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HATÁROZAT 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a 2021. 

március 29. napján kelt 1431-20/2021. ügyiratszámú határozat rendelkező rész második 

bekezdését  

„A Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett tevékenység 

engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység Fehérgyarmat község 

településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban.” 

az alábbiak szerint hivatalból kijavítja 

„A Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység Fehérgyarmat 

város és Penyige község településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban.” 

bekezdésre. 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel 

véglegessé válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet 

indítani, amelyet  a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell 

megfizetni.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha 

szükségesnek tartja tárgyalást tart. 

INDOKOLÁS 

Az 50 MW Napenergia Kft. (1022 Budapest, Alvinci út 46.) meghatalmazása alapján eljáró 

Ökopont Kft. (5053 Szászberek, Mátyás király utca 1.) 2021. február 11-én előzetes vizsgálat 

lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra a Fehérgyarmat 0118 hrsz.-ú és Penyige 

053/9-10, 055 hrsz.-ú területeken tervezett „49,99 MW PV PARK” napelemes kiserőmű létesítésének 

tárgyában. 

 

Az előzetes vizsgálat eredményeképpen a Főosztály a 1431-20/2021. számú határozatban 

megállapította, hogy „a tervezett tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett 

tevékenység Fehérgyarmat község településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban.”. A 

határozat meghozatalát követően a Főosztály megállapította, hogy annak rendelkező részében elírás 

történt, mivel Fehérgyarmat város és Penyige község településrendezési tervével nincs összhangban 

jelenleg a tervezett tevékenység. Ezt Fehérgyarmat Város Jegyzője a FPH/2815-2/2021. számú 

iratában és Kisar Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a III/160-2/2021. számú iratában nyilatkozta, 

amelyeket a Határozat Indoklás részének 14. oldala tartalmaz. 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 90. § 

(1) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy 

érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. 

 

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése szerint a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést 

közölte.  

 

A határozatot az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján hoztam, az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerinti 

formában a 81. § (1) bekezdése szerinti tartalommal. Az Ákr. 116. § (4) bekezdés e.) pontja alapján a 

határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, azonban az Ákr. 90. § (3) bekezdése alapján a 

döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés 

ellen van.  

 

A Főosztály a határozat közhírré tételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodik. 

Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekinti közöltnek. 

 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 

és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra 

kötelezett a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 

rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek 

körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak 

szerinti nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró 

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a 

keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely 

szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban 

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. 

 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének 

módját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a 

határozza meg. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A Főosztály a határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal, mint szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján közli. 

 

A Főosztály a határozatot a környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró Ökopont Kft.-

vel közli. 

 

Nyíregyháza, 2021. március 31. 

 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesülnek: Elektronikus úton 

Véglegessé válás előtt: 

1. Ökopont Kft. 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 1.  

(Fehérgyarmat) 

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  

7. Irattár 

Véglegessé válás után: Elektronikus úton 

1. Ökopont Kft. 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


