
Ügyiratszám: NO/KVO/1480-3/2020.

Ügyintéző: Simon István Krisztián

Telefon: 06 32 795-188

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

Tárgy: Közlemény  a  Romhány 0111/4 és 0116

hrsz.  alatti  „Romhány  II-homokkő”  védnevű

bányatelekre  vonatkozó  környezeti

hatásvizsgálati vizsgálati eljárásban 

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az  ügy  tárgya: A  Concord  Invest  Ingatlanhasznosító  és  Szolgáltató  Kft. (székhely:  1094

Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fszt. 1.,  KÜJ: 102 917 998, adószám: 14148107-2-43, cégjegyzékszám:

01 09 927716; a továbbiakban: Kérelmező) által kérelmezett, a  Romhány 0111/4 és 0116 helyrajzi

számokat  érintő  „Romhány  II-homokkő”  védnevű  bányatelekre (KTJ:  101  711  729)  vonatkozó

környezeti hatásvizsgálati eljárása  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati

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

Az ügy iktató száma: NO/KVO/1480/2020.

Az eljárás megindításának napja: 2020. november 18.

Az ügyintézési határidő: 105 nap

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:

A bányateleknek 2020. december 31. napjáig érvényes környezetvédelmi működési engedélye van.

Száma: KTVF:1196-13/2009, módosította: KTVF:587-1/2011.

„A tervezett tevékenység célja:

A bányatelek területén található jó minőségű homokkő kitermelése építési és szobrászati alapanyagkét

történő felhasználása céljából”

Tervezett éves kitermelés: 

• homokkő: 30 000 m3, 

• meddőkőzet: 50 000 m3
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„A  bányatelek  bővítése  a  0116  hrsz-ú  ingatlanon  fekvő  bányaudvar  és  meddőhányó

bányatelekbevonás céljából

A bővítés területe: 9981 m2 (a bányatelek területéhez viszonyítva 10.6%)”

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Romhány Község közigazgatási területe.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy:

 kiadja  vagy  módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához  szükséges  környezetvédelmi

működési környezethasználati engedélyt, vagy

 az engedélyt visszavonja, 

 vagy a kérelmet  elutasítja,  és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására

vonatkozó kötelezettségeket.

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 Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/260-romhany-ii-homokko-

vednevu-homokbanya  

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

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

A  Kormányhivatal  felhívja  figyelmét,  hogy  a  COVID19  járvány  terjedésének  megakadályozása

érdekében  minden  kormányhivatali  ügyfélszolgálaton  kizárólag  időponttal  rendelkező  ügyfelek

fogadása biztosított.

Salgótarján, 2020. november 23.

Tisztelettel:                                                 

Dr. Szabó Sándor

Kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vas Szabina

Osztályvezető
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