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HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Osztály (továbbiakban: Kormányhivatal) a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. (székhely: 2100 Gödöllő,

Dózsa György út 69.; telephely: 2651 Rétság, 791 hrsz.;  KÜJ: 103 522 511; KTJ: 102 439 778; KSH

szám:  25894259-3821-572-13;  cégjegyzékszám:  13-09-185957;  adószám:  25894259-2-13; a

továbbiakban:  Engedélyes) részére jelen  határozat  1./  pontjában megnevezett  nem veszélyes

hulladékok a Rétság 791 hrsz. alatti telephelyen hulladékgyűjtő udvaron történő gyűjtését – a

módosított  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály,

mint  a  Kormányhivatal  jogelődje  által  PE/KTF/6274-6/2015.  számon  kiadott  nem  veszélyes

hulladékok telephelyi gyűjtésére vonatkozó engedélyének egyidejű visszavonása mellett -

engedélyezi

az alábbi feltételekkel:

1./ A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító

kód
Megnevezés

Éves

mennyiség

(t/év)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 200

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 200

15 01 03 fa csomagolási hulladék 120

15 01 04 fém csomagolási hulladék 200

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 80
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15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 40

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 120

15 01 09 textil csomagolási hulladék 40

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 40

16 01 15 Fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től 2

16 01 20 üveg 2

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 1,2

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 1,2

17 01 01 beton 50

17 01 02 tégla 50

17 01 03 cserép és kerámia 50

17 01 07 beton,  tégla,  cserép  és  kerámia  frakció  vagy  azok  keveréke,  amely

különbözik a 17 01 06-tól

10

17 02 01 fa 12

17 02 02 üveg 4

17 02 03 műanyag 8

17 04 06 ón 4

17 04 07 fémkeverék 10

20 01 01 papír és karton 200

20 01 02 üveg 200

20 01 10 ruhanemű 200

20 01 11 textíliák 40

20 01 25 étolaj és zsír 8

20 01 28 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-

től

1

20 01 32 Gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től 1

20 01 34 Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 4

20 01 36 kiselejtezett  elektromos  és  elektronikus  berendezések,  amelyek

különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

20

20 01 39 műanyagok 2

20 01 40 fémek 4

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 150

20 03 07 lombhulladék 150

Összesen: 2224,4

2./ Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

A határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladék Engedélyes által bérelt 2651 Rétság,

791. hrsz. alatti telephelyén történő gyűjtése. 
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A telephelyre a hulladékokat  a  hulladék tulajdonosa szállítja  be.  A telephelyen a beszállított  nem

veszélyes  hulladék  hulladéktípusonként  és  fajtánként  frakcionálásra  kerül,  majd  a  különböző

frakciókat  a  digitális  mérleggel  ellátott  kézi  targoncás  emelővel  lemérlegelik.  A  különböző

hulladéktípusokat  a  mérlegelés  helyétől  a  tároló  konténerekhez  molnár  kocsik  és  targonca

segítségével  juttatják  el.  A  hulladékudvarról  kiszállított  hulladék  esetében  az  átvevő  telephelyén

történik a mérlegelés. 

A beszállító, az  engedélyes irányítása és felügyelete mellett a beszállított hulladékot a kiírásoknak

megfelelően gyűjtőkonténerbe helyezi el. Az engedélyes ügyel arra, hogy a konténerek megrakodása

úgy történjen,  hogy a későbbiekben szállításra  alkalmasak legyenek,  szóródás veszélye ne álljon

fenn.

A  gyűjtés  a  hulladék  típusának,  fajtájának,  tulajdonságának  és  mennyiségének  megfelelő

gyűjtőedényben történik. 

A telephely elhelyezkedése, kialakítása: 

A telephely címe: 2651 Rétság, Kossuth Lajos u.43., helyrajzi száma: 791

A hulladékgyűjtő  udvar burkolata  C-11 aszfaltburkolat  5 centiméter,  és bazaltbeton 20 centiméter

vastagságban.  A  hulladékgyűjtő  udvar  saját  csapadékelvezető  rendszerrel  rendelkezik.  A

hulladékgyűjtő udvar műanyag borítású, drótfonatos kerítéssel van körbekerítve. A térburkolat és a

kerítés  közötti  szakaszon  gyepszegély  és  egy  bokorsáv  található.  A  hulladékudvar  őrzését  és

ellenőrzését videó-megfigyelő rendszer és tűzjelző rendszer biztosítja.

