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Eljárás megszüntetése  

- 

 

VÉGZÉS 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Tóth Beáta (4971 

Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 

(4031 Debrecen, Tas utca 18.) által kérelmezett Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

öntözőtelep megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárását 

megszünteti. 

A végzés – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon jogerőre 

emelkedik.  

A végzés ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye.  

A fellebbezés illetéke 3.000,- Ft, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

eljárási illeték befizetésére szolgáló illeték-bevételi 10032000-01012107 számú számlája javára köteles 

megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a végzés ügyiratszámát is. Készpénzátutalási-megbízást a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán, a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14. szám alatt személyesen igényelhet. Az illeték csak a fentiekben ismertetett módon fizethető meg.  

A fellebbezés alapján a Főosztály a végzés módosításáról, vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. 

 

INDOKOLÁS 

A Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából a GeoSafe Környezetgazdálkodási 

Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) a 4035-1/2017. iktatási számon 2017. március 16-án 

kérelmet nyújtott be Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett öntözőtelep megvalósításának - 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.), 67. § 

(1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti 

- előzetes vizsgálat lefolytatására vonatkozóan a Főosztályra. 

A Főosztály a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 4035-1/2017. számú függő hatályú végzést 

bocsátott ki a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
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törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (6) bekezdés rendelkezése alapján. 

 A Főosztály megállapította, hogy a kérelem nem felel meg Ket. 36. § (1) bekezdésében foglalt 

követelményeknek, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 5. § (6) bekezdésében 

foglaltaknak, ezért a 4035-2/2017. számú végzésében hiánypótlási teljesítésére felhívást adott ki a 

kérelmező részére. 

A Főosztály a 4035-2/2017. számú végzésében az alábbi hiányosságokat állapította meg: 

Az előzetes vizsgálat a Díjrendelet értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a Díjrendelet 5. § (6) 

bekezdése értelmében a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell, mely jelen esetben nem történt meg.  

A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 35. főszáma alapján: 250.000,- Ft, azaz 

kettőszázötvenezer forint. 

A díj megfizetése az eljárás kezdeményezésekor nem történt meg, ezért végzésemben köteleztem a 

kérelmezőt hogy díjfizetési kötelezettségének – a Díjrendelet 9. § e) pontja alapján alkalmazandó, az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 73/A. §-a és a Ket. 36. § (1) bekezdése alapján – a rendelkező 

részben foglaltak szerint – tegyen eleget. 

A Főosztály a fenti hiányosság teljesítésére a 4035-2/2017. számú végzésében a végzés 

kézhezvételétől számított 8 napon belüli teljesítéssel határozta meg a teljesítési határidőt. A 4035-

2/2017. számú végzést a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 

18.) meghatalmazottja Kelemenné Illyés Magdolna 2017. március 27-én átvette a tértivevény tanúsága 

szerint.  

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat megküldése a 4035-2/2017. számú 

végzésben meghatározott határidőig illetve a mai napig nem került megküldésre, a díj megfizetése a 

Főosztály nyilvántartása alapján nem történt meg. 

A Főosztály a 4035-2/2017. számú végzésében, azaz a hiánypótlás alkalmával a mulasztás 

jogkövetkezményeire – a Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontra hivatkozva - felhívta a kérelmező figyelmét. 

A Ket. 31. § (1) h) pontja szerint: „A hatóság az eljárást megszünteti, ha a hatósági eljárásért illetéket 

vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, vagy a hatóság az ügyfelet eljárási 

költség előlegezésére kötelezi, és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló 

felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül.” 

Fentiek alapján az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Főosztály díjfizetési 

kötelezettségre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem került megfizetésre és a 

kérelmező költségmentességre sem jogosult.  

Mivel a kérelem és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítható, hogy a megszüntetés törvényi 

feltételei fennállnak, ezért a közigazgatási hatósági eljárást a Főosztály megszünteti.  

A Főosztály a végzést a Ket. 31. § (1) h) pontja alapján hozta meg, a Ket. 72. § (2) bekezdése szerinti 

tartalommal és a 71.§ (1) bekezdése szerinti formában.  

A Főosztály környezetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) 

bekezdés d) pontja, (2) bekezdése, természetvédelmi hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. 

§ (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.  

A végzés elleni önálló fellebbezést és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontja és 

a Ket. 99. § (1) bekezdése biztosítja.  
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A végzés elleni fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése 

rendelkezik. Az fellebbezési illeték megfizetésének módját az 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2) 

bekezdése, és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes 

szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2 - 4. §-ai szabályozzák. 

A 4035-1/2017. számú függő hatályú végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel a Főosztály 

a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül az eljárást megszüntette. 

 

Nyíregyháza, 2017. április 6. 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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