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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. 

(Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (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 (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/01742/2022. 

Ügy tárgya: A Hatloginvest Kft. Hatvan, Csányi út 0231/61 hrsz.-on Decathlon logisztikai csarnok 

bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása  

Kérelmező: Hatloginvest Kft. 2040 Budaörs, Baross utca 146. 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/01742-18/2022. számú határozatával lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. A Hatloginvest Kft. (2040 Budaörs, Baross utca 146.; KÜJ: 102549995; a továbbiakban: Kérelmező) 

kérelmére a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán indult (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság) a Hatvan, Csányi út 0231/61 hrsz.-on Decathlon logisztikai csarnok bővítésére (KTJ: 

102075819) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így az 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

a. 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 épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) alapján egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenység kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési 

engedélyt kell kérni.  

b. A környezeti zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a 

Környezetvédelmi Hatóságtól. A kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell 

benyújtani. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17.2. 

pontja alapján 150 000 Ft. 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) 35100/11930-3/2022.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

1. A tevékenység (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) nem járhat az érintett környezeti elemek 

(talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen 

bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan 

tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli. 

2. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során a földtani közeg és a felszín alatti 

vizek minősége nem veszélyeztethető, 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 földtani közeg és a felszín alatti víz ne 

szennyeződjön. 

3. A tervezett tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) nem okozhatják a térség 

talajvízviszonyainak káros megváltozását. 

4. A tevékenységet (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) a környezet szennyezését és károsítását 

kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, 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 EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást. 

5. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, 

vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon az 

FKI-KHO-ra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe 

esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell 

végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín 

alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti 
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állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni. Havária bekövetkezése esetén 

biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét. 

6. 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. 

7. A munkálat során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott munkagépek használhatók. A 

munkagépek rendszeres karbantartásáról, tisztításáról arra alkalmas telephelyen – a 

környezetszennyezés elkerülése érdekében – kell gondoskodni. 

8. A munkaterületen a gépek üzemanyaggal való töltése csak műszaki védelemmel (kármentő tálca) 

végezhető. 

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

előírásait. 

10. Az építési munkálatok során a keletkezett hulladékok vízszennyezést megelőző, károsítást kizáró 

elhelyezéséről gondoskodni kell. Az építési tevékenység során átmeneti veszélyes hulladéktárolás 

csak megfelelő műszaki védelem mellett végezhető. 

11. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan földtani és hidrogeológiai viszonyokra derül fény, 

melyek az előzetes vizsgálatokból nem voltak előre láthatók, abban az esetben a tényleges 

viszonyok meghatározására ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges. 

12. 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. 

13. A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, összegyűjteni 

és veszélyes hulladékként, arra alkalmas edényzetben gyűjteni az elszállításig. 

14. A kommunális szennyvíz csak az üzemeltető hozzájárulása alapján vezethető a közcsatornába. 

15. A parkolókat és dokkolókat vízzáró burkolattal kell kialakítani. 

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

történhet. 

17. A burkolt felületekről összegyűjtött csapadékvíz csak előtisztítást követően szikkasztható el. 

18. A csapadékvíz-szikkasztók tervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a felszín alatti víz 

védelme érdekében a szikkasztási sík (fenékszint) és a mértékadó talajvízszint között legalább 1 m 

távolságnak kell teljesülnie. 

19. Amennyiben a kommunálistól eltérő minőségű szennyvizek bevezetését tervezik a közcsatornába, 

azok megfelelő előtisztításáról gondoskodni kell. 

20. 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 határértékeket. 

21. A meglévő vízilétesítményeket a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben 

foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni. 
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Felhívta a figyelmet, hogy a csapadékvíz-elvezetés tervezett megoldása (szennyeződhető csapadékvíz 

szikkasztása) a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdése alapján a csapadékvíz-elvezetés tervezett 

megoldása vízjogi engedély köteles. 

Vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 

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

dokumentáció és a következő mellékletek benyújtásával kérhető a vízügyi hatóságtól, a jelen 

szakhatósági állásfoglalás számára való hivatkozással. 

A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) és (5) bekezdése alapján megállapított elővizsgálati 

dokumentációt. Az elővizsgálati dokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú 

melléklete szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 

A Vgtv. 33/G. § (1) bekezdésének 2020. január 01. napjától hatályos rendelkezése szerint: „Az 

elektronikusan kezdeményezett vízügyi hatósági eljárásoknál az ügyfél elektronikus azonosítását 

követően a beadványait - a Kormány rendeletében meghatározott módon elektronikusan hitelesítve - a 

VIZEK rendszeren keresztül nyújtja be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi hatóság 

részére.” 

