
Ügyiratszám: NO/KVO/1484-8/2022.

Ügyintéző: Tolnai Orsolya

Telefon: 06 32 795-192

E-mail: tolnai,orsolya@nograd.gov.hu

Tárgy: Közlemény a Nógrádi Vegyipari Zrt., 2657

Tolmács,  Arany  János  u.  2.  szám  alatti

telephelyének  egységes  környezethasználati

engedélyének módosítása ügyében

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: a  Nógrádi Vegyipari Zrt. (székhely: 2657 Tolmács, Arany János u. 2., adószám:

22742579-2-12, cégjegyzékszám: 12-10-001616, KSH: 22742579-4690-114-12, KÜJ: 102 910 999, a

továbbiakban: Kérelmező)  a 2657 Tolmács, Arany János u. 2. (KTJIPPC  létesítmény: 101 621 679) alatti

telephelyére vonatkozó NO/KVO/60-18/2022. számon kiadott egységes  környezethasználati

engedély módosítása ügyében kérelmet nyújtott be  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

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

Az ügy iktató száma: NO/KVO/1484/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. szeptember 2.

Az ügyintézési határidő: 60 nap (2022. október 28.)

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.

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

jelen  eljárásban  hiánypótlás  teljesítése,  valamint  a  tényállás  tisztázásához  az  illetékes

szakhatóságok és társhatóságok megkeresése szükséges.

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

az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Tolnai Orsolya

Tel: 06 32 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 605. iroda

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

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 Nógrádi Vegyipari  Zrt.  két új HAK kódú hulladékot (19 02 04* és 19 02 08*) kíván beemelni a

jelenleg hatályos EKH engedélyben szereplő gyűjthető és hasznosítható hulladékok körébe.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 2657 Tolmács, Arany János u. 2. szám alatti telephely

A Kormányhivatal a felülvizsgálat eredménye alapján: 

 módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához szükséges  egységes  környezethasználati

engedélyt, vagy

 nem  járul  hozzá  a  tevékenység  további  gyakorlásához  szükséges  egységes

környezethasználati engedély módosításához

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 Tolmács Község Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-foosztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/2470-nogradi-vegyipari-

zrt-2657-tolmacs-arany-janos-u-2-szam-alatti-telephelyenek-egyseges-kornyezethasznalati-

engedelyenek-modositasa

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal VI. emeleti 605. számú

irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Salgótarján, 2022. szeptember 14.

                                              

Dr. Szabó Sándor

főispán

nevében és megbízásából:

Simon István Krisztián

osztályvezető
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