
Ügyiratszám: NO/KVO/2597-6/2021.

Ügyintéző: Simon István Krisztián

Telefon: 06 32 795-188

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

Tárgy: Közlemény  a  Nógrádi  Vegyipari  Zrt.

egységes  környezethasználati  engedélyének  5

éves teljes körű felülvizsgálati eljárásában

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: Környezethasználó) kérelmére indított,  a 2657 Tolmács, Arany János u. 2. (KTJIPPC

létesítmény: 101 621 679) alatti telephelyére NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-

15/2016. számon kiadott  egységes környezethasználati  engedély 5 éves teljes körű felülvizsgálati

eljárása  a környezeti  hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati  engedélyezési  eljárásról

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

Az ügy iktató száma: NO/KVO/2597/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2021. december 17.

Az ügyintézési határidő: 65 nap (2022. február 18.)

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:

„Vegyipari  technológiai  szempontból  a  következő  tevékenységeket  végzik  a  telephelyen,  amelyben

nincs változás a legutóbbi felülvizsgálat óta (2016).

A vizsgált üzemet jelenleg is a legutóbbi felülvizsgálat időpontjában üzemeltető szervezet működteti: a

Nógrádi  Vegyipari  Zrt.  A  Zrt.  2011-ben  vette  át  az  üzemet  Nógrádi  Erdőkémia  Kft-től.  Az  időben

visszafelé haladva, a Nógrádi Erdőkémia Kft. 1995-ben vásárolta meg – privatizáció során – a tárgyi

üzemet az addig állami tulajdonú Erdőkémia Rt-től.
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A telephelyen a kezdetektől fogva, immáron közel száz éve desztillációs, illetve vegyipari tevékenység

folyt.  Kezdetben,  az  1920-as  évektől  szeszfőzde,  majd  falepárló,  faszéngyártó  üzem  működött  a

telephelyen; majd az 1970-es évektől alakult ki a jelenlegihez hasonló tevékenység: ecetsavkémia és

oldószergyártás. Az idők folyamán ezen belül kisebb nagyobb termékszerkezet váltások történtek, de

az alaptevékenység lényegében hosszú idő óta változatlan.”

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Tolmács Község közigazgatási területe

A Kormányhivatal a felülvizsgálat eredménye alapján: 

 kiadja  vagy  módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához  szükséges  egységes

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 Tolmács 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/1540-nogradi-vegyipari-zrt-egyseges-kornyezethasznalati-engedelyenek-5-eves-

felulvizsgalati-eljarasa

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

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

Salgótarján, 2021. december 27.

Tisztelettel:                                                 

Dr. Szabó Sándor

kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vas Szabina

osztályvezető

helyett:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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