Amennyiben az Engedélyes vagy a Tulajdonos személyében változás következik be a vízjogi 

üzemeltetési engedély módosítása a vízügyi hatóságtól kérhető. 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem írom elő. 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Kérelmező a Decathlon logisztikai központ bővítését tervezi Hatvan, Csányi út 0231/61 hrsz.-ú 

ingatlanon robotizált csarnok, raktár és műhely épület építésével. A meglévő tevékenység a duplájára 

bővül, az egy időben jelenlévő várható árukészlet nagysága a 6.400 tonnáról megközelíti a 13.000 

tonnát.  

A meglévő, üzemelő logisztikai központ 4 raktáregységet üzemeltet:  

- 1. tömbös tároló: 5.993,59 m
2
  

- 2. manipuláló – csomagoló: 5.930,98 m
2
  

- 3. állványos tároló: 6.011,48 m
2
  

- 4. állványos tároló: 5.909,41 m
2 
 

Tervezett bővítés:  

- V. cella-Robotizált csarnok: 9.925 m
2
  

- VI. cella-Raktár: 11.527 m
2
  

- műhely: 1.527 m
2
  

 

Naponta a 2 műszakos munkarendben maximálisan 60 kamion fordul majd meg. A raktárkészlet 

tervezett fordulója 25 nap.  

A tervezett technológia  

Beszállítás: A logisztikai központba beérkező kamionokat elektromos targoncák segítségével rakodják ki. 

A raklapokon (vagy ezzel egyenértékű más összecsomagolt egységben) beérkező árukat az állványos 
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vagy a tömbraktárba viszik. A részben kiürített kamionokat a Gliwicei logisztikai központba irányítják, de 

természetesen előbb az itteni árukkal feltöltik az üres teret. A teljesen kiürített kamionokat vagy üresen 

elengedik, vagy a már összeállított szállítási tervnek megfelelően a célállomás igénye szerinti 

árukészlettel feltöltik. A kamionok fogadása a nappali 2 műszakban történik. Amennyiben a kamion 

éjszaka érkezne a telepre, a kamionparkolóban várja meg a reggeli munkakezdést.  

Raktári manipuláció: A legritkább eset, amikor a kiszolgálandó áruházak szállítási egységben rendelik 

meg az árut. Így a legtöbb esetben a beszállítási egységet a 2-es számú szekcióba viszik, s ott 

szétszedve, az igénynek megfelelően állítják össze a szállítmányt. Speciális dobozokból 

egységcsomagokat képeznek, ezeket szállítószalagos konvejorpálya viszi a dokkolóhoz. Az 

egységdobozok visszatérő, újrafelhasznált csomagolóanyagok, melyek a kiskereskedelmi egységek és a 

logisztikai központok között ingáznak.  

Kiszállítás: A csomagoló gépekről a dokkolóhoz szállított egységcsomagokkal kézzel megrakják a 

kamionokat. A nehezebb, terjedelmes, raklapos egységeket elektromos targoncák rakodják.  

Szerviz tevékenység: Az áruházakban a használat során elromlott eszközöket javításra beveszik és a 

szervízcenterbe szállítják. Így a logisztikai központ egyben javító bázis is. A javítás során felhasznált 

eszközök: kézi elektromos kisberendezések és egyéb kézi eszközök, szerszámok.  

Az üzemépület kivitelezési munkák kezdetének várható időpontja az építési engedély megszerzését 

követően kezdődik meg, időtartama: 1 év.  

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 Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon 

belül tájékoztatni kell.  

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

Kérelmező 2022. július 28-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmében a 

Hatvan, Csányi út 0231/61 hrsz.-on Decathlon logisztikai csarnok bővítésére vonatkozóan előzetes 

vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

A benyújtott dokumentáció alapján meglévő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
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Khvr.) 3. számú melléklet  128. pontjába [Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy 

építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 2 ha területfoglalástól] sorolható, a 

tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 130. pont [Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-

40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-

128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti 

jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint 

meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya alá tartozik, ezért a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

A fentiek alapján 2022. július 29-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

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 általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 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 egysége bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontban ismertetett 

szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 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 benyújtott dokumentum hulladékgazdálkodási, valamint 

zaj- és rezgésvédelmi szempontból is hiányos, továbbá levegőtisztaság-védelmi szempontból a tényállás 

tisztázása szükséges, ezért HE/KVO/01742-10/2022. számon hiánypótlási, illetve HE/KVO/01742-

12/2022. számon nyilatkozattételi felhívás kiadására került sor. Pótlási és nyilatkozattételi 

kötelezettségének Kérelmező a 2022. augusztus 26-án, illetve a 2022. szeptember 1-jén benyújtott 

dokumentációval eleget tett. 

Hatvan Város Önkormányzat Jegyzője (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a beruházással kapcsolatban 

nyilatkozatot nem tett. 

Hatvan Város 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. 
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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 Hatloginvest Kft. Hatvan, Csányi út 0231/61 hrsz.-on Decathlon logisztikai 

csarnok bővítésére vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további hatásvizsgálat 

lefolytatását nem tartom szükségesnek. 

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 visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartotta.  

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 környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 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. szeptember 9. 

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.  
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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: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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