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H A T Á R O Z A T

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya

(továbbiakban: Kormányhivatal) 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) részére,  a  2657 Tolmács,  Arany  János  u.  2.

(KTJIPPC  létesítmény:  101  621  679)  alatti  telephelyére kiadott  NO-05/KVO/822-15/2019.  számon

módosított és PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt a

benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció)

alapján

módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati

engedélyt ad 

az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

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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I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai  

Neve: „Nógrádi Vegyipari Zrt.”

Címe: 2657 Tolmács, Arany János u. 2.

Helyrajzi szám: Tolmács 313 hrsz.

Környezetvédelmi Területi Jel:

Száma Megnevezése

100 487 120 Felszín alatti fáradt olaj előkezelő és tároló 

100 487 164 Hulladék oldószer tároló 

100 487 186 Alapanyag tároló tartálypark I. 

100 487 223 Félkész és késztermékek tároló tartálypark 

100 487 326 Alapanyag tároló tartálypark II.

100 487 360 Alapanyag tároló tartálypark III. 

100 487 382 Veszélyes hulladék tároló 

KTJ IPPC Létesítmény: 101 621 679

EOV súlyponti koordináták:  X=286 981

Y=654 339

2. A Környezethasználó adatai  

Neve: Nógrádi Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid neve: Nógrádi Vegyipari Zrt.

Székhelye: 2657 Tolmács, Arany János u. 2.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 102 910 999

Adószám: 22742579-2-12

KSH számjel: 22742579-4690-114-12   

Cégjegyzékszám: 12-10-001616

3. Az engedélyezett tevékenység  

Megnevezése:  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési

eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.

rendelet] 2. számú mellékletének 4.1. pontja szerint: „szerves anyagok előállítása:

b) oxigéntartalmú szénhidrogének (alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok,

éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek),

l) egyéb szerves anyagok gyártása.”

A telephelyen végzett hulladékhasznosítási tevékenység:

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló

43/2016.  (VI.  28.)  FM rendelet  (a  továbbiakban: 43/2016.  (VI.  28.)  FM rendelet)  2.  sz.  melléklete

szerint: 

R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása
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A telephelyen folytatott tevékenység besorolása: 

TEÁOR szám Tevékenység megnevezése

2014 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2059 2059 M.n.s.  egyéb vegyi termék gyártása

NOSE-P KÓD: Tevékenység megnevezése

105.09 Vegyipar /Szerves vegyi anyagok gyártása

A telephelyen végzett főtevékenység: 

• oldószerek és hígítók gyártása, 

• oldószer visszanyerése regenerálás (a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási

és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI.28.) FM rendelet (a továbbiakban:

43/2016. (VI.28.) FM rendelet] 2. számú melléklete alapján: R2) 

• szerves észterek előállítása, 

• vegytiszta ecetsav gyártása (szintézis),

• autókemikáliák gyártása, 

• nyomdaipari festékek és hígítók gyártása, 

• késztermék kiszerelés, csomagolás.

A technológia ismertetése: „Te” melléklet

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: „BAT” melléklet

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás nem

várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A  tevékenység  levegőtisztaság-védelmi  hatásterülete  a  P6  jelű  pontforrás  köré  írható  161  méter

sugarú  körön  belül  található,  amely  a  gázkazán  kéményének  nitrogén-oxidok  és  szén-monoxid

kibocsátásából adódik. 

Zajvédelmi szempontból:

A  zajkibocsátási  határértékek  zajvédelmi  hatásterület  szerinti  megállapítását  és  a  hatásterületen

elhelyezkedő védendő épületeket a „Z” melléklet tartalmazza. 
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III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1.       Általános előírások:  

1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Kormányhivatal által elfogadott változtatás jelen engedélynek a

részét képezi.

1.2. Minden  olyan  módosítás,  amely  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  szerint  jelentős

változtatásnak  minősül,  csak  a  Kormányhivatal által  történt  engedélyezést  követően

valósítható meg.

1.3. A Környezethasználó, vagy megbízottja a  Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a

környezetbe  az  engedélyezettől  eltérő  kibocsátások  történnek,  vagy  a  környezeti  elemek

veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé.

