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Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. 

E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu 

 

Tárgy: ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem 

 

Tisztelt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály! 

 

Alulírott,  ………………………………………………………………….............................................. az alábbi  

 

k é r e le m m e l  
 

fordulok a Tisztelt  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály felé. 

A 2017. augusztus 24. napján kelt Közlemény szerint - ami a 
http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/hirdetmeny?id=1275587 internetes oldalon jelent meg 
- a Budapest III. kerület Csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozó környezeti 
hatásvizsgálati eljárás engedélyezése jelenleg folyamatban van PE-06/KTF/28905/2017. 
ügyszám alatt. 

 

Bejelentem, hogy a hivatkozott engedélyezési eljárásban ügyfélként részt kívánok venni. 

 

Kérem, hogy a Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály az eljárásban a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) szabályozott 
ügyféli jogosultságot részemre biztosítani szíveskedjen. 

15. § (1) „Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági 
ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.” 

Bejelentem, hogy a fenti eljárásban érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ……………….. 
hrsz. alatti terület a tulajdonomat képezi.  

 Lakcímem:………………………………………………………………………………… ; 

 Ennek igazolására szolgáló tulajdoni lapot mellékelten csatolom; 
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Egyéb indokaim: 

 az eljárásban érintett Duna szakasz (Csillaghegyi öblözet) árvízzel veszélyeztetett 
területén élek/lakom; 

 a kivitelezéssel és a majdani árvízvédelmi létesítménnyel érintett,  árvízzel veszélyeztetett  
területen működtetem a vállalkozásom; 

 a kivitelezéssel és a majdani árvízvédelmi létesítménnyel érintett, árvízzel veszélyeztetett 
területen van a munkahelyem alkalmazottként,  

 a kivitelezéssel és a majdani árvízvédelmi létesítménnyel érintett, árvízzel veszélyeztetett 
területen művészi tevékenységet folytatok; 

 a kivitelezéssel és a majdani árvízvédelmi létesítménnyel érintett területen töltöm 
rendszeresen – napi, heti, stb. időközönként - a szabadidőmet (futás, kerékpározás, séta, 
játék a gyerekekkel, tánc, zenehallgatás, stb……………………………………………………………….) 

 a kivitelezéssel és a majdani árvízvédelmi létesítménnyel érintett területen sétáltatom a 
kutyámat;  

 a kivitelezéssel és a majdani árvízvédelmi létesítménnyel érintett területen 
sportegyesületi tevékenységben veszek részt; 

 a beruházás szállítási útja mentén lakom, érint a forgalom -, a zaj - és a légszennyezés 
növekedése; 

 meghatározó, jelentős múltbéli emlékek kötnek a Római parthoz; 

 a kivitelezéssel és a majdani árvízvédelmi létesítménnyel érintett területre kívánok a 
jövőben költözni; 

 egyéb:……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Kelt, ………………………………………… 

 

Tisztelettel, 

 

…………………………………………….  …………………………………………………………………………. 

                  név        lakcím 
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