezetését. 

5. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében foglaltakat be kell tartani. 

6. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 

rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.” 

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 célja:  

A beruházás célja a terület biztonságos villamos energiaellátásának biztosítása. 

A beruházás ismertetése:  

A tervezett munkálatok során az alábbi résztevékenységek valósulnak meg: 
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A hálózat megnevezése: Mezőtárkány, Egerfarmos, 22 kV-os szabadvezeték, 22 kV-os és 0,4 kV-os 

kábel hálózat 

A létesítendő 0,4 kV-os kábel hálózat: 

- Üzemi feszültség: 0,4 kV 

- Nyomvonal hossz: 14 m 

- Frekvencia: 50 Hz 

- Áramnem: 3 fázisú váltakozó 

- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: 1xNAYY 4x95 mm
2 

A létesítendő 22 kV-os szabadvezeték hálózat: 

- Üzemi feszültség: 22 kV 

- Nyomvonal hossz: 799 m 

- Frekvencia: 50 Hz 

- Áramnem: 3 fázisú váltakozó 

- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: 3x50 mm² 49AL3 (AASC) 

- Oszlopok: B12/4, B12/13, B12/18, áttört gerincű betonoszlopok 

- Fejszerkezet: Egysíkú és háromszög vezeték elrendezés VÁT-H 20 és VÁT-H 21 típusterv 

szerint 

- Szigetelők: 22 kV, 12,5 kN álló- és ETB-24-2 támszigetelők és 22 kV, CS80 feszítőszigetelők 

- Érintésvédelem: Védőföldelés / IT / 

- Földelők: 3 m-es rúd és potenciálbefolyásoló keretföldelő 

- Biztonsági övezet: 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon 

szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával 

létesült, 2,5 méter 

A létesítendő 22 kV-os kábel hálózat: 

- Üzemi feszültség: 22 kV 

- Nyomvonal hossz: 722 m 

- Frekvencia: 50 Hz 

- Áramnem: 3 fázisú váltakozó 

- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: NA2XS2Y 1×150 RM/25 12/22 kV 

- Érintésvédelem: Védőföldelés / IT / 

- Biztonsági övezet terjedelme: A biztonsági övezet 20 kV-os kábelnél a vezeték szélső pontjától 

vízszintesen és nyomvonalra merőlegesen mért 1-1 m-es távolságra terjed ki. 

- Mechanikai védelem: A földkábelt az MSZ 13207 sz. szabvány előírásainak megfelelően kell 

fektetni, védelmére, KPE védőcsövet, műanyag kábel fedlapot, valamint jelzésére műanyag 

figyelmeztető szalagot kell alkalmazni! 

A létesítendő OTR TPC típusú transzformátor állomás: 

- Tartószerkezete: B 12/18 kN beton oszlop 

- Típusa: OTR TPC 22/160 

- Felszerelt készülék: 160/22 önvédő, TPC-belső biztosítós 160 kVA teljesítményű 

- Zárlatvédelem és túlfeszültség-védelem: 24 kV túlfeszültség korlátozóval 

- Kisfeszültségű szekrény: BMSZ szekrény 1L1F/400 

- Leszállóvezeték: AXKA 3x95+25/95 mm
2
 típusú 

- Érintésvédelem: Az egyesített üzemi és védőföldelés eredő ellenállása a 2 Ohmot nem 

haladhatja meg. 

- Földelők: 3 m-es rúd és potenciálbefolyásoló keretföldelők 
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A 0,4 kV-os kábel hálózat létesítése és a 22 kV-os földkábel és szabad vezeték létesítése nem tárgya az 

előzetes vizsgálati dokumentációnak. 

Transzformátorállomás: 

OTR TPC 22/160 állomás 

A tervezett tevékenység elemeinek területigénye: 

Tervezett oszlop transzformátor által elfoglalt (lefedett) terület nagysága: 0,5 m
2
 

Ebből: a tartószerkezet (oszlop) által elfoglalt terület nagysága: 0,5 m
2
 

Tervezett oszlop transzformátor biztonsági övezete: 50,48 m
2
 

Az oszlop transzformátor által elfoglalt terület és biztonsági övezete önkormányzati tulajdonú területet 

érint. 

A tervezett beruházás által érintett ingatlan: Mezőtárkány, külterület 053 hrsz. 

A tervezett munkálatok engedélyezési eljárásának befejezését követően a munkavégzésre sor kerül 

(várhatóan 2022. évben). A munkálatok időtartama 1 hónapnál rövidebb, a munkavégzés csak nappali 

(06-22 óra) időszakban történik.  

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Mezőtárkány 

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

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

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3375 Mezőtárkány, Kossuth u. 81.) 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. 

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: 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály a Kérelmező által 2022. április 1. napján elektronikus úton benyújtott 

(EPAPIR-20220401-5625 sz.) Mezőtárkány, 053 hrsz.-ú ingatlanra tervezett oszlop transzformátor 

létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmét hatáskör és illetékesség hiányában 

2022. április 8-án áttette a Környezetvédelmi Hatósághoz, ahol az általános közigazgatási rendtartásról 
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szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján 2022. április 9. napján eljárás 

indult. 

A dokumentációban bemutatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 127/A. pont [Transzformátor-alállomás (védett természeti 

területen, Natura 2000 területen)] hatálya alá tartozik, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes 

vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles. 

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. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

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. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

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 egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5. pontjaiban 

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 szakkérdés tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentum levegőtisztaság-védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból hiányos, ezért a tényállás tisztázása 

érdekében HE/KVO/01115-9/2022. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási 

kötelezettségének Kérelmező a 2022. április 26-án elektronikus úton benyújtott (EPAPIR-20220426-601 

sz.) dokumentációval eleget tett. 

Az érintett település 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. 

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 állásfoglalás 

figyelembevételével a Mezőtárkány, 053 hrsz.-ú ingatlanra tervezett oszlop transzformátor 

létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben 

megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 
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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 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 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, 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: 2022. május 20. 

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.  

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 aláírás szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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