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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 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 d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00699/2020.  

 

Az ügy tárgya: A Juzso Bt. részére a Hatvan, 0224/7 hrsz. alatti területen rendezvényközpont 

létesítésére tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás  

 

Az ügyfél neve, székhelye: Juzso Bt. (2233 Ecser, Arany János utca 109-111.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00699-23/2020.számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. Juzso Bt. (2233 Ecser, Arany János utca 109-111., KÜJ:103745774, a továbbiakban: Kérelmező) 

megbízásából eljáró Kövesligeti Miklós kérelmére indult, a Hatvan, 0224/7 hrsz. alatti területen 

rendezvényközpont (KTJ:102855163) 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 határozatok 

beszerzése szükséges: 
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- 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.  

- Vízilétesítmény(ek) létesítésére, átépítésére, fennmaradására kerül sor, akkor arra vonatkozóan a 

vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott tartalmú engedélyezési 

dokumentáció és mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyt kell kérni a 

vízügyi hatóságtól. 

- A megvalósult kutak üzemeltetése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 

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

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdése alapján 

vízjogi engedély köteles. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(Budapest) 35100-8332/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy vízügyi és 

vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek betartása mellett a létesítés, az üzemeltetés és a felhagyás 

során a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a felszíni- és a felszín 

alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a 

földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható: 

1. A létesítést, üzemeltetést és felhagyást 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 minőség romlást. 

2. A létesítés, üzemeltetés és 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] valamint a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, 

hogy a felszíni, és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. 

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

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

rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A havária 

eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi 

hatóságra. A kár felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles 

gondoskodni. 

4. A földmunkák során kitermelt anyagok szennyezettségük mértékétől függően helyezhetők el. 

5. Amennyiben a kivitelezések előtti alapállapot vizsgálatok „B” szennyezettségi határérték feletti 

szennyezést mutatnak ki, arról FKI-KHO-t írásban tájékoztatni szükséges. 

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

8. A területre kiadott, mindenkor érvényes vízjogi engedélyben előírt kikötéseket maradéktalanul be kell 

tartani. 

9. A területen keletkező szennyvizek és csapadékvizek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell. 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás során 

 Vízilétesítmény(ek) létesítésére, átépítésére, fennmaradására kerül sor, akkor arra vonatkozóan a 

vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott tartalmú 

engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával vízjogi létesítési/üzemeltetési 

engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól. 

 A megvalósult kutak üzemeltetése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 

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

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdése 

alapján vízjogi engedély köteles. 

 A tervezési területen lévő tóra vonatkozóan FKI-KHO-tól külön eljárásban vízjogi engedélyt kell 

kérni. 

 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.” 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (5) a) pontja alapján: A felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területeken a felszíni vizek pótlása felszín alatti vízből a vízgyűjtő-

gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

történhet. 

 

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: 

A beruházással érintett terület adatai: 

A beruházással érintett ingatlan Hatvan város külterületén annak DK-i határában található. A terület az 

M3 autópályától 3,6 km-re, a 32. sz. úton D-re haladva a Sport utcán keresztül érhető el. 

Település Hrsz. Területnagyság (m
2
) Jelenlegi művelési ág 

Hatvan 0224/7 84493,59 rét, legelő 

Hatvan város Településszerkezeti terve alapján a vizsgálattal érintett terület: (Eg)-Gazdasági 

rendeltetésű erdő, valamint (Kb/re)-Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület-be tartozik. A 

területet főként mezőgazdasági területek, illetve keleti irányban gazdasági terület határolja. 

A tervezett létesítmény bemutatása: 

A rendezvényközpont előreláthatólag 300-320 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas.  
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Az érintett ingatlanon a beruházó egy természetközeli rendezvényközpont kialakítását tervezi. A 

rendezvényközpont a tervek szerint többek között céges rendezvények, esküvők helyszínéül szolgálna. 

A terület K-i bejáratánál kerül kialakításra egy 107 férőhelyes parkoló. A vendégek az itt elhelyezett 

recepción keresztül tudják az épületeket megközelíteni. A látogatóközpont területére (a parkolók 

kivételével) a vendégek gépjárművel nem hajthatnak be. 

A területen 2 db könnyűszerkezetes épület szolgálna a rendezvények lebonyolítására. Az egyik a terület 

ÉK-i sarkában már meglévő pajta átalakításával, a másik attól délre a tó K-i partján kerülne felépítésre. 

Utóbbiban kapna helyet a konyha. Ezen épület elkészültéig a vendégek igényeit kielégítendő konténer 

konyha kerülne elhelyezésre a parkoló területén. 

A tó körül sétányt alakítanak ki, a szigeteket fahidakkal kötik össze. 