2.1/ Személyi feltételek:

A  hulladékgyűjtő  udvar  nyitvatartási  idejében  dolgozó  személyzet  a  munkakörének  ellátásához

szükséges szakmai oktatást megkapta, továbbá részesült a munka, baleset és tűzvédelmi oktatásban

is.

A hulladékgyűjtő udvar felügyeletét közvetlenül a környezetvédelmi és műszaki vezető ellenőrzi, aki a

munkakörének betöltéséhez megfelelő végzettséggel rendelkezik. 

2.2/ Tárgyi feltételek:

 alacsony emelésű, 2200 kg teherbírású mérleges targonca

 kétkerekű láda- és zsákszállító kocsi

 elektromos szivattyú (olaj és egyéb folyékony hulladékhordókba való átfejtéséhez)

 tűzoltó készülék

 informatikai rendszer (számítógép és nyomtató)

 védőeszközök

 a különböző hulladékfajták tárolására alkalmas konténerek:

- 32m3-es fedél nélküli, nyitott görgős konténer

- 10m3-es nyitott, kádas konténer
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 - 7m3-es nyitott, kádas konténer

-  5m3-es nyitott, kádas konténer

- 1100 l-es konténer

2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Colonnade Insurance S.A. Magyarországnál kötött,

környezetszennyezési  káreseményre  is  kiterjedő  felelősségbiztosítással  rendelkezik,  a  kötvény

száma: 426 0000227.

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A  tevékenységet  a  környezet  veszélyeztetését  kizáró  módon,  a  vonatkozó  jogszabályokban

előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén

a  Kormányhivatalt  haladéktalanul  értesíteni  kell,  a  kárelhárítási  tevékenység  azonnali

megkezdése mellett.

2. Engedélyesnek  be  kell  tartania  az  engedélykérelmi  dokumentációhoz  mellékelt  havária

tervében foglaltakat.

3. A telephelyi tevékenység során a környezet hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység

végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról,

a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

4. A  telephelyen  jelen  engedélyben  meghatározott  gyűjthető  nem  veszélyes  hulladékon  kívül  

egyéb  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladék,  illetve  veszélyes  hulladékkal  szennyezett  

egyéb hulladék nem vehető át, nem kezelhető és nem szállítható, kivéve, ha Engedélyes arra  

másik jogerős hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel  

rendelkezik.

5. Engedélyes  köteles  a  különböző  típusú  nem  veszélyes  hulladékokat  egymástól  elkülönítve,

felirattal  ellátva,  a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított  gyűjtőedényzetben,

környezetveszélyeztetést  kizáró módon gyűjteni.  Gondoskodni  kell  arról,  hogy az  egyes nem

veszélyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.

6. A  tevékenység  során  használt  gyűjtő  eszközök  épségéről,  a  berendezések,  a  tárolóterek  

műszaki  állapotáról  rendszeres  ellenőrzéssel  kell  meggyőződni.  A  sérült  eszközt  

haladéktalanul  épre  kell  cserélni,  a  berendezések  javításáról,  a  tárolótér  helyreállításáról  

mielőbb gondoskodni kell. 

7. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb  

118,6  tonna.  Az  egyes  hulladéktípusok  esetében  be  kell  tartani  az  engedélykérelmi  
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dokumentáció  „A  hulladékudvarokon  egyidejűleg  tárolható  hulladékok  mennyisége”  című  

táblázatában foglaltakat. 

8. Az elektromos és elektronikai hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön az 

elektromos  és  elektronikus  berendezésekkel  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  

tevékenységekről szóló  197/2014.  (VIII.  1.)  Korm.  rendelet  2.  számú melléklet  2.  pontjában  

meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke, valamint gondoskodni kell arról, 

hogy a 26.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek további kezelés során teljesüljenek.

9. A hulladékok elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely műszaki védelmének meg kell felelnie az elem- 

és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 445//2012.  

(XII.29.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  445/2012.  (XII.29.)  Korm.  rendelet]  22.§  (2)  

bekezdésében foglalt követelményeknek.

10. Az  elem-  és  akkumulátor  hulladékot  úgy  kell  további  kezelésre  átadni,  hogy  teljesüljön  a  

445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 5.számú mellékletében meghatározott újrafeldolgozási arány 

mértéke.

