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K ö z l e m é n y 

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  az  általános

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  89. §   alapján  közhírré tétel útján értesíti  a

9090 Pannonhalma, 1012/7  hrsz. alatti ingatlanon  kialakítandó termelői piachoz kapcsolódó piaciroda,

hulladéktároló és nyilvános illemhely épületek építési engedélyezési eljárásában 

azon érintettek, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti, 

különösen a tárgyi ingatlannal szemben a közterület másik oldalán fekvő ingatlanok tulajdonosait

hogy a tárgyi ingatlanon építési engedélyezési eljárás indult.

A döntés a hatóságnál az ügyfelek számára megtekinthető.

Az ügy általános adatai elérhetőek: https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2022. szeptember 05.

A közlemény levételének napja: 2022. szeptember 19.

A döntés rendelkező részének kivonata: 

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)  építésügyi  hatósági

eljárásban meghozta az alábbi 

végzést. 

A Kormányhivatal a Pannonhalma Város Önkormányzata (9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.),

(a továbbiakban: Építtető) kérelmére indult 9090 Pannonhalma, 1012/7 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó

a  kialakítandó  termelői  piachoz  kapcsolódó  piaciroda,  hulladéktároló  és  nyilvános  illemhely  épületek

építési engedélyezési eljárásában helyszíni szemle megtartását rendeli el, melynek időpontja: 

2022. 09. 20-án    9.00 – 10.00 között.

Az ügyintézőtől a szemle előtti napokon kérheti az időpont pontosítását.

A Kormányhivatal felhívja a tárgyi ingatlan tulajdonosainak figyelmét:

• Az érintett ingatlan tulajdonosainak a helyszíni szemle megtartását elő kell segíteni az ingatlanra

való bejutásával. Az eljárásban érintett egyéb ügyfelek megjelenése nem kötelező, részvételük

hiánya a szemle megtartását hátrányosan nem befolyásolja.



• Az eljárás akadályozásának következményei:

Azt,  aki  a  kötelezettségét  önhibájából  megszegi,  a  hatóság  az  okozott  többletköltségek

megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja.

Az  eljárási  bírság  legkisebb  összege  esetenként  tízezer  forint,  legmagasabb  összege  –  ha

törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy

vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

• Az  eljárás  valamennyi  résztvevője  köteles  jóhiszeműen  eljárni  és  a  többi  résztvevővel

együttműködni.

Senkinek  a  magatartása  nem  irányulhat  a  hatóság  megtévesztésére  vagy  a  döntéshozatal,

illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Áttérés teljes eljárásra: 

A Kormányhivatal  tájékoztatja  az Építtetőt,  hogy a tárgyi  eljárásban teljes  eljárásra tér  át,  egyúttal  a

továbbiakban  a  teljes  eljárás  szabályai  szerint  jár  el.  Az  ügyintézési  határidő  túllépése  esetén  az

igazgatási  jellegű  szolgáltatások  igénybevételért  fizetett  igazgatási  szolgáltatási  díjnak  megfelelő

összeget,  ennek hiányában tízezer  forintot  megfizet  a kérelmező ügyfélnek,  aki  mentesül  az  eljárási

költségek megfizetése alól is. A Kormányhivatal az ügyfél kérelmére a fenti határidő-túllépésről igazolást

állít ki.

Értesítés az eljárás megindításáról:

A Kormányhivatal értesíti, mint érintett ügyfelet, hogy eljárás indult:

• Építtető neve:  Pannonhalma Város Önkormányzata (9090 Pannonhalma,  Dózsa György utca

10.).

• Eljárás tárgya:  kialakítandó termelői piachoz kapcsolódó piaciroda, hulladéktároló és nyilvános

illemhely épületek építési engedélyezési eljárás.

• Kérelemmel érintett ingatlan: 9090 Pannonhalma, 1012/7 helyrajziszám.

• Eljárás megindulásának napja: 2022. 08. 31.

• Ügyintézési határidő: a kérelem megérkezését követő első munkanaptól számított 25 nap, azaz

2022. szeptember 23.  

• Szakhatósági megkeresés nem szükséges.

• Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

a) az eljárás felfüggesztésének és

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

• Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített  ügyfelek amennyiben az eljárás során, de

legkésőbb a határozat átvételéig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügy-

féli jogaikat a továbbiakban nem gyakorolhatják.

• A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az ügy lényeges adatait, különösen az eljárást lezáró dön-

tés véglegesítésének dátumát, a helyszínrajzot, homlokzatokat, vagy a látványtervet, az ÉTDR

általános felületén betekintési kód nélkül megtekintheti: 

• https://www.etdr.gov.hu/GeneralInformations/ProcessList

•

• A Kormányhivatal tájékoztatja arról, hogy mivel több mint ötven ügyfél érintett az eljárásban, az

építésügyi hatóság az Ákr.-ben foglalt feltételeknek megfelelően döntését hirdetmény útján közli,

valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

• A kapcsolattartás lehetséges formái, a kapcsolattartási forma választási lehetősége: 

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

szóló  törvényben (a továbbiakban:  Eüsztv.)  meghatározott elektronikus úton  (a továbbiakban



együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban

együtt: szóban) tarthat kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Az engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető.

