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H A T Á R O Z A T

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya

(továbbiakban: Kormányhivatal) a „Zöld Híd B.I.G.G.” (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.,

adószám:  22742579-2-12,  KÜJ:  103  522 511;  KTJ szám:  102  335  285;  cégjegyzékszám:  13-09-

185957; adószám: 25894259-2-13, továbbiakban: Környezethasználó) alatti telephelyére vonatkozó, a

Kormányhivatal  által  NO/KVO/1259-4/2020.  és NO/KVO/1259-7/2020.  ügyiratszámokon módosított,

NO/KVO/1-23/2020.  számon  kiadott  egységes  környezethasználati  engedélyt  (a  továbbiakban:

Engedély) annak egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett

módosítja 

az alábbiak szerint:

Az  Engedély  2.  oldalán  található  „I.  A  környezethasználatra  vonatkozó  általános  adatok”

fejezetében „1. A telephely adatai” bekezdésben szereplő  „Helyrajzi szám”  sor módosítása vált

szükségessé az alábbiak szerint:

Helyrajzi szám: 095/8; 0111/10.

A Kormányhivatal az Engedély módosítással nem érintett részeit érvényességében fenntartja.

Jelen módosítás csak az Engedély részeként érvényes.

A Kormányhivatal  megállapítja,  hogy  az  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díja  15  000  Ft,  melynek

viselésére a Környezethasználó köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170, KRID azonosító: 446270378

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
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*

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A

végleges döntés  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken közigazgatási  per  kezdeményezhető.  A

keresetlevélben  meg  kell  jelölni  a  perben  eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes

azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott  közigazgatási  tevékenység  és  az  arról  való

tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és

illetékességének  megállapítására  alkalmas  adatokat,  a  közigazgatási  cselekménnyel  okozott

jogsérelmet,  az  annak  alapjául  szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság

döntésére irányuló határozott kérelmet.

A  keresetlevelet  a  közléstől  számított  harminc  napon belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi  képviselővel  eljáró fél és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a

kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással

(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes

a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról

letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37.

§- ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény  végrehajtására  halasztó  hatálya  nincs,  a

felperes  azonban  részletes  indokolással  és  azt  alátámasztó  dokumentumok  csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet  (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki,  vagy

feltételhez nem köti).  A bíróság a pert  tárgyaláson kívül  bírálja el,  a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a

bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték

előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

I N D O K O L Á S

A  „Zöld Híd B.I.G.G.” (székhely:  2100 Gödöllő,  Dózsa György út  69.,  adószám: 22742579-2-12,

KÜJ: 103 522 511; KTJ szám: 102 335 285; cégjegyzékszám: 13-09-185957; adószám: 25894259-2-

13,  továbbiakban:  Környezethasználó)   2022.  október  22.  napján  kérelmet  nyújtott  be  Nógrád

Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal)

a  Kormányhivatal  által  NO/KVO/1259-4/2020.  és  NO/KVO/1259-7/2020.  ügyiratszámokon
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módosított,  NO/KVO/1-23/2020.  kiadott egységes  környezethasználati  engedélyének  (a

továbbiakban: Engedély) nem jelentős módosítása céljából.

Környezethasználó kérelmében előadta, hogy a Nógrádmarcal 0111/6 hrsz. ingatlanon  telekfelosztás

következtében a hatályos egységes környezethasználati engedély az Engedély 2. oldalán található

„I.  A  környezethasználatra  vonatkozó  általános  adatok”  fejezetében „1.  A  telephely  adatai”

bekezdésben szereplő „Helyrajzi szám”  sor módosítása vált szükségesség az alábbiak szerint:

Helyrajzi szám: 095/8; 0111/10

 A Kormányhivatal a benyújtott dokumentációk alapján megállapította, hogy az Engedély módosítása

a kérelemben foglaltak alapján szükséges, annak akadálya nincs.

*

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  (a  továbbiakban:

14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 3. számú mellékletének 10. pontjának 10.2. alpontja határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a

Környezethasználó köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Környezethasználó megfizette.