11. A  hulladékgyűjtő  udvarra  vonatkozóan  be  kell  tartani  az  egyes  hulladékgazdálkodási

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.)  Korm.

rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat.

12. A gyűjtési tevékenységekről a mindenkor hatályos jogszabály - jelenleg a 246/2014. (IX.  

29.)  Korm. rendelet  10.§ (2) bekezdése -  alapján üzemnaplót kell  vezetni,  melyben napra  

készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket,

a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. 

13. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell  

kezelni,  és  azt  az  ellenőrzés  során  be  kell  mutatni.  Az  üzemnapló  5  évig  nem  

selejtezhető.

14. A nem veszélyes  hulladék  Engedélyes  telephelyén  az  átvételét  követően  legfeljebb  1  évig  

tárolható, figyelembe véve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  

12.  §  (3)  bekezdésében  foglaltakat.  Ezt  követően  a  hulladék  kezeléséről  haladéktalanul  

gondoskodni kell.

15. Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok kezelésre történő átadásáról  

folyamatosan gondoskodni kell.

16. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres  

ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
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17. A tevékenységgel érintett területre esetlegesen kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell  

gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló 

göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

18. Jelen határozatba foglalt gyűjthető nem veszélyes hulladékokat, valamint a tevékenység végzése 

során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint  

be kell  sorolni  a hulladékjegyzékről szóló  72/2013.  (VIII.  27.)  VM rendelet  (a  továbbiakban:  

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.

19. Az  átvett,  illetve  az  esetlegesen  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok  olyan  

kezelőnek  adhatók  át,  amely  rendelkezik  az  adott  azonosító  kódú  hulladékokra  érvényes  

hulladékgazdálkodási  vagy  egységes  környezethasználati  engedéllyel.  Engedélyes  köteles  

megbizonyosodni a kezelő érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati  

engedélyének meglétéről.

20. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség

esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

21. A tevékenység végzése során a mindenkor hatályos jogszabály - jelenleg a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

- előírásait be kell tartani.

22. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék  

közé juttatni!

23. A telephely üzemeltetése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy

a legkevesebb légszennyezőanyag (por, bűz) kerüljön a környezetbe. A telephelyen elhelyezett

hulladékok tárolását légszennyezést kizáró módon kell végezni.

24. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a telephely, illetve a szállítási útvonalak rendszeres

karbantartásáról,  locsolásáról  és  tisztán  tartásáról  folyamatosan  gondoskodni  kell.  A  megtett

intézkedéseket ellenőrizhető módon dokumentálni kell.

25. A  telephelyen  belüli  rakodás,  anyagmozgatás  során  megfelelő  intézkedés  megtételével

gondoskodni kell, arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon. Ennek érdekében a

kiporzást  és  kiszóródást  megakadályozó  zárt  vagy  ideiglenes  takarású   konténereket  vagy  a

felsorolt feltételeket biztosító célgépeket kell alkalmazni.

26. A  munkagépeknek  meg  kell  felelniük  a  hatályos  jogszabályokban  előírt  levegővédelmi

követelményeknek!
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27. Az  üzemeltetőnek  gondoskodnia  kell  a  hulladék  öngyulladásának,  illetve  meggyújtásának

megakadályozásáról.

28. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990)

a  szennyezés  bekövetkeztekor  azonnal  be  kell  jelenteni,  és  gondoskodni  kell  a  szennyezés

elhárításáról.

29. A környezeti  zaj  és rezgés elleni  védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007.  (X.  29.)  Korm.

rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy

bekövetkezett  minden  olyan  változást,  amely  határérték-túllépést  okozhat,  a  változás

bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a

zaj-és  rezgéskibocsátás  ellenőrzésének  módjáról  szóló 93/2007.  (XII.  18.)  KvVM rendelet  3.

számú mellékletében foglaltak szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

30. A hulladékgazdálkodási  tevékenység  kizárólag  érvényes  környezetvédelmi  biztosítás  megléte

mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. 

31. A környezetvédelmi  biztosításnak jelen  határozat  1.  pontjában  rögzített  telephely,  valamint  az

Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére ki kell terjednie.

32. Engedélyes  valamennyi,  az  engedélyezett  tevékenységekkel  összefüggő,  környezetvédelmi

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható

esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes

körű felelősséggel tartozik.

