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Tárgy: Az Eger, 10536/5 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladék hasznosítási 

(komposztálás) tevékenységre vonatkozó, HE-02/KVTO/00894-20/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárás folytatása 

 

VÉGZÉS  

 

I. Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19,; KÜJ: 

103229045; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró GEON System Kft. (székhely: 3529 

Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em. 1.; mint Kérelmező) által kezdeményezett, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2022. március 31. napján, 

HE/KVO/01000/2022. számon indult és 2022. június 23.-án beérkezett kérelemre szünetelő teljeskörű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást jelen végzés véglegessé válásától  

 

folytatom .  

 

II. A végzés a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási 

jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali 

jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 

alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a 

keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 

 

INDOKOLÁS  

 

Engedélyes az Eger 10536/5 hrsz. alatti komposztálótelepén (KTJ: 102385084) nem veszélyes 

hulladékok hasznosítását (KTJlétesítmény: 102691712) végzi, melyre vonatkozóan HE-02/KVTO/04119-
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2/2017. számon módosított, HE-02/KVTO/00894-20/2017. számú egységes környezethasználati 

engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje: 2022. április 30. napján lejárt. 

 

Kérelmező, mint az Engedélyes megbízottja, az általa elkészített felülvizsgálati dokumentáció 

megküldése mellett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérte a Környezetvédelmi 

Hatóságtól. 

 

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta okán, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (7) bekezdésére figyelemmel benyújtott 

dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2022. március 31. napján 

megindult. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott kérelmi dokumentáció hiányos, ezért 

HE/KVO/01000-11/2022. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Kérelmező 2022. június 23. 

napján megküldött iratában az eljárás szüneteltetését kérte. 

 

Az Ákr. 49. § kimondja: „(1) Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában 

- az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. (2) Az eljárást bármelyik ügyfél 

kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A 

megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné”. 

 

Kérelmező 2022. július 19-én kelt levelében az eljárás folytatását kérte és azzal egyidejűleg 

benyújtotta a hiánypótlási dokumentációt. 

 

Az Ákr. 35. § (3) bekezdése értelmében a „kérelmező ügyfél a kérelmével a tárgyában hozott döntés 

véglegessé válásáig rendelkezhet”. 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint „az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama”. 

 

A fentiekre való tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem és az eljárás folytatásáról 

rendelkeztem. Az ügyintézési határidő a végzés véglegessé válásától számított 17 nap. 

 

A végzést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében illetve a 9. § (2) 

bekezdésben és 13. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 

49. § alapján, a 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdés szerint hoztam. 

 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

Jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) bekezdés, a (2) bekezdés e) pontja és a 114. § alapján 

adtam tájékoztatást. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza. A bíróság hatáskörét és 

illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) 

pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, 

valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 
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2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtására 

vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam. A közigazgatási per szabályairól a Kp. 

rendelkezik. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein 

alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 

 

 

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint 
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