
Iktatószám: GY/40/03084-3/2022. Tárgy: W.A.G. payment solutions HU Kft.

lébényi telephelyének levegőtisztaság-

védelmi létesítési engedélye

Ügyintéző: Németh Judit

dr. Mátyus Dorina

dr. Takács-Hun Zsuzsanna

Mellékletek: -

Telefon: (96) 896-154 Hiv. szám: -

K Ö Z L E M É N Y

A  környezetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban: Ákr.) 43. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi, hogy a

W.A.G.  payment  solutions  HU  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhely:  1138  Budapest,

Népfürdő utca 22. B. ép. 13. em.; KÜJ: 103118495; statisztikai számjel: 12515745-4730-113-01.;  a

továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 9155 Lébény, 1998/3 hrsz. alatti telephelyén lévő légszennyező

pontforrásra  vonatkozóan  levegőtisztaság-védelmi  létesítési  engedély  kiadására  irányuló

eljárás indult 2022. szeptember 13. napján, melyről az alábbi tájékoztatást adja:

A Hatóság a 2022. szeptember 12. napján érkezett kérelmet teljes eljárásban bírálja el, így a teljes el-

járás szabályai szerint jár el.

A teljes eljárás ügyintézési határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja értelmében 60 nap.

A határidő túllépésének jogkövetkezményei az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

„(1) Ha a hatóság

a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról,

b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi,

az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási

hatósági  eljárásokért,  vagy  igazgatási  jellegű  szolgáltatások  igénybevételért  fizetett  igazgatási

szolgáltatási  díjnak  (a  továbbiakban:  díj)  megfelelő  összeget,  ennek  hiányában  tízezer  forintot

megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.”

A tevékenység levegővédelmi szempontú hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)

Korm. rendelet 5. §-a, és a benyújtott dokumentáció alapján az alábbi ingatlanokat foglalja magába:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály

9021 Győr, Árpád út 28-32. - Telefon: +36 (96) 896-131 - Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu  - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



Település Ingatlanok helyrajzi számai

Lébény
02/1,  02/3,  02/4,  066/23,  066/26,  066/27,  066/28,  1998/2,  1998/3,

1998/4, 1998/5, 1998/6, 1998/7, 1999, 2000, 2004/2, 2004/19, 2004/20

Az  Ákr.  5.  §  (1)  bekezdése  és  a  33.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  Ügyfél  az  eljárás  bármely

szakaszában és annak befejezését követően is  az eljárás során keletkezett  iratba betekinthet  az

ügyféli jogállás igazolását követően, valamint az eljárás folyamán nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

A közlemény kifüggesztésének időpontja: "tárgyi közlemény aláírási időbélyegzője szerinti nap".

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, "elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

                    dr. Buday Zsolt

                     főosztályvezető
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