33. A  hulladékgazdálkodási  tevékenységről  -  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és

adatszolgáltatási  kötelezettségekről  szóló 309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendeletben  (  a

továbbiakban:  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet)  foglalt  előírásoknak  megfelelően  -

nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

34. Engedélyesnek  az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást,  annak

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

35. Az  Engedélyes  a  hulladékgazdálkodási  tevékenység  folytatásának  megszüntetését,

befejezését  -  a  megszüntetést,  befejezést  megelőzően  legalább  30  nappal  -  a

Kormányhivatal felé köteles bejelenti.

36. A tevékenység  megszüntetése,  a  telephely  átadása  vagy  felhagyása  előtt  az  Engedélyesnek

gondoskodni  kell  a  telephelyen  lévő  hulladékok  teljes  mennyiségének  –  arra  engedéllyel

rendelkező szervezetnek való átadásával történő – hasznosításról vagy ártalmatlanításról, melyet

igazolnia szükséges a Kormányhivatal felé.
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37. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyesnek be kell mutatnia a működés következtében a

környezetet  ért  hatásokat,  mely  alapján  ha  szükséges  a  Kormányhivatal  megállapítja  az

esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét, továbbá meghatározza a monitoringra, utógondozásra

vonatkozó követelményeket.

38. Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli

hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább

75 nappal új engedély iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz (Agrárügyi és Környezetvédelmi

Főosztály) be kell nyújtania.

39. Jelen hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól  eltérő más jellegű tevékenység

végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

3/1.  A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Balassagyarmati Járási  Hivatala  Népegészségügyi

Osztály  NO-01/NEO/1983-2/2020.  számú  Feljegyzésében  az  Engedélyes  által  benyújtott

dokumentáció alapján az engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötések nélkül

hozzájárult.

3/2.  Rétság Város  Jegyzője  RET/4015-2/2020  számú  Szakhatósági  állásfoglalásában  az

engedély  kiadásához  a  helyi  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  természetvédelmi

követelményeknek  való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult.

4. / Az engedély 2025. szeptember 30. napjáig hatályos

A  Kormányhivatal  Engedélyes  által  készített,  tárgyi  telephelye  vonatkozásában  benyújtott

hulladékgyűjtő udvar (nem veszélyes hulladékok) üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 120 000 Ft,

melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy jelen hulladékgazdálkodási engedély

hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

 az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

 az  engedély  jogosultja  az  engedélyezett  hulladékgazdálkodási  tevékenységgel

felhagy, azt megszünteti,

 a  hulladékgazdálkodási  tevékenység  folytatása  a  környezet  veszélyeztetésével,

szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

 az  engedélyes  nem  tesz  eleget  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és

adatszolgáltatási  kötelezettségekről  szóló  kormányrendeletben  meghatározott

kötelezettségének,

 megállapítható,  hogy  az  engedélyt  kérelmező  a  kérelemben  valótlan  adatokat
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szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

 az engedély  jogosultja  a  tevékenységet  az  engedélyben  foglaltaktól  eltérő  módon

gyakorolja, vagy

 az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

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  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi

Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (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://e-

kormanyablak.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

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: 2651

Rétság,  791  hrsz.;   KÜJ:  103  522  511;  KTJ:  102  439  778;  KSH szám:  25894259-3821-572-13;

cégjegyzékszám:  13-09-185957;  adószám:  25894259-2-13; a  továbbiakban:  Engedélyes) a  2651,

Rétság,  791  hrsz. alatti  telephelyén  végzett  hulladékgazdálkodási  tevékenységére,

hulladékgyűjtő  udvaron  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére vonatkozóan  a  Pest  Megyei

Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály,  mint  a Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztályának (a

továbbiakban: Kormányhivatal)   jogelődje által kiadott  engedéllyel rendelkezik.  A módosított  Pest

Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  PE/KTF/6274-6/2015.
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számon  kiadott  nem  veszélyes  hulladékok  telephelyi  gyűjtésére  vonatkozó  engedély  2020.

szeptember 10. napjáig hatályos.

Tekintettel  arra,  hogy az  Engedélyes  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységét  (nem veszélyes

hulladékok  gyűjtése) a  PE/KTF/6274-6/2015. számú  engedély  időbeni  hatályának  lejártát

követően  is  végezni  kívánja  2020.  július 24.  napján  engedélykérelmet  nyújtott  be  a

Kormányhivatalhoz  tárgyi  telephelyén  történő  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére

vonatkozóan.