A  Környezethasználó  ilyen  esetekben  is  köteles  megtenni  a  szükséges  kárenyhítő

intézkedéseket.

1.4. A  Környezethasználó  köteles  betartani  a  telephelyi  tevékenységekkel  kapcsolatosan  a

tájékoztatásra,  a nyilvántartásra,  az adatszolgáltatásra, az együttműködésre,  a szennyező

anyagok  kibocsátására,  valamint  a  felelősségre  vonatkozó  mindenkori  környezetvédelmi,

jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.

1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást

a  Környezethasználó  köteles  a  tevékenység  felhagyásáig  megőrizni,  ellenőrzés  során  a

Kormányhivatal képviselője  számára  hozzáférhetővé  tenni,  valamint  a  lakosság  számára

méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni. 

1.6. A telephely létesítményeit  és a  technológiát  a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a

jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2.       Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:  

2.1. A  Környezethasználónak  a  környezetszennyezés  megelőzése,  illetőleg  a  környezet

terhelésének  csökkentése  érdekében  az  elérhető  legjobb  technika  alkalmazásával  a

tevékenységet  úgy  kell  végeznie,  a  berendezéseket  és  a  technológiákat  úgy  kell

működtetnie,  hogy  a  telephely  kibocsátásai  jelen  határozat  jogerőre  emelkedésétől

mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:

- a  tevékenység  folytatásához  szükséges,  környezetterhelést  okozó  anyag

felhasználásának fajlagos csökkentéséről;

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás  megelőzéséről,  illetve  az  elérhető  legkisebb  mértékűre  történő

csökkentéséről;

- a  hulladékképződés  megelőzéséről,  illetve  –  a  hulladékhierarchia  elsőbbségi

sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének

csökkentéséről,  a  hulladék  újrahasználatra  való  előkészítéséről,  újrafeldolgozásáról,

egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről,  és ezek bekövetkezése esetén a

környezeti következmények csökkentéséről;
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- a  tevékenység  felhagyása  esetén  a  környezetszennyezés,  illetve  környezetkárosítás

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3.       Hulladékgazdálkodási szempontból:  

3.1. A  hulladékokról szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  4.  §-ában

foglaltaknak megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a

környezetet  a  lehető  legkisebb  mértékben  érintse,  vagy  a  környezet  terhelése  és

igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést,

biztosítsa  a  hulladékképződés  megelőzését,  a  képződő  hulladék  mennyiségének  és

veszélyességének  csökkentését,  a  hulladék  hasznosítását,  továbbá  környezetkímélő

ártalmatlanítását.

3.2. A  Környezethasználó  kizárólag  a  „H”  mellékletben  felsorolt  veszélyes  és  nem

veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és hasznosítását végezheti.

3.3. A  Ht.  15.  §  (5)  és  58.  §  (3)  bekezdésének  értelmében  az  átvett  veszélyes  és  nem

veszélyes  hulladékok  hasznosítást  megelőző  tárolása  (az  előkezeléssel  együtt)  az

átvételt  követően  legfeljebb  1  évig  végezhető,  figyelembe  véve  a  Ht.  12.  §  (3)

bekezdésében foglaltakat is.

3.4. Környezethasználó  a  telephelyén  hulladékokat  nem  halmozhat  fel,  azok

hasznosításáról, ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.

3.5. A gyúlékony hulladékok gyűjtését  tűzvédelmi  szempontból  a  telephely  biztonságos

részén kell megvalósítani.

3.6. A telephely rendezettségét, karbantartását, tisztítását folyamatosan biztosítani kell.

3.7. A Környezethasználó köteles az átvett,  illetve a tevékenység során keletkezett  különböző

típusú veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a

hulladék  fajtájának  megfelelően  kialakított  gyűjtőedényzetben,  környezetveszélyeztetést

kizáró  módon  gyűjteni.  Gondoskodni  kell  róla,  hogy  az  egyes  hulladéktípusok  ne

keveredhessenek egymással.

3.8. A  kezelésre  átvett,  illetve  a  tevékenység  során  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes

hulladékok gyűjtésére szolgáló tároló- és gyűjtőhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni

az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének

szabályairól  szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.)

Korm. rendelet) előírásait.