A Kormányhivatal a fentiek és Kvtv. 79. § (1) bekezdésének a) és b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az

Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) pontja alapján Kormányhivatal a Környezethasználó

kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint módosítja az Engedélyt.

A Kormányhivatal jelen határozatát közli azokkal, akikkel a módosítással érintett határozatot közölte.

Kormányhivatal tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (11) bekezdésére mellőzte a

szakhatóságok és társhatóságok megkeresését. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (11)

szerint:  „a  környezetvédelmi  hatóság  az  egységes  környezethasználati  engedély  módosítására

irányuló  eljárása  során  a  kormányrendeletben  kijelölt  szakhatóságok  közül  azokat  keresi  meg,

amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

Tekintettel  arra,  hogy  Környezethasználó  a  kérelem  elbírálásához  szükséges  minden  adatot

megküldött; Kormányhivatal mellőzte a teljes eljárásban történő elbírálást és az értesítés kiküldését,

mivel 8 napon belül döntést hozott.
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Jelen határozattal a Kormányhivatal ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló határozatot, mint hirdetményt a Kormányhivatal

a Kvtv. 71. § (3) bekezdése szerint a hivatalában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) és a honlapján

(www.nmkh.hu),  valamint  a  központi  elektronikus  rendszeren  (www.magyarorszag.hu)  közzéteszi,

továbbá  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  21.  §  (8)  bekezdésére  figyelemmel,  közhírré  tétel

céljából  megküldi  Nógrádmarcal  Község  Önkormányzatának  Jegyzője  részére,  aki  köteles  a

határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről. A jegyző a

határozat közzétételét követően tájékoztatja a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről,

valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. 

A döntés  közlésének napja  az a  nap,  amelyen  azt  kézbesítették.  Az  Ákr.  85.  §  (5)  bekezdés b)

pontjának értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését

követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A  Kormányhivatal  jelen  határozatot  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének

szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM rendelet alapján  rögzíti  az  Országos  Környezetvédelmi

Információs Rendszerben.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban:

Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1)

bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. §

(1)-(2)  bekezdésén,  a  polgári  perben  és  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban  alkalmazandó

nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint  az elektronikus ügyintézés és a

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  CCXXII.  törvény 9. § (1) bekezdésén

alapul. 

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § h) pontja szerint illeti meg a Kérelmezőt.

A Kormányhivatal a fentiek és  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10.

§ (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és 81.

§ (1)  bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára, valamint a 114. §-ra figyelemmel – a

rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  2.  §-a
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szabályozza.  A  Kormányhivatal  környezet-  és  természetvédelmi  hatáskörét  és  illetékességét  a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen  határozat  a  Kormányhivatal  elektronikus  aláírásával  van  ellátva.  Az  elektronikus  aláírással

ellátott  elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú

dokumentuméval  megegyező,  az  elektronikus  aláírásról  rendelkező  hatályos  jogszabályok,  az

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §

(1) bekezdés b) pontja alapján.

Salgótarján, 2022. október 25.

Dr. Szabó Sándor

főispán

nevében és megbízásából:

  dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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Az NO/KVO/1702-2/2022. számú határozatot kapják:

Címzett neve, levelezési címe
Postázás

módja
1 „Zöld Híd B.I.G.G.”

25894259

CK.

2 Nógrádmarcal Község Önkormányzatának Jegyzője

NMARCALONK

HK.

3 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

FKI

HK.

4 Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NMKI

HK.

5 Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Erdészeti Osztály

HEVESKH

HK.

6 Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya

NOBGYNTO

HK.

7 Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

NMKORZET2

HK.

8 Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály

STIEPHIV

HK.

9 Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály

ANTSZBALGY

HK.

10 KAB hirdetőtábla

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

-

11 https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-

hulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/171-zold-hid-b-i-g-g-

nonprofit-kft-egyseges-kornyezethasznalati-engedelyenek-modositasa?

highlight=WyJ6XHUwMGY2bGQiXQ==

-

12 OKIR -
13 Irattár -
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