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Iktatószám: GY/ETDR-1/5316-10/2022

ÉTDR azonosító:202200182162 

Iratazonosító:IR-000989626/2022   

Ügyintéző: Szórádi László

Telefon: (96) 795-736

E-mail: szoradi.laszlo@gyor.gov.hu

Tárgy: a  BIO PROFI Mezőgazdasági Kft. kérelmére

9161  Győrsövényház,  07/26  hrsz.  alatti  ingatlanon

mezőgazdasági építmények létesítése 

építési engedélyezési eljárása

Hirdetmény

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

közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  88.  §  (1) bekezdés b)  és  c)  pontja alapján

tájékoztatja 

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

valamint az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket, 

hogy az alábbi ügyben eljárás indult. 

A kifüggesztés napja: 2022. június  30.

Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi

 Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/5316-5/2022. számú teljes eljárásra való áttérésről és 

helyszíni szemle kitűzéséről szóló végzés

Az ügy tárgya: terménytároló  silók,  terménytároló  épületek,  terményszárító,  műhely  építés

építési engedélyezési eljárása

A kérelmező neve: BIOPROFI Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Győrsövényház

Hirdetményi úton értesítést kapnak, különösen:

Természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek.

Az iratokba való betekintéshez 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.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 795 – 609
E-mail: epites.gyor@gyor.gov.hu - KRID azonosító: 710811938 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



Az  iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet  vagy  -  kormányrendeletben

meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az ügyiratba való betekintési igényét és időpontját előzetesen egyeztetni szíveskedjen. 

Elektronikus kapcsolattartás esetén jogosultsági kóddal, vagy ügyfél-ÉTDR felhasználói azonosítóval az

eljárásba be lehet tekinteni az ÉTDR felületén. 

Az eljárás megindításáról szóló 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.

Győr, 2022. június 29.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Szórádi László

építésügyi hatósági szakügyintéző
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