
Ügyiratszám: NO/KVO/2456-5/2021.

Ügyintéző: Simon István Krisztián

Telefon: 06 32 795-188

E-mail: simon.istvan@nograd.gov.hu

Tárgy: Közlemény  a  Szuha  Kft.  egységes

környezethasználati  engedélyének  módosítási

eljárása ügyében

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: a Szuha Környezetvédelmi Ipari  és Szolgáltató Kft. (székhely:  3063 Jobbágyi,

Apponyi  út  90.,  adószám:  11902009-2-12,  KÜJ:  100 585 838,  KSH:  11902009-3811-113-12;  a

továbbiakban:  Környezethasználó) Jobbágyi  067/7,  067/26,  076,  077/82,  077/84,  077/85,  077/86,

077/87,  077/88,  és  078/2  hrsz.  (KTJIPPClétesítmény:  101  621  576) alatti  telephelyre  NO-05/KVO/63-

22/2018. számon kijavított  és NO-05/KVO/63-39/2018. számon módosított NO-05/KVO/63-19/2018.

számú  egységes  környezethasználati  engedélyének  módosítására  vonatkozó  eljárás a  környezet

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a környezeti hatásvizsgálati és az

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

alapján. 

Az ügy iktató száma: NO/KVO/2456/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2021. november 23.

Az ügyintézési határidő: 60 nap (2022. január 21.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak

az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Simon István Krisztián

Tel: 06 32 795-188

E-mail: simon.istvan@nograd.gov.hu

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 600. iroda

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

”Kérelmező az egységes környezethsználati engedélyének módosítását kéri.”

A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Jobbágyi Község közigazgatási területe

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

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

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
KRID: 446270378
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A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya (a

továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy:

 módosítja  a  tevékenység további  gyakorlásához  szükséges  egységes  környezethasználati

engedélyt, vagy

 a kérelmet elutasítja.

A Kormányhivatal  felhívja  az ügyben érintettek figyelmét,  hogy a közlemény megjelenését  követő

harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt

lehet tenni.

A  Kormányhivatal  a  közleményt  a  hivatalában,  a  honlapján  (https://nmkh.hu/nmkh39/),  keresztül,

illetve Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-

hulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-

hirdetmenyei/1434-szuha-kft 

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal VI. emeleti 600. számú

irodájában  (3100  Salgótarján,  Múzeum tér  1.)  ügyfélfogadási  időben  (hétfő  és  péntek  8:00-12:00,

szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00) betekinthetnek.

Jelen  közlemény 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, 2021. december 10.

Tisztelettel                                                

Dr. Szabó Sándor

kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vas Szabina
osztályvezető
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