3.9. A  hasznosított  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok  esetében

Környezethasználónak  rendelkeznie  kell  a  Ht.  9.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  a

hulladékstátusz  megszűnésére  vonatkozó  feltételek  teljesülését  igazoló

dokumentumokkal.

3.10. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be

kell sorolni a a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. számú melléklete

szerint.

3.11. A  tevékenység  végzése  során  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes

hulladékokat  a  környezet  veszélyeztetését  kizáró  módon,  és  a  további  kezelés,

hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
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3.12. A  tevékenység  végzése  során  keletkező  veszélyes  és  nem veszélyes  hulladékok

ártalmatlanításra,  hasznosításra  történő  átadása  csak  az  adott  hulladékokra  érvényes

hulladékgazdálkodási  engedéllyel,  vagy  egységes  környezethasználati  engedéllyel

rendelkező  szervezetnek  történhet.  Az  engedély  meglétéről  Környezethasználónak  a

hulladékok átadását megelőzően meg kell győződnie.

3.13. A  tevékenység  végzése  során  a  veszélyes  hulladékok  kezelésénél  a  veszélyes

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól  szóló 225/2015. (VIII.

7.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  225/2015. (VIII.  7.)  Korm.  rendelet)  előírásait  be kell

tartani és a tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

3.14. A  telephelyen  egyidejűleg  gyűjthető,  kezelésre  átvett  veszélyes  és  nem

veszélyes hulladékok mennyisége összesen legfeljebb 447 tonna.

3.15. A  tevékenység  végzése  során  keletkező  veszélyes  hulladékok  kizárólag  a

Kormányhivatal  által  jóváhagyott  veszélyes  hulladék  üzemi  üzemi  gyűjtőhely

üzemeltetési  szabályzatban  leírt  üzemi  gyűjtőhelyeken,  valamint  munkahelyi

gyűjtőhelyeken gyűjthetők.

3.16. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető veszélyes hulladékok összes

mennyisége  nem haladhatja  meg  a  Kormányhivatal  által  jóváhagyott  veszélyes  hulladék

üzemi  gyűjtőhelyek  üzemeltetési  szabályzataiban  meghatározott  hulladékmennyiséget.  Az

üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok összmennyisége a Kormányhivatal

által kiadott NO/HGO/1416-3/2022. számú határozat alapján legfeljebb 69 tonna. A kis üzemi

gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb  13 tonna,

míg  a  nagy  üzemi  gyűjtőhelyen  egyidejűleg  gyűjthető  veszélyes  hulladékok  mennyisége

legfeljebb 56 tonna.

3.17. A  hasznosításra  átvett  hulladékok  tárolása  kizárólag  a  Kormányhivatal  által

jóváhagyott  tárolóhely  üzemeltetési  szabályzatban  leírt  hulladéktároló  helyen

történhet. 

3.18. A  veszélyes  hulladék  tárolóhelyet  a  Kormányhivatal  által  jóváhagyott  tárolóhely

üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni. A veszélyes hulladék

tárolóhelyen  egyidejűleg  gyűjthető  hulladékok  mennyisége  a  Kormányhivatal  által  kiadott

NO/HGO/1933-5/2022. számú határozat alapján 35 tonna.

3.19. A hulladékgazdálkodási  tevékenységről  a hulladékkal  kapcsolatos nyilvántartási  és

adatszolgáltatási  kötelezettségekről szóló  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendeletben  (a

továbbiakban:  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet)  foglalt  előírásoknak  megfelelően

nyilvántartást kell vezetni és a jogszabályban előírtak szerint adatszolgáltatást kell benyújtani

a Kormányhivatalhoz.

3.20. Környezethasználónak tevékenység végzése  során  folyamatosan  rendelkeznie  kell

környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.

4.       Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

A telephelyen működő pontforrások:
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Forrás szám Forrás megnevezése
Forráshoz tartozó berendezések és

teljesítményük

P4 HÍGÍTÓ KISZERELŐ III.
KISZERELŐ

(E5,3010 t/év)

P5 FESTÉK GYÁRTÓ KÜRTŐJE 
FESTÉKGYÁRTÓ SOR

(E6,1500 t/év)

P6 KAZÁNKÉMÉMY 
VASFA Szolnoki Kazángyártó Zrt. AKM-2/10

kazán
(T2, 1320 kW)

P7
Gázüzemű termoolaj kazán

kéménye
Max Weishaupt termoolaj kazán

(T3, 240 kW)

4.1. A  technológiákból  származó  légszennyező  anyagok  kibocsátási  határértékeit  a  csatolt  L

melléklet tartalmazza, melynek betartását biztosítani kell.