A tó körül összesen 20 db előregyártott konténerszállás telepítését tervezik. Ezek egyenként 2 személy, 

azaz összesen 40 fő elszállásolására alkalmasak. 

Az épületek bruttó alapterülete: 

 Konténeraszállások:16,91x8 m 

Konténerszállások bruttó össz. területe: 632,12 m
2
 

 Rendezvényépületek 

1. sz. épület (régi pajta) – 361,37 m
2
                                 Az ingatlan beépítettsége: 3,9 %. 

2. sz. új épület – 937,06 m
2
 

 Parkoló: Férőhely – 107 db 

Bruttó össz. terület: 1930,55 m
2
 

A rendezvényközpont mellett kialakításra kerülnek ahhoz funkcionálisan kapcsolódó egyéb 

létesítmények, melyek a következők: 

- stégek    -madárles   - játszótér 

- mászófal    -alagút   - kalandpark 

- vízi mászóka   -kötélpálya   - mezítlábas sétány 

- függőhíd 

Az ingatlan DK-i részén gazdasági erdő található. A Kérelmező az edrőterületet nem építi be, azt 

változatlan formában kívánja meghagyni. 

Az ingatlan Ny-i területén (a 0227/8 hrsz. alatti terület túlsó oldalán) a Beruházó kis létszámú állattartást 

kíván megvalósítani. A háziállatokat egyrészt bemutató céllal, másrészt élelmiszer alapanyagként 

tartanák. Elsősorban szarvasmarha (10-12 db), sertés (20-30 db) és baromfi (80-100 db) tartását 

tervezik. A házi állatokat természetközeli módon, az érintett ingatlan Ny-i nyúlványán kívánja a 

Kérelmező tartani. Az állatok az év legnagyobb részében körbekerített zöld területen, szabadon 

lennének tartva. A terület É-i végében kialakításra kerülne egy fából készült épület. Ez biztosítaná az 

állatok fedett, zárt helyét rossz időjárási körülmények esetén, illetve télen. A téli időszakban az állattartó 

épületben keletkező almostrágyát egy a rendezvényközpont É-i részén kialakítandó szigetelt tárolóban 

kívánják tárolni a kijuttatási időszakig. A Beruházó – szükség esetén – a tárolt almostrágyát, szerződött 

partnernek adja át termőföldre történő kihelyezésre. 

A Kérelmező a rendezvényközpont építését az engedélyek beszerzését követően tervezi megvalósítani. 

A kivitelezés várhatóan 4-5 évet vesz igénybe. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hatvan 
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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 Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni 

kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Kérelmező 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 közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. 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:  

A Juzso Bt. (2233 Ecser, Arany János utca 109-111.) megbízásából eljáró Kövesligeti Miklós a Hatvan, 

0224/7 hrsz. alatti területen rendezvényközpont létesítésére vonatkozóan 2020. június 29-én a Heves 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára 

elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

Kérelme alapján 2020. június 30-án előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

A Kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díj 

fizetési kötelezettségnek 2020. 06. 24-én eleget tett. 

 

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 112. pontjába [Szabadidő eltöltésére 

szolgáló állandó szabadtéri létesítmények a) 5000 fő egyidejű befogadóképességtől vagy 2 ha 

területfoglalástól vagy 300 db parkolóhelytől] sorolható, de nem éri el az ott meghatározott 

küszöbértéket. 

 

A Khvr. 3. § (7) bekezdésének értelmében: „A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet 

nyújthat be a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely 

megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott 

küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem 

tartozik a 2. számú mellékletbe. Ha a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat során az 5. § (2) 

bekezdés a) pont aa) alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi 

engedély szükséges.” 
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Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. 

Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése értelmében, HE/KVO/00699-2/2020. számon  

függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

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. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

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. és 6. 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 szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem Hatvan 

Város Önkormányzat Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Az Ákr. 36. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azt Kövesligeti 

Miklós nem megfelelő részletességgel nyújtotta be, ezért HE/KVO/00699-18/2020. számú végzésemben 

hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező 2020. augusztus 2-án elektronikus úton benyújtott iratában a 

fenti számú felhívásnak eleget tett. 

 

Hatvan Város Jegyzője tájékoztatott, 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 településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása 

érdekében a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzat Jegyzőjét, mint a 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét megkerestem.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve  

http://www.magyarorszag.hu/
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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 Juzso Bt. részére a Hatvan, 0224/7 hrsz. alatti területen rendezvényközpont 

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.  

 

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 függő hatályú 

döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 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 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: 2020. augusztus 13. 

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

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  
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Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Kelemen Zoltán 

főosztályvezető 
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