A Kormányhivatalnak 2020. július 24. napján benyújtott NO/KVO/866-1/2020. számon iktatott kérelem

alapján  2020.  július  25.  napján  indult  eljárás  a  hulladékról szóló  2012.  évi  CXXXLV.  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  NO/KVO/866-6/2020.  számú  (kelt.:  2020.  július  31.)  levelében  tájékoztatta  a

Kérelmezőt, hogy a kérelmét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mert a döntés

meghozatalához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése szükséges.

A Kormányhivatal a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.§-a, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm.

rendelet 5. fejezete alapján az engedélykérelmi dokumentációt átvizsgálta, és megállapította,

hogy az megfelel a nevezett jogszabályokban foglalt előírásoknak.

A Kormányhivatal az eljárása során a jogszabályban érintett szakhatóságokat megkereste, amelyek

az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

NO-01/NEO/1983-2/2020. számú Feljegyzésében közegészségügyi szempontból a tevékenység

végzéséhez a rendelkező részben foglaltak betartása mellett hozzájárult, melyet az alábbiakkal

indokolt:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály

Környezetvédelmi  Osztály  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)  a  környezetvédelmi  és

természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 31.§-a és a 8. melléklet I.táblázat 2.pontja alapján, NO/KVO/

866-4/2020.  Számon  megküldte  hatóságunkhoz  a  Zöld  Híd  B.I.G.G.  Nonprofit  Kft.  (2100

Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.)  által 2651 Rétság, 791. hrsz. alatt  üzemeltetett  hulladékgyűjtő

udvar  hulladékgazdálkodási  engedélyének  közegészségügyi  szakkérdés  vizsgálatára

vonatkozó kérelmét.

10
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: (06-32) 795-188 Fax.: (06-32) 795-170

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd



A rétsági hulladékgyűjtő udvar hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes hulladék

gyűjtése) kiadásához a benyújtott dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból, mint

szakhatóság hozzájárulunk.”

Rétság Város Jegyzője  RET/4015-2/2020 számú Szakhatósági állásfoglalásában az engedély

kiadásához  a  helyi  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  természetvédelmi

követelményeknek  való  megfelelés  tárgyában  kikötések  nélkül  hozzájárult,  a  szakhatósági

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A  Kormányhivatal  NO/KVO/866-5/2020  számú  végzésében  Rétság  Város  jegyzőjét  mint

szakhatóságot megkereste, azzal, hogy Kérelmező – 2651 Rétság, 791.hrsz. nem veszélyes

hulladékok  gyűjtésére  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedélyezési  eljárásban

állásfoglalását megadja.

A hatóságom részére megküldött dokumentációt megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a

kérelmezett hulladékudvar működtetés a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2003. (VI.30.)

számú önkormányzati  rendelettel  elfogadott  helyi  építési  szabályzatának megfelel.  Fentiek

alapján a rendelkező rész szerint döntöttem és a hozzájárulásomat kikötés nélkül adtam meg.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 112. § és 116.§ alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről

az Ákr. 112.§-ra figyelemmel adtam tájékoztatást.

Szakhatósági  állásfoglalásomat  a  hivatkozott  helyi  rendelet,  az  általános  közigazgatási

rendtartásról  szóló  2016.évi  CL.  törvény  15.§  (2)  bekezdése,  az 55-56 §,  a  81.§  (1),  (3)

bekezdése, a 112.§ alapján, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 31.§

(3) bekezdése és a 8. számú melléklet II. számú táblázatának 3.pontja, továbbá az egyes

közérdeken  alapuló  kényszerítő  indokok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017. Korm. rendelet 2.§-a és az 1. számú melléklet 19. sz. táblázat 62.pontja alapján

hoztam meg.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indokolásait

az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a

szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
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A  Kormányhivatal  hatáskörén  belüli  egyéb  szakkérdéseket  is  megvizsgálta  és  az  alábbi

megállapításokat tette:

Táj- és természetvédelmi szempontból:

„Az engedély kiadásához táj- és természetvédelmi szempontból hozzájárulok.

A  tárgyi  ingatlan  (Rétság,  Kossuth  Lajos  u.  43.;  Rétság  791  hrsz.)  jogszabály  által  

nyilvántartott  országos jelentőségű védett  természeti  területet  és  a  természet  védelméről  

szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján nyilvántartott ex lege védett természeti

területet, illetve nyilvántartott természeti értéket nem érint. Továbbá az ingatlan az európai  

közösségi  jelentőségű természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló  275/2004.  (X.  8.)  