4.2. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.

23.)  Korm.  rendeletben  [a  továbbiakban:  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet]  előírt

levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.

4.3. A  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  előírt  levegővédelmi  követelményeket  az  elérhető

legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni. 

4.4. Az „L” mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését

a Környezethasználónak

• a P4, P6 és P7 jelű pontforrások esetében ötévente,

• a P5 jelű pontforrás esetében kétévente, 

akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell igazolni.

4.5. Az  „L”  mellékletben rögzített  légszennyező  anyagokra  a  kibocsátási  határértékek

teljesülését  az  üzemeltetőnek kétévente,  illetve  ötévente  akkreditált  mérőszervezettel

végeztetett  szabványos  emisszió  méréssel  kell  meghatározni. A  kibocsátások

ellenőrzéséről  készült  vizsgálati  jegyzőkönyvet  be  kell  nyújtani a  Kormányhivatalhoz  az

alábbiak szerint:

Pontforrás jele
Következő emisszió mérési jegyzőkönyvek benyújtási

határideje

P4, P6, P5 2023. február 26.

P7 2024. február 28.

4.6. Az  emisszió  méréssel  kapcsolatban  előzetes  tájékoztatást  kell  benyújtani  a

Kormányhivatalhoz,  melynek  tartalmaznia  kell  a  mérés  pontos  idejét,  a  mérést  végző

szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. A tájékoztatást legkésőbb a mérés

megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz, egyúttal megadva az

Engedélyes részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.
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4.7. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és

hatósági ellenőrzés során bemutatni.

4.8. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások

betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni

kell.  Rendkívüli,  váratlan  légszennyezés  bekövetkezése  esetén  a  légszennyező

pontforrások üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni. 

4.9. Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

4.10.  Környezethasználó köteles az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés benyújtására.

4.11.  Környezethasználó köteles betartani a levegővédelmi követelményeket. 

4.12. Az  engedély  jogosultja  a  levegőtisztaság-védelmi  alapbejelentésben  bekövetkező

változásokat  –  beleértve  a  tevékenység  megszűnését  is  –  a  változás  bekövetkezésétől

számított 30 napon belül bejelenti a Kormányhivatal felé.

4.13. A légszennyező pontforrások üzemelését a környezet veszélyeztetését kizáró

módon,  a  vonatkozó  jogszabályokban  előírtaknak  megfelelően  kell  végezni.  Az

üzemeletetés során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul, a

Hivatal honlapján közzétett (jelenleg: 06-70/504-59-90-es) telefonszámon értesíteni kell.

 A pontforrások engedélye az alábbiak szerint hatályos:

Pontforrás jele Időbeli hatály

P4, P5, P6, P7 2027. augusztus 11.

5.       Zaj- és rezgésvédelmi előírások:  

5.1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.] Korm. rendelet] 11. § (5) bekezdése alapján az

üzemi zajforrás üzemeltetője a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező

minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, a zajkibocsátási

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet]

3. számú mellékletében foglaltak szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni. 

5.2. A telephelyen belül olyan új technológia bevezetését, korszerűsítését, vagy berendezések és

részegységek  cseréjét  és  felújítását,  amely  az  üzemi  létesítmény  zajkibocsátásának

változását  eredményezi,  akusztikai  tervezéssel,  a  létesítmény  zajkibocsátásának

csökkentését  eredményező  módon  kell  végezni.  A  beruházás  befejezését  követően  a

zajkibocsátást környezeti zajvizsgálat végzésére jogosult szakértő által elvégzett műszeres

mérésekkel kell ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt 30 napon belül

a Kormányhivatal részére be kell nyújtani.

5.3. A  létesítmény  zajkibocsátási  határértékei  a  „Z”  mellékletben foglaltak  szerint  kerültek

megállapításra, melyek betartásáról a Környezethasználó folyamatosan köteles gondoskodni.

