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K Ö Z L E M É N Y 
 
 
 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket – a 
létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
jogszerű használóit – valamint a nyilvánosságot, hogy a RaktárAD Ingatlanfejlesztő Kft. (1139 Budapest, 
Forgách u. 22.) meghatalmazásából az Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) által a 
környezetvédelmi hatósághoz 2022. augusztus 1-én benyújtott kérelemre, az Ebes 722/44-45 hrsz 
ingatlanokon tervezett logisztikai épületek kialakítása érdekében, előzetes vizsgálati eljárás indult HB/17-
JHNY/00712/2022 iktatószámon. 
Az ügyintézési határidő vége 2022. szeptember 15. 
 
A hatásterület vélelmezett legnagyobb határa 210 méter, érintett település: Ebes, a tevékenységnek 
nincs országhatáron átterjedő környezeti hatása, nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nem kerül 
lefolytatásra 
 
A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja a társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként részt 
kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a környezetvédelmi hatóság felé. A társadalmi szervezet 
nyilatkozatot tehet, amennyiben a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) 
bekezdésén alapuló ügyféli jogállását a szervezet környezetvédelmi érdekek képviseletére vonatkozó 
célját rögzítő alapszabálya másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ügyféli jogállás igazolásához 
szükséges továbbá a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozatnak a benyújtása is.   
 
Az elektronikus úton közzétett dokumentáció elérési helye: 
 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-
hirdetmenyek/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-hirdetmenye-147 
 
A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 
ügyfélfogadási időben a döntéshozatalhoz szükséges információkat - azok benyújtását, rendelkezésre 
állását követő nyolc napon belül - hivatalában (4024 Debrecen, Piac utca 42-48., 115 szoba, ügyintéző: 
Pozsonyi Attila, tel.: 52-511-000) elérhetővé teszi, azokba a betekintést biztosítja. 
 
A környezetvédelmi hatóság felhívja a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos 
kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány 
tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy 
napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni. 
 



 

 
  

A környezetvédelmi hatóság – jelentős környezeti hatás feltételezése esetén – a határozatában 
meghatározhatja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit. 
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, akkor a környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad 
arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 
Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, 
ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására 
engedély nem adható. 
 
Debrecen, id őbélyegz ő szerint 
 
 
 
 

Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett 
osztályvezet ő 

 
 
 

 
 
A kifüggesztés napja: Ebes, 20.….. év ……………. hó ……. nap 
   
 
 
       …….……………………………. 
         jegyző 
 
 
A levétel napja: Ebes, 20..….. év ……………. hó ……. nap 
  
 
 
       …….……………………………. 
         jegyző 
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