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HIRDETMÉNY 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 
hirdetményi úton értesíti néhai Balázs Tivadar (2040 Budaörs, Béke tér 17.) alatti lakos örököseit, hogy a 
hivatalból indult BK/ERD/02085-2/2021. számú, a Méhkerék 0174/2 hrsz.-ú (Méhkerék 10A erdőtervi 
jelű) területre vonatkozó, „Felszólítás erdőgazdálkodó megjelölésére” tárgyú ügyben döntést hozott. 

A végzés az illetékes ügyintéző – Papp László – székhelyén (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) 
ügyfélfogadási időben (pénteken 800-1200  óra között) megtekinthető, ügyfél vagy meghatalmazottja által 
átvehető (időpont egyeztetés célszerű). 

A döntés a közlés napján véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, 
azonban jogszabálysértésre hivatkozással az ügyfél ellene közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet 
hivatalomnál, de a Szegedi Törvényszéknek címezve, jelen döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet 
benyújtani. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett és ezen kapcsolattartási formát választó természetes 
személy ügyfél a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer 
használatával nyújthatja be. Magánszemély a keresetlevelet nem elektronikus úton is benyújthatja a 
közigazgatási döntést hozó szervnél, vagy azt ajánlott küldeményként postára adhatja. A keresetlevél 
benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. 
 
Gyula, 2021. március 17. 

Kovács Ernő kormánymegbízott  
nevében és megbízásából 

  
 

Papp László 
kormánytisztviselő 

       
 
Hirdetmény kifüggesztésének, közzétételének napja: 2021.03. 17. 
A döntés közlésének napja: 2021.04. 01.  
Hirdetmény levételének napja: 2021.05. 02.  

 
                                                                                                  ………………………………………. 
 
A kifüggesztés helye: 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
Közzététel helye: 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal weboldala (www.bkmkh.hu) 
 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

Hivatali kapu: KMETERDOFE KRID azonosító: 553248745  
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.  6001 Kecskemét, Pf.: 130.              76/896-405 
6724 Szeged, Föltámadás u. 29.   6701 Szeged, Pf.:35.              62/553-940  
5700 Gyula, Megyeháza u. 5-7.  5701 Gyula, Pf.: 220.              66/795-670; 66/795-669 
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