6.       Klímavédelmi szempontból:  

6.1. Az éghajlati tényezők változásának hatását kiemelten kell vizsgálni.
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6.2. A jelentősebb szabadtéri  folyamatoknál a meteorológiai körülményeket üzemnaplóban kell

vezetni

7.       Táj- és természetvédelmi szempontból:  

7.1. A tevékenység során védett-, fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyei nem károsodhatnak.

7.2. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.

7.3. Növényzetirtást (cserjeirtás, fa kivágás) fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 1.

között lehet végezni. 

7.4.A  telephelyen  végzett  tevékenység  során  esetlegesen  kialakuló  bolygatott  felszíneken  az

özönnövények és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését szükség esetén

mechanikai módszerekkel meg kell akadályozni.

7.5. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a

tevékenység,  beavatkozás  természetvédelmi  érdekek  sérelme  nélkül  megvalósítható.  Az

egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és az illetékes természetvédelmi hatóságnak 8 napon

belül meg kell küldeni.

8.       Kármentesítési szempontból:  

8.1. A  tárgyi  területen  folyamatban  lévő  kármentesítés  során  be  kell  tartani  a

Kormányhivatal  által  kiadott,  mindenkor  hatályos  NO/KVO/26-12/2021  számú

kármentesítési monitoring folytatására kötelező határozatban előírtakat.

8.2. A telephelyen folytatott tevékenység a kármentesítési munkálatokkal összeegyeztetett módon

végezhető.

8.3. A  tevékenység  végzése  során  a  mindenkor  hatályos  NO-05/KVO/339-7/2017.  számú

határozattal jóváhagyott üzemi vízminőségi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.

8.4. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet – az időközben bekövetkezett változások bejelentési

kötelezettségétől  függetlenül  –  a  környezetkárosodás  megelőzésének  és  elhárításának

rendjéről  szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. §. alapján 5 évenként felül kell vizsgálni.

Az üzemi kárelhárítási terv  Kormányhivatalhoz történő benyújtásának határideje 2022.

november 22. napja.

8.5. Rendkívüli  környezetszennyezés  esetén  a  kárelhárítást  a  jóváhagyott  kárelhárítási  tervnek

megfelelően kell  végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról

folyamatosan gondoskodni kell.

8.6. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű

környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.

8.7. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a

külön  jogszabályban  meghatározott  tevékenységek  esetén  az  elérhető  legjobb  technikát  kell

alkalmazni.
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8.8. A föld  felszínén vagy a  földben olyan tevékenységek folytathatók,  ott  csak olyan anyagok

helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem

károsítják.

8.9. Megfelelő  biztonsági  intézkedésekkel  szükséges  megakadályozni  az  esetlegesen  keletkező

szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.

8.10. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat

rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról,

rendezéséről,  illetőleg  újrahasznosításának  feltételeiről  a  terület  használója  köteles

gondoskodni.

8.11. Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges

intézkedést  megtenni  a  környezetkárosodás  enyhítése,  a  kárelhárítás,  illetve  további

környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

9.       A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:  

9.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi  jelentéstételi  kötelezettsége van,  melynek

tartalmi  követelményeit  az  „A” melléklet tartalmazza.  A  bejelentési  és  adatszolgáltatási

kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

9.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának

meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való

megfelelést igazolni kell.

9.3. A  Környezethasználó  köteles  biztosítani  a  biztonságos  és  folyamatos  hozzáférést  a

megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Kormányhivatal munkatársai számára.

10.     Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:  

10.1. A Környezethasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Kormányhivatal ügyeleti

szolgálatát  (tel:  70/5045-990)  az  alábbiak  esetén:  bármely  szennyező  anyag  jelen

engedélyben meghatározott határértékeket túllépő kibocsátása,

 bármely szennyező anyag olyan kibocsátása, amely környezetszennyezést okoz

vagy okozhat,

 bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely

környezetszennyezést okoz vagy okozhat,

 olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,

 határérték  túllépést  okozó,  rendkívüli  váratlan  légszennyezést  okozó,

rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.

