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KÖZLEMÉNY 

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.) 89. § (1) (2) bekezdése, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: 

Khvr.) 5. § (6) 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 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00005/2022.  

 

Az ügy tárgya: a K&J Trió Öntözési Közösség Kft. (3390 Füzesabony, Széchenyi út 1.) részére készített 

környezeti körzeti terv jóváhagyására irányuló előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve: Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00005-23/2022. számú 

végzéssel lezárta.  

 

A végzés rendelkező része:  

V É G Z É S  

I. A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5., KÜJ: 103680143, a továbbiakban: 

Kérelmező) kérelmére indult, a K&J Trió Öntözési Közösség Kft. (3390 Füzesabony, Széchenyi út 1.) 

részére készített környezeti körzeti terv jóváhagyására irányuló, HE/KVO/00005/2022. számon 

folyamatban lévő  

köz igazgatási  hatósági  e l járást  

megszüntetem.  

II. A végzés 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 elektronikus úton 

kell benyújtani. 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 
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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:  

Kérelmező 2021. december 16. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében a K&J Trió Öntözési 

Közösség Kft. (3390 Füzesabony, Széchenyi út 1.) részére készített környezeti körzeti terv 

jóváhagyására irányuló előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság). 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) 

bekezdése alapján 2021. december 17. napján eljárás indult. 

 

A Kérelmező 2022. január 19-én elektronikus úton benyújtott iratában kérte az eljárás szünetelését. 

Erre tekintettel 2022. január 20-án, HE/KVO/00005-18/2022. számú végzéssel rendelkeztem az eljárás 

szüneteléséről. 

 

Kérelmező 2021. április 12-én elektronikus úton benyújtott iratában kérte, hogy a benyújtott kérelmét a 

Környezetvédelmi Hatóság tekintse semmisnek. 

 

Az Ákr. 35. § (3) bekezdése alapján az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 

Az Ákr. 47. § (1) bekezdése szerint „A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz az 

ellenérdekű ügyfelek az ellenérdekű ügyféllel szemben, kérelemre indított eljárásban (a továbbiakban: 

jogvitás eljárás) hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható.” 

 

Fentiekre tekintettel az eljárást megszüntettem. 

 

A végzést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A.§ (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és a 

13.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 47. § (1) 

bekezdés e) pontja, a 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

A végzés elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-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. 
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A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

 

A közzététel napja: 2022. április 14. 

 

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: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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