Ügyiratszám: NO/HGO/2392-5/2022
Ügyintézők:

Cserháti Katalin

Telefon:

(06-32) 795-142

Tárgy: Zöld Híd B.I.G.G Nkft. Balassagyarmat,
Szügyi u. 65. szám alatti hulladékudvaron nem
veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó
NO/KVO/865-10/2020.
számon
kiadott
engedélyének módosítása

HATÁROZAT
A
Nógrád
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Hulladékgazdálkodási
Osztálya
(a
továbbiakban:
Kormányhivatal) a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.;
telephely: 2660 Balassagyarmat, Szügyi u. 65., 3148/ 3hrsz.; KÜJ: 103 522 511; KTJ: 102 586 430;
KSH szám: 25894259-3821-572-13; cégjegyzékszám: 13-09-185957; adószám: 25894259-2-13; a
továbbiakban: a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Balassagyarmat, Szügyi u. 65. szám alatti
hulladékgyűjtő udvaron nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által
NO/KVO/865-10/2020. számon kiadott engedélyét (a továbbiakban: Engedély) annak egyéb
rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett
módosítja
az alábbiak szerint:
1. Az Engedély 1./ pontjában szereplő, „1./ A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok”
című táblázatot a Kormányhivatal törli és helyébe az alábbi táblázat kerül:

Azonosító
kód
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
16 01 03
16 01 15
16 01 20
16 06 04
16 06 05
17 01 01
17 01 02

Megnevezés
papír és karton csomagolási hulladék
műanyag csomagolási hulladék
fa csomagolási hulladék
fém csomagolási hulladék
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
egyéb, kevert csomagolási hulladékok
üveg csomagolási hulladék
textil csomagolási hulladék
hulladékká vált gumiabroncsok
Fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től
üveg
lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
egyéb elemek és akkumulátorok
beton
tégla
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: (06-32) 795-188; KRID azonosító: 446270378 NMKHSJKVFO
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Éves
mennyiség
(t/év)
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6
3469,6

17 01 03
17 01 07

cserép és kerámia
3469,6
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 3469,6
különbözik a 17 01 06-tól
17 02 01
fa
3469,6
17 02 02
üveg
3469,6
17 02 03
műanyag
3469,6
17 04 06
ón
3469,6
17 04 07
fémkeverék
3469,6
20 01 01
papír és karton
3469,6
20 01 02
üveg
3469,6
20 01 10
ruhanemű
3469,6
20 01 11
textíliák
3469,6
20 01 25
étolaj és zsír
3469,6
20 01 28
Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27- 3469,6
től
20 01 32
Gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
3469,6
20 01 34
Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
3469,6
20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 3469,6
különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 39
műanyagok
3469,6
20 01 40
fémek
3469,6
20 02 01
biológiailag lebomló hulladék
3469,6
20 03 07
lomhulladék
3469,6
Összesen:
3469,6

Jelen határozat kizárólag az NO/KVO/865-10/2020. számú alapengedéllyel együtt érvényes.

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60.000 Ft,
azaz hatvanezer forint, melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésre került.
A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A
végleges döntés ellen, közlés napjától számított 30 napon belül a Budapest Környéki
Törvényszéknek címzett, de a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)
részére megküldött keresetlevéllel 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 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 keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a
felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali
jogvédelmet kérhet. 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
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tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.
Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
INDOKOLÁS
A Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; telephely: 2660
Balassagyarmat, Szügyi u. 65., 3148/ 3hrsz.; KÜJ: 103 522 511; KTJ: 102 586 430; KSH szám:
25894259-3821-572-13; cégjegyzékszám: 13-09-185957; adószám: 25894259-2-13; a továbbiakban:
Kérelmező) 2022. szeptember 07. napján napján kérelmet nyújtott be a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal) a NO/KVO/865-10/2020.
ügyiratszámú határozattal kiadott, Balassagyarmat, Szügyi u. 65. szám alatti hulladékudvaron nem
veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.
A módosítási kérelem a telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok éves mennyiségét
nem érinti, kizárólag az egyes hulladékfajták éves gyűjthető mennyiségének változtatására
irányul.
A Kormányhivatalnak 2022. szeptember 07. napján benyújtott NO/HGO/2392-1/2022. számon iktatott
kérelem alapján 2022. szeptember 08. napján indult eljárás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet), valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.
A Kormányhivatal megvizsgálta a kérelmet és megállapította, hogy az nem tartalmazza teljeskörűen
az elbíráláshoz szükséges adatokat, mivel Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1.
mellékletének 4. főszámának 6. alszáma, valamint 37. főszáma szerinti, 60 000.- Ft összegű
igazgatási szolgáltatási díj befizetését nem igazolta.
A Kormányhivatal a fentiekre való tekintettel NO/HGO/2392-2/2022. ügyiratszámon tájékoztatta
Engedélyest, hogy a Kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mivel hiánypótlás
szükséges.
A Kormányhivatal NO/HGO/2392-3/2022. ügyiratszámú végzésében az eljárási díj megfizetéséhez
kapcsolódóan hiánypótlásra szólította fel Engedélyest.
Engedélyes az eljárási díj megfizetésének igazolását 2022. szeptember 14. napján megküldte a
Kormányhivatal részére.
A Kormányhivatal a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. és 9. §-ai alapján az engedélykérelmi
dokumentációt és a hiánypótlást átvizsgálta, és megállapította, hogy az megfelel az érintett
jogszabályban foglalt előírásoknak és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Ht. 79.§ (5) bekezdése alapján „hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a
hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival
együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem előterjesztője igazgatási
szolgáltatási díjat fizet.”
A hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetebe foglalásának igazgatási szolgáltatási díját a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. számú
mellékletének 20. főszámának 3. alszáma állapítja meg.
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Tekintettel arra, hogy Engedélyes nem kérte jelen módosítási kérelmével az Engedély egységes
szerkezetbe foglalását, és erre utalóan igazgatási szolgáltatási díjat sem fizetett meg, a
Kormányhivatal az Engedélyt jelen módosításával nem foglalta egységes szerkezetbe.
Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 43.§ (1) bekezdés a) pontján, 80. § (1)
bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén alapul.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bek., 113. § (1) a) pontja, valamint a 114. § (1)
bekezdésén alapul.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. számú
mellékletének 4. főszám 6. alszáma és a 37. főszáma állapítja meg.
Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján
az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.
A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (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 rendelet 6.§ (1) bekezdésén, 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 az Engedélyest.
Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy
hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba
vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás,
nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék
előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően
tájékoztatja, hulladékot termékként, vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a
hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére
kötelezi.
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 jogszabály, az
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1)
bekezdés b) pontja alapján.
Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett
szakhatóságok részére az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság
kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm.
rendelet) 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.
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, a hulladékgazdálkodási
hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.
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Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.
A Kormányhivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszerben.
Salgótarján, 2022. szeptember 21.
Dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

Nógrád Megyei
Kormányhivatal
2022.09.21
09:32:18
+02'00'
dr. Ispán Eszter
főosztályvezető
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A határozatról értesülnek:
1. Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
2. Nógrád Megyei Kormányhivatal
Balassagyarmati Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
3. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség
4. Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
5. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Jegyzője
6. HNYR
7. Irattár
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Cégkapu
Hivatali Kapu
Hivatali Kapu
Hivatali kapu
Hivatali kapu