10.2. A  fenti  bejelentéseket  48  órán  belül írásos  formában  is  be  kell  nyújtani  a

Kormányhivatalhoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és

azok eredményességét.

10.3. Az  üzemi  kárelhárítási  tervet  folyamatosan  karban  kell  tartani,  az  újonnan

engedélyezett változtatások figyelembevételével. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakról a

10



dolgozóknak  oktatást  kell  szervezni,  és  gondoskodni  arról,  hogy  a  telepen  mindkét

műszakban tartózkodjon a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.

10.4. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a kárelhárítási tevékenységet - a

környezetszennyezést  megelőző  intézkedéseket,  illetve  szennyezés  bekövetkezésekor  a

kármentesítést - a Kormányhivatal által jóváhagyott tervnek megfelelően haladéktalanul meg

kell kezdeni.

10.5. A  rendeltetésszerű  üzemeléstől  eltérő  üzemállapotokat  üzemnaplóban  kell

dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.

10.6. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy

berendezés  működési  zavaráról,  meghibásodásáról,  évi  rendszeres  leállásáról  vagy

karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.

10.7. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalt írásban – a rendkívüli eseményektől

eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:

 a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;

 a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállás után.

11.     Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:  

11.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül írásban bejelenteni:

 az  engedélyben  alapul  vett  körülmények  jelentős  megváltozását,  illetve  tervezett

jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást, 

 a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

12.     A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:  

12.1. A  tevékenység  felhagyása  csak  a  mindenkor  hatályos  –  jelenleg  a környezet

védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.),

illetve  a környezetvédelmi  felülvizsgálat  végzéséhez szükséges szakmai feltételekről  és a

feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

szóló  12/1996.  (VII.  4.)  KTM  rendeletben  megfogalmazott  –  előírásoknak  megfelelő

felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely,

az  engedélyezett  tevékenységgel  összefüggő felhagyásához szükséges környezetvédelmi

feltételről a Kormányhivatal előzetes állásfoglalását kell kérni.

12.2. A felülvizsgálati  dokumentációnak a fenti  jogszabályok előírásain túl  kiemelten kell

foglalkoznia a tevékenység befejezése után:

- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;

- a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;

- a  tervezett  utóhasznosítással,  vagy  amennyiben  az  üzem  végleges  felszámolására

kerül sor:
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 a  felhalmozódott  hulladékok  újrahasznosítási,  illetve  ártalmatlanítási

lehetőségeivel;

 a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve

szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;

 az elszennyeződött berendezések kezelésével;

 az  épületek  bontásából  keletkező  hulladékok  újrahasznosítási,  illetve

ártalmatlanítási lehetőségeivel;

 az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

13.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése

csak  a  felhagyásra  vonatkozó  engedély  véglegessé  válása  után,  a  vevő  környezetvédelmi

követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. A Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/209/2022.ált. számú  szakhatósági

állásfoglalásában a Környezethasználó által folytatott tevékenységhez az alábbi előírásokkal

járult hozzá:

„A Nógrádi Vegyipari Zrt.  (2657 Tolmács, Arany János u. 2.; a továbbiakban: Környezethasználó)

részére a DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1068 Budapest, Benczúr

utca  41.;  a  továbbiakban:  Tervező)  által  készített  „Nógrádi  Vegyipari  Zrt.  KÖRNYEZETVÉDELMI

FELÜLVIZSGÁLATA az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatához” című és

2021. december 16. napi keltezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) 

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként elfogadom, továbbá a Dokumentáció elbíráláshoz – az

abban foglaltak alapján – az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. Az üzemeltetés alatt lévő vízilétesítmények műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.

2. A  vízilétesítményeket  a  mindenkor  érvényes  vízjogi  üzemeltetési  engedélyekben  foglaltak

szerint kell üzemeltetni.

3. A tevékenység során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)

Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet]  és  a  felszíni  vizek

minősége  védelmének  szabályairól  szóló  220/2004.  (VII.  21.)  Korm.  Rendelet  [a
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továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]  előírásait, továbbá fokozott figyelmet kell

fordítani arra, hogy a felszíni- és felszín alatti vizek ne szennyeződhessenek.

4. A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan

veszélyforrást  jelentő  létesítmények  műszaki  védelmének  rendszeres  ellenőrzéséről  és

karbantartásáról az Környezethasználónak gondoskodnia kell.