Korm.  rendelet  és  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott 

Natura 2000 hálózat területének nem része. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt országos ökológiai  

hálózat övezetét nem érinti, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 

16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetének sem része.

A tárgyi ingatlan területén egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.

Az ingatlanon folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető.”

Előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint egységes környezethasználati

engedélyezési eljárás lefolytatása szempontjából:

„Tárgyi engedély kiadásához hozzájárulok.

A Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. (székhely:  2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; telephely:  

2651 Rétság, 791 hrsz.; KÜJ: 103 522 511; KTJ: 102 439 778; KSH szám: 25894259-3821-

572-13)  a  továbbiakban:  Kérelmező) kérelmére  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  

vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  iránti  kérelmet  nyújtott  be  a  Kormányhivatal  

részére.

A dokumentációt áttekintettem és megállapítottam, hogy előzetes vizsgálati eljárás, környezeti

hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárás  lefolytatása  nem

szükséges,  tárgyi  tevékenység  nem tartozik  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya

alá.”

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

„A  dokumentációk  alapján  levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya

[továbbiakban: Kormányhivatal] megállapította, hogy a tevékenység végzése során „a levegő
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védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedély köteles helyhez kötött

légszennyező pontforrás, valamint diffúz forrás létesítésére nem kerül sor.

A  Kormányhivatal  véleményét  a  benyújtott  dokumentációk  megvizsgálása  után  „a  levegő

védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.”

Zajvédelmi szempontból:

„A hulladékudvaron a be és kiszállításból, anyagmozgatásból származik zaj, a telepen belül

mérleges targonca, 2 kerekű zsákokat szállító járművet használ a kft, valamint a telephelyre

érkező lakossági beszállításból származhat, melynek mértéke csekély. Egyéb zavaró zajforrás

nincs. A telephely hatásterülete a védendő területektől kb. 200 m.  

A  Kormányhivatal  a  fent  említettek  figyelembevételével  zaj-  és  rezgésvédelmi  területen  

kikötés nélkül hozzájárul az hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

Kormányhivatal  véleményét „a környezeti  zaj  és rezgés elleni  védelem egyes szabályairól”

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki. ”

Engedélyes  tárgyi  telephelyére  vonatkozó  nem  veszélyes  hulladékgyűjtő  udvar  üzemeltetési

szabályzatát  átvizsgálva a Kormányhivatal  megállapította,  hogy az megfelel  a 246/2014.  (IX.  29.)

Korm.  rendelet  10 §  (4)  bekezdésében  foglalt  követelményeknek,  amelyre  tekintettel  a  21.  §  (4)

bekezdés alapján a Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal a hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos előírásait a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

10. § (3) bekezdése alapján tette meg.

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén,

valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul.

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.

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] 1.  számú  melléklet  4.  főszámának  6.  alszáma  alapján  került

megállapításra.

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. 13. § (3) bek. b) pontján, a 37. § és
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39.  §-ain,  az 50.  §  (1)  bekezdésén,  valamint  a  77.  §  (1)-(2)  bekezdésén,  a  polgári  perben  és a

közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) 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  környezetvédelmi  hatóságot  nem  vagy  nem  megfelelően

tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a

Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal tájékoztatja továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása,

illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132.§ és 133.§-a alapján a

végrehajtást végzéssel elrendeli, továbbá az Ákr. 77.§-ában meghatározott mértékű eljárási bírság

kiszabásának  van  helye,  melynek  legkisebb  összege  tízezer  forint,  legmagasabb  összege

természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió

forint.  Az  eljárási  bírság  egy  eljárásban,  ugyanazon  kötelezettség  ismételt  megszegése  esetén

ismételten is kiszabható.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett

szakhatóságok  részére  az  Ákr.  85.§  (1)  bekezdésének,  valamint  a  környezetvédelmi  és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.

30.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendelet)  31.  §  (4)  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  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.
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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, 2020. szeptember 3.

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

A határozatról értesülnek:
1. Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Cégkapu
2. Nógrád Megyei Kormányhivatal

Balassagyarmati Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály Hivatali Kapu

3. Rétság Város Önkormányzatának Jegyzője Hivatali Kapu

4. Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Balassagyarmati  Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége Hivatali Kapu

5. HNYR
6. Irattár
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