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Eljárás megszüntetése  
- 

 

VÉGZÉS 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a Globex Fruit Kft. 

(1054 Budapest, Kozma F. u. 3.) és Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) beruházásában a Zajta 

067/1-4, 070/4, 10, 11 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözőtelep megvalósításának előzetes 

vizsgálatára vonatkozó közigazgatási hatósági eljárását 

megszünteti. 

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

kedik.  

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 Természet-

védelmi Főosztály elnevezést és a végzés ügyiratszámát is. Készpénzátutalási-megbízást a Környezet-

védelmi 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 Globex Fruit Kft. (1054 Budapest, Kozma F. u. 3.) és Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meg-

hatalmazásából a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) 

4034-1/2017. iktatási számon 2017. március 16-án kérelmet nyújtott be a Főosztályra, a Zajta 067/1-4, 

070/4, 10, 11 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözőtelep megvalósításának - a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.), 67. § (1) bekezdése, és a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet, (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálata 

lefolytatására vonatkozóan. 

Az eljáró hatóság megállapította, hogy a kérelem nem felel meg a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (1) 

bekezdésében foglalt követelményeknek, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

bekezdésében, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltaknak, ezért a hatóság a 

4034-2/2017. sz. végzésében a beruházókat az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának egyetemleges 

megfizetésére hívta fel, a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

Tekintettel arra, hogy az eljárást kezdeményező GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. nem 

rendelkezett a Globex Fruit Kft. (1054 Budapest, Kozma F. u. 3.) által kibocsátott teljes körű meghatal-
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mazással, a Főosztály a díjfizetési felszólítást a két beruházó /Globex Fruit Kft. (1054 Budapest, Kozma 

F. u. 3.) és Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.)/ részére küldte meg. 

Az eljáró hatóság a hiánypótlásra felhívó végzésében a mulasztás jogkövetkezményeire felhívta a 

beruházók figyelmét. 

A tértivevények alapján a 4034-2/2017. sz. végzés átvételére mindkét ügyfél esetében 2017. március 27-

én került sor. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése határidőn belül, illetve a mai napig 

nem történt meg. 

A Ket. 31. §. (1) bekezdés h) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha
 
a hatósági eljárásért 

illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat 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. 

Mivel a kérelem és a rendelkezésre álló adatok alapján a Főosztály megállapította, hogy a megszüntetés 

törvényi feltételei fennállnak, ezért a hatóság a közigazgatási hatósági eljárást megszüntette. 

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú 

döntést hoz. 

A Főosztály a 4034-1/2017. sz. ügyiratában függő hatályú végzést bocsátott ki a Ket. hivatkozott 71/A. § 

(1) bekezdése és a Kvt. 91. § (6) bekezdése alapján. 

A 4034-1/2017. sz. függő hatályú végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel a Főosztály a 

kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül az eljárást megszüntette. 

A végzést a Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontja alapján hoztam, a Ket. 71.§ (1) bekezdése szerinti 

formában, a 72. § (2) bekezdése szerinti tartalommal.  

A végzés elleni önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdés c) pontja alapján biztosítottam. A fellebbe-

zésre nyitva álló határidőt a Ket. 99.§ (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás szabályait a Ket. 

98.§-120.§-a tartalmazza. 

A végzés elleni fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése 

rendelkezik. Az eljárási 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 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. 
 

Nyíregyháza, 2017. április 7. 

 

 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesül: 

1. Globex Fruit Kft. (1054 Budapest, Kozma F. u. 3.) + térti 

2. Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) + térti 

3. GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) + térti 

4. Irattár 