5. Az tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni,

hogy  a  földtani  közeg,  valamint  a  felszín  alatti  víz  ne  szennyeződjön,  a  felszín  alatti  víz,

földtani  közeg  állapotában a tevékenység ne  okozzon a földtani  közeg  és  a  felszín  alatti

vízszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések

Méréséről  szóló  6/2009.  (IV.  14.)  KvVM  EüM-FVM  együttes  rendelet  mellékleteiben

megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.

6. A  munkaterületen  esetlegesen  elfolyó  szennyezőanyagot  haladéktalanul  fel  kell  itatni,

összegyűjteni  és  veszélyes  hulladékként,  arra  alkalmas  gyűjtőedényben  gyűjteni  az

elszállításig.

7. A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.

8. A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján, a vízszennyező anyagok

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.

(XII.  25.)  KvVM  rendelet  (a  továbbiakban:  28/2004.  (XII.  25.)  KvVM  rendelet)  5.  számú

mellékletében  előírtak  figyelembevételével  az  alábbi  komponensekre  egyedi  határértéket

állapítok meg:

Sorszám Szennyező anyag Egyedi határérték [mg/l]

1. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 125

2. Biokémiai oxigénigény BOI5 25

3. Összes nitrogén, Nösszes 30

4. Összes szervetlen nitrogén (ammónium, nitrit,

nitrát)

25

5. Ammónia-ammónium-nitrogén 10

6. Összes lebegőanyag 35

7. Összes foszfor 5

8. Összes só 2000

9. Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 2

9. A  fennmaradó  komponensek  tekintetében  a  28/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  2.  számú

melléklet „Egyéb védett területek befogadói”-ra előírt határértékeket kell betartani.

10. A Jenői-patakba vezetett  csapadékvíz minőségének meg kell  felelnie a 28/2004. (XII.  25.)

KvVM  rendelet  2.  számú  melléklet  „Általános  védettségi  kategória  befogadói”-ra  előírtak

alapján az alábbiakban megállapított, a kibocsátásra jellemző területi határértékeknek:
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Sorszám Megnevezés 4. Általános védettségi

kategória befogadói

1. pH 6 – 9,5

Szennyező anyagok Határérték (mg/l)

2. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 150

3. Összes lebegőanyag 200

11. A  fennmaradó  komponensek  tekintetében  a  28/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  2.  számú

melléklet „Általános védettségi kategória befogadói”-ra előírt határértékeket kell betartani.

12. A 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés ca) pontja alapján Engedélyes saját

kommunális  szennyvíztisztítójára  vonatkozóan  önellenőrzési  kötelezettséggel  rendelkezik,

melyet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. §-a alapján kell teljesíteni a Vízügyi Hatóság

felé.

13. Szennyeződhető csapadékvíz csak tisztítás után szikkasztható el.

14. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a

kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007.

(IV.  26.)  Korm.  rendelet  és  a  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  előírásait  követve  kell

elvégezni.

15. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a Vízügyi Hatóságra azonnal be kell jelenteni az

elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi

CCXXII.  törvényben  meghatározott  kapcsolattartási  módok  valamelyikén.  Szennyezés

észlelése  esetén,  annak  megszüntetéséről  a  terület  tulajdonosának,  illetve  a  szennyezés

okozójának 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell intézkednie.

16. A  telephely  területén  veszélyes  anyag  átmeneti  tárolása,  átfejtése  csak  környezetvédelmi

megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.

17. A  vízjogi  engedély  köteles  létesítmények/műtárgyak  kivitelezése  csak  hatályos  vízjogi

létesítési  engedély,  bontása  csak  hatályos  vízjogi  megszüntetési  engedély  birtokában

történhet. A Vízügyi Hatóság részére benyújtandó engedélykérelemhez csatolni kell a vízjogi

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM

rendelet  [a  továbbiakban:  41/2017.  (XII.  29.)  BM  rendelet],  valamint  a  vízgazdálkodási

hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:

72/1996. (V. 22.) rendelet] szerinti mellékleteket.

