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Győr Megyei Jogú Város                     

Polgármesteri Hivatal 

Építéshatósági Osztály!                         Tárgy:ügyféli jogállás igénylése                                                                                                                                                                        

9021 Győr, Czuczor G. 38.                                  

                                                                 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület hirdetményükből értesült az alábbi eljárásról (idézet a 

hirdetményből):  

 

„A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

Törvény 29. § (6) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú 

Város jegyzőjénél, mint I. fokú építésügyi hatóságnál kérelemre eljárás indult: 

 

- kérelmező: AUDI Hungária Motor Kft. 9027 Győr Kardán utca 1. 

- kérelem tárgya: G 40 jelű üzemi épület bővítés építési engedély kérelem 

- kérelemmel érintett ingatlan: Győr  5475/66 hrsz. 

- eljárás megindításának napja: 2010. november 18. 

- ügyintézési határidő: 45 munkanap”  

 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület ezúton kérelemmel fordul a Tisztelt Címhez, hogy a 

fent megjelölt tárgyú eljárásban (ügyirat szám: 97657-2/2010. ügyintéző neve:  

ügyféli jogállásunkat megállapítani szíveskedjenek! 

 

Kérelmünket az alábbi törvényhelyekre alapozzuk:  

 

- 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdése: 

 
15. § (1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire 

nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. 

(2) 

(3) Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek körét, akik 

az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősülnek. Az (1) bekezdésben foglaltak 

vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen 

lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 

► Túrkeve, Ecsegi u. 22. 

► 5421, Túrkeve, Pf: 33. 

► +36/56/361-505 

► info@nimfea.hu 

► http://www.nimfea.hu 

 



(4) Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő 

szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti. 

(5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és 

azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog 

védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. 

 

 

- 1995. évi LIII. törvény 98.§ (1) bekezdése: 

 
98. § (1) A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, 

érdekképviseletnek nem minősülő - a hatásterületen működő - társadalmi szervezeteket (a továbbiakban: 

szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél 

jogállása illeti meg. 

 

 

Szervezetünk alapszabályban/alapító okiratban rögzített tevékenységi területe érinti a térséget, 

alaptevékenységünk a környezetvédelem.  

 

Kérem ügyféli jogállásunk elfogadásáról írásban értesítsenek. 

 

         

Túrkeve , 2010.november 24.  

 

                                                          Köszönettel:                                                  

                                 
 
                                                                                                             Sallai R. Benedek    
                                                                                                                   ügyvezető 

 

Csatolt mellékletek:  

Nimfea TE alapszabálya, bírósági bejegyzés másolata. 

 




