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felülvizsgálati eljárásának folytatása - végzés

V É G Z É S

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya (a

továbbiakban: Kormányhivatal)  a Nógrádi Vegyipari Zrt. (székhely: 2657 Tolmács, Arany János u. 2.,

adószám: 22742579-2-12, cégjegyzékszám: 12-10-001616, KSH: 22742579-4690-114-12, KÜJ: 102 910

999,  a továbbiakban: Környezethasználó) kérelmére  indult  -  a  2657 Tolmács,  Arany  János u.  2.

(KTJIPPC  létesítmény:  101  621  679)  alatti  telephelyére vonatkozó -  egységes  környezethasználati

engedély 5 éves teljeskörű felülvizsgálati eljárás ügyében NO/KVO/2597/2021. számon indított,

és NO/KVO/60-13/2022. számú végzéssel 2022.  március 12. napjától szüneteltetett eljárást, a

Környezethasználó kérelmére 

2022. augusztus 3. napján

folytatja.

Jelen  végzés  ellen  önálló  jogorvoslatnak nincs  helye.  Jogorvoslati  jog  az  ügy  érdemében  hozott

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

keretében gyakorolható. 

I N D O K O L Á S

A  Nógrádi Vegyipari Zrt. (székhely: 2657 Tolmács, Arany János u. 2.,  adószám: 22742579-2-12,

cégjegyzékszám: 12-10-001616, KSH: 22742579-4690-114-12, KÜJ: 102 910 999, a továbbiakban:

Környezethasználó) kérelmére, a 2657 Tolmács, Arany János u. 2. (KTJIPPC létesítmény: 101 621 679) alatti

telephelyére NO-05/KVO/822-15/2019.  számon  módosított,  PE/KTF/9216-15/2016.  számon  kiadott

egységes  környezethasználati  engedély  ötéves  teljes  körű  felülvizsgálati  dokumentációját  és  az

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
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eljárás lefolytatására  irányuló  kérelmet nyújtott  be  a Nógrád  Megyei  Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Osztályához (továbbiakban: Kormányhivatal), amely alapján 2021. december 17.

napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Környezethasználó  az  általános  közigazgatási  rendtartásról szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban: Ákr.)  49.  § (1) bekezdése alapján az eljárás szüneteltetését  kérte 2022. január 20.

napján.

Kormányhivatal 2022.  január 27. napjától, NO/KVO/60-6/2022. számú végzése alapján szüneteltette

az eljárást. Környezethasználó 2022.  február 28. napján kérte az eljárás folytatását. Kormányhivatal

NO/KVO/60-13/2022. számú végzésével 2022. március 1. napjától szüneteltette az eljárást.

Környezethasználó  2022.  március  9.  napján  kérte  az  eljárás  újbóli  szüneteltetését.

Kormányhivatal NO/KVO/60-13/2022. számú végzésével 2022. március 12. napjától az eljárást

szüneteltette. Környezethasználó 2022. augusztus 2. napján kérte az eljárás folytatását. 

A  Kormányhivatal a  kérelmet  megvizsgálta  és  megállapította,  hogy  az  általános  közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  49. § (2) bekezdése értelmében az

eljárás  folytatásának  akadálya  nincs,  ezért  a  Környezethasználó kérelmére  az  eljárást  2022.

augusztus 3. napjától folytatja.

A Kormányhivatal  tájékoztatja,  hogy az Ákr.  50.  § (5)  bekezdés a) pontja  szerint  az ügyintézési

határidőbe  nem  számít  bele az  eljárás felfüggesztésének  és  szünetelésének  időtartama.  Az

eljárásból 13 nap maradt hátra, az új ügyintézési határidő 2022. augusztus 15.)

A Kormányhivatal a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Jelen  végzés  a  fent  említett  jogszabályhelyeken  túl  az  Ákr.  80.§  (1)  bekezdésén  és  81.§  (3)

bekezdésén alapul.

Jelen végzés ellen az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112.§ (1) bekezdése zárja ki.

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

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  végzés 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
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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. augusztus 3.

                                       

Dr. Szabó Sándor főispán 

nevében és megbízásából:

Simon István Krisztián

osztályvezető

Kapják:

1. Nógrádi Vegyipari Zrt. (CK.: 22742579)

2. Tolmács Község Önkormányzatának Jegyzője (HK.: TOLMACS)

3. NMKH KTHFO Hulladékgazdálkodási Osztály (személyesen)

4. NMKH Népegészségügyi Főosztály (NMKHNSZSZ)

5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (HK.: FKI)

6. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK.: NMKI)

7. Honlap

8. Irattár
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