HIRDETMÉNY
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 88. § (1)
bekezdése értelmében az általa meghozott döntést hirdetményi úton közli.
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 az ügy tárgya: „A Pápasalamon 016/16 hrsz.-ú
erdőgazdálkodói jogviszonyának törlése hivatalból”
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Az erdészeti hatóság az ügyben döntést hozott, amelynek közlése a Törvény 88. § (1)
bekezdése alapján hirdetményi úton történik. A döntést tartalmazó irat megtekinthető a hatóság
hivatalos helyiségében (8200 Veszprém, Szent Margit park 2.) ügyfélfogadási időben (hétfő,
szerda 8-16 óra, péntek 8-13 óra).
A hirdetmény útján közölt döntést a Törvény 85. § (5) b) pontja alapján a hirdetmény
kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől
számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell
megindítani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet
kizárólag elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon lévő űrlap kitöltésével
köteles benyújtani.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél
bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot
igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához
szükséges.
Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének
nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a
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hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus
elérhetőségét. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban
meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló
határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.
A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban
azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen
meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét
megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó
tényeket valószínűsíteni kell.
A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított
tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték
adásához kötheti.
A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság
nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a
végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az
elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a
döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási
cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.
A keresetet a Veszprémi Törvényszék (a továbbiakban: Törvényszék) bírálja el. A Törvényszék
az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és
azt a Törvényszék sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.
A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban
illetékfeljegyzési jog illeti meg.
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