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- 

- 

 

 

 

VÉGZÉS 

 

A Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176), mint környezethasználó 

megbízásából Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi szakértő 2020. 

július 28. napján benyújtott kérelmére, az Ibrány, 0273 hrsz.-ú baromfinevelő telep üzemeltetésére 

kiadott a 3769-32/2020. számú határozatot  

 

az alábbiak szerint kijavítja: 

 

1. A határozat IV/7.1. pontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának ügyiratszáma helyesen: 36500/2258-13/2020.ált. 

A végzés 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 

 

A Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176), mint környezethasználó 

megbízásából Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi szakértő 2020. 

július 28. napján – az Ibrány, 0273 hrsz. alatti ingatlanon meglévő 10 istállós (brojler baromfi tartás 

esetén 149.500 férőhelyes) baromfinevelő telepre kiadott 3769-9/2020. számú egységes környezet-

használati engedély módosítására (238.027 férőhelyes brojler baromfiteleppé történő jelentős módosí-

tására) vonatkozó környezeti hatástanulmányt és egységes környezethasználati engedély – kérelmet 

nyújtott be a Főosztályra és egyben kérte a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-

nálati engedélyezési eljárás összevontan történő lefolytatását. 

A Főosztály a Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176), mint kör-

nyezethasználó megbízásából Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi 

szakértő kérelmére az összevont eljárást lefolytatta és döntését 3769-32/2020. számú határozatával 

kiadta. 

A Főosztály időközben a kiadott határozatot megvizsgálta és megállapította, hogy a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának az ügyirat 
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számában elírást történt. A 3769-32/2020. számú határozat IV. fejezet 7.1 pontjában feltüntetett 

36500/2258-9/2020.ált. helyesen „36500/2258-13/2020.ált.”  A Főosztály ennek megfelelően kijavítja 

a szakhatósági állásfoglalás számát a 3769-32/2020. számú határozat rendelkező részében. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. §-a 

szerint: 

 

90. § [A döntés kijavítása]  (1) Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat 

ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. 

(2) A kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. 

(3) A döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az ere-

deti döntés ellen volt. 

 

A Főosztály ezért az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján az eredeti határozatot kijavította. 

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése szerint a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslat-

nak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

 

A Főosztály a végzést a fenti jogszabályok, különösen az Ákr. 90. § (1) bekezdés alapján, az Ákr.  80. 

§ (1) bekezdése szerinti formában és az Ákr. 81. §-a szerinti tartalommal hozta meg.  

 

A végzés ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási rend-

tartásról szóló 2016. évi CL. törvény 90. § (3) bekezdése biztosítja. 

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

ban: 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 eljá-

rásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti nyom-

tatványon 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 közigaz-

gatási 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 tárgyalá-

son kívül a 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.  

A Főosztály környezetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igaz-

gatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, 

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

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id1538554796003d88
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A végzést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2020. november 20. 

 

 

Román István  

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

 

 

 

 

Végzést kapja: 

Elektronikus úton: 
1. Barna Sándor, (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegés-

zségügyi Osztály (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)  
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvé-

delmi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Er-

dő sor 5.) 
5. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.) 
6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 

Helyben: 
7. Irattár 

 
A végzést közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