• Ha a kapcsolattartás módjáról nyolc napon belül nem nyilatkozik, úgy az eljárással kapcsolatos

érdemi döntésről az ÉTDR általános  felületén értesülhet. 

• Az elektronikus iratbetekintés, nyilatkozattétel módja:

• Elektronikus  kapcsolattartás  esetén  jogosultsági  kóddal,  vagy  ügyfél-ÉTDR  felhasználói

azonosítóval az eljárásba be lehet tekinteni az ÉTDR felületén. 

• Elektronikus kapcsolattartás e-mail cím, elektronikus ÉTDR azonosító és iratazonosító megadá-

sával kérhető:

• ügyfél ÉTDR felhasználói azonosító megadásával

• ha regisztráció nélküli  elektronikus  iratbetekintési  jogával  élne,  egyedi  azonosító  kód

kérésével.

A kérelem  „Elektronikus  kapcsolattartást  bejelentése”  formanyomtatványon  is  benyújtható

(http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany).

Elektronikus  kapcsolattartás  esetén  az  eljárással  kapcsolatos  érdemi  döntésről  az  ÉTDR

felületén értesülhet.

Az iratokba való betekintéshez, nyilatkozattételhez ÉTDR-be történő belépéshez egyedi kódot

e-mailben  kérhet.  A  kérelem  tartalmazza  a  kódot  kérelmező  nevét,  címét  az  ügy  ÉTDR

azonosítóját, az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát.

Az  engedélyezés  tárgyát  képező  építészeti-műszaki  dokumentációt  megtekinteni a

Kormányhivatal Ügyfélfogadó helyiségében lehet (Győr, Árpád út 32.), az alábbi ügyfélfogadási

időben:

hétfő          8:00 – 16:00

csütörtök    8:00 – 16:00

Ez a jog a törvényes, vagy írásban meghatalmazott képviselőjét is megilleti. Harmadik személy

akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az

adat  megismerése  joga  érvényesítéséhez,  illetve  jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági

határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Az iratbetekintés során az arra jogosult  másolatot,  kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet,

amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az ügyiratba való betekintési igényt és időpontját előzetesen egyeztetni szükséges. 

Jelen  végzés  ellen  önálló  jogorvoslatnak helye  nincs,  a  jogorvoslati  jog  az  ügy  érdemében hozott

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében

gyakorolható.”

Indokolás kivonata:

„Építtető  2022.  08.  30.  napján  -  meghatalmazott  útján  - építési  engedélykérelmet  nyújtott  be  a

rendelkező részben meghatározott építési munkára.

Az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az  építésügyi

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 6. §-a és 18. § (1)

bekezdése értelmében az engedélykérelem elbírálása során az építésügyi  hatóság helyszíni  szemlét

tarthat.

A helyszíni szemle célja: építési engedélyezési eljárásban a tényállás tisztázása. 

A figyelemfelhívás az alábbi jogszabályokon alapul:

• A szemle helyszínére történő bejutást az általános  közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 69. § (1) bekezdése alapján kell lehetővé tenni.



• Az eljárás akadályoztatásának jogkövetkezményei az Ákr. 77. § (1) és (2) bekezdésén.

• Az  eljárás  résztvevőinek  jóhiszemű  közreműködéséről  az  Ákr.  6.  §  (1)  és  (2)  bekezdése

rendelkezik.

A teljes eljárásra történő áttérés: az Ákr. 43. §-án, az ügyintézés határidő a R. 14/A. § (1)  bekezdésén, a

határidő túllépésének jogkövetkezménye az Ákr. 51. §-án alapul. Az ügyben tényállás tisztázása céljából

helyszíni szemlét kell tartani, ezért a döntés nyolc nap alatt nem hozható meg.

Az értesítés az alábbi jogszabályokon alapul:

A R. 14/A. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő huszonöt nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számítandó időtartamot az Ákr. 50. § (5) bekezdése tartalmazza.

A  R.  10.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  Kormányhivatal  értesíti  az  Ügyfeleket  az  eljárás

megindulásáról.  Az  eljárás  megindulásáról  szóló  értesítés  tartalmi  elemeit  a  R.  10.  §  (4)

bekezdése szabályozza.

A kapcsolattartás szabályait az Ákr. 26. §-a tartalmazza. A R. 20. § (1)  bekezdése zárja ki az en-

gedély szóban történő közlését.

A jelen végzéssel szembeni önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat

útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölé-

séről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a és a fővárosi és megyei

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. ren-

delet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

G y ő r, 2022. szeptember 02.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

Stipkovits Tamás 

osztályvezető
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