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HIRDETMÉNY
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE/30/04085-1/2022. ügyiratszámon a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., KSH
törzsszám: 15097810 KÜJ:100577866) által benyújtott kérelem alapján a Balaton
parti sáv 2020. évi légifotók alapján készült növényzetfelmérése és a nádasok
22/1998. (II.13) kormányrendelet szerinti minősítése tárgyában közigazgatási
hatósági eljárás indult.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 5. § (2) bekezdése szerint a hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a
hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél
képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy
jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok
gyakorlását.
Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy,
egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül
érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit
(amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. A (2) bekezdés szerint törvény vagy
kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és
szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
Az ügyféli jogok biztosításának elősegítése érdekében, az Ákr. fenti rendelkezései
alapján a megindult eljárásról az alábbi tájékoztatást adom:
Ügyfél neve: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Az ügy tárgya: A Balaton parti sáv 2020. évi légifotók alapján készült
növényzetfelmérése
és
a
nádasok
22/1998.
(II.13)
kormányrendelet szerinti minősítése
Ügyiratszám: VE/30/04085-3/2022.
Az eljárás megindításának napja: 2022. március 29.
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 60 nap
Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be
az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. május 28.
Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Mecséri Gréta
Levélcím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36., 8210 Veszprém, Pf.: 1307.
Telefon: 06-88-550-905, fax: 06-88-550-848
E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Hivatali kapu rövid név: VEJHKTF
Hivatali kapu azonosító: 346 009 700
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 8-1600 óra, péntek: 8-1200 óra.
Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2022. március 31.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével:
A nádasminősítés a Balaton jogi partvonalán belül és a jogi partvonal és a Balatont
körülvevő vasúti töltés által határolt földterületeken található nádasokra és egyéb
növényzetre vonatkozik.
Az érintett terület az alábbi települések közigazgatási határain belül található:
Alsóörs, Aszófő, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali,
Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonboglár, Balatonberény, Balatonederics, Balatonfenyves, Balatonfőkajár, Balatongyörök, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd, Balatonrendes, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonszepezd, Balatonszentgyörgy, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Fonyód, Gyenesdiás, Keszthely, Kővágóörs, Örvényes, Paloznak, Révfülöp, Siófok, Szántód, Szigliget, Tihany,
Vonyarcvashegy, Zamárdi, Zánka.
Az elektronikus úton közzétett dokumentáció elérési helye:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/
8a4880ee7f282ed8017fd59c854b45ae/121406/-690145428011844134/minosites2020-2021.zip
A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnál tekinthető meg, valamint a nevesített
települések Jegyzőinél digitálisan elérhető.
A betekintés módjáról a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál és a Jegyzőnél lehet
részletes felvilágosítást kapni.
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Ügyféli jogok gyakorlása:
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges
formáit az Ákr. 26. § (1) - (2) bekezdései szabályozzák.
Amennyiben jelen hirdetményben szereplő kérelemre indult eljárás
természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet jogát vagy jogos érdekét
közvetlenül érinti, úgy írásban, fenti elérhetőségeken kérelmezheti ügyféli
jogállásának megállapítását.
Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult
másolatot, kivonatot készíthet, vagy – kormányrendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít
A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az. Ákr. 5. §-a
szabályozza. Az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során
bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Horváth László
osztályvezető
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