18. A  tevékenység  felszín  alatti  vízre  gyakorolt  hatásának  nyomon  követése  érdekében

monitoring  rendszert  kell  üzemeltetni.  A  mintavételezést,  minőségvizsgálatokat  és  az

adatszolgáltatását  a mindenkor hatályos vízjogi  üzemeltetési  engedélyben foglaltak szerint

kell végezni.”

2. A  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 36200/1489-1/2022.ált.  számú

szakhatósági  állásfoglalásában  a  Környezethasználó  által  folytatott  tevékenységhez

hozzájárult:
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„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  (3100

Salgótarján, Múzeum tér 1.) megkeresése alapján a  Nógrádi Vegyipari Zrt.  (2657 Tolmács, Arany

János  u.  2.;  a  továbbiakban:  Ügyfél)  kérelmére  a  2657  Tolmács,  Arany  János  u.  2.  szám alatti

telephelyére vonatkozó egységes környezethasználati  engedély 5 éves felülvizsgálata ügyében  az

ipari  baleseteknek és a természeti  katasztrófáknak való kitettség  szakkérdésével  kapcsolatos

katasztrófavédelmi szempontból

hozzájárulok.”

3. Borsosberényi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője  TO/22-1/2022 számú

nyilatkozatában  tájékoztatta  a  Kormányhivatalt,  hogy  a  tevékenység  összhangban  van

Tolmács településrendezési eszközeivel.

V.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen engedély véglegessé válását követően 2027. január 31.-ig érvényes.

1. Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg 

 az NO-05/KVO/822-15/2019. számú,

  és PE/KTF/9216-15/2016. számú határozatok, mint szerkezetileg önálló határozatok

hatályukat vesztik.

2. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejárta előtt 6

hónappal  a  Kormányhivatalhoz  benyújtott,  a  hatályos  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő

tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.

3. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:

 ezt hatályos jogszabály előírja;

 a kibocsátások mennyiségi  vagy minőségi változása miatt  új  kibocsátási  határértékek

megállapítása szükséges; 

 a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII.  25.)  Korm. rendelet  2.  § (3)

bekezdésének  d)  pontja  szerinti  jelentős  változtatást  kíván  végrehajtani,  vagy  az

egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt;

 az  elérhető  legjobb  technikában  bekövetkezett  jelentős  változás  következtében  új

kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;

 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;

 a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést  okoz,  hogy az a korábbi engedélyben

rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
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 az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota

által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;

 a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.

4. Amennyiben a jogszabályi  és/vagy hatósági  előírásokat,  illetve az általános és/vagy speciális

környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre,

vagy  a  Környezethasználó  úgy  nyilatkozik,  hogy  nem kíván  élni  jogosultságával,  továbbá az

engedélyezéskor  fennálló  feltételek  jelentős  megváltozása  esetén,  a  Kormányhivatal az

engedélyt visszavonja.

5. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból

vagy  kérelemre,  ha  az  engedélyezéskor  fennálló  feltételek  megváltozása  az  engedély

visszavonását nem teszi szükségessé.

VI.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Amennyiben a Környezethasználó  környezetveszélyeztetést  vagy -szennyezést  okoz,  vagy a jelen

határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet 26. §-a alapján

 korlátozhatja, 

 felfüggesztheti, 

 megtilthatja, vagy 

 az  egységes  környezethasználati  engedélyt  visszavonhatja;  és  a  környezethasználót

határozatban kötelezi 50 000 – 100 000 Ft/nap bírság megfizetésére.

Jelen  engedély  előírásaitól  eltérően  folytatott  tevékenység  esetén  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.

rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Kormányhivatal határozatában kötelezi a Környezethasználót

200 000–500 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint

legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja

esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a határozatban előírt

teljesítési  határidő  eredménytelenül  telik  el,  a  Kormányhivatal  az  Ákr.  132-133.§-ai  alapján  a

végrehajtás érdekében hivatalból  intézkedik.  A végrehajtási  eljárásban kiszabható pénzbírságról  a

Kormányhivatal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174.§ c) pontja, valamint 176. §-

a alapján adott tájékoztatást.

Jelen engedélytől  és a hatályos jogszabályoktól  eltérően folytatott  tevékenység esetén vízvédelmi,

levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
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Az  egységes  környezethasználati  engedély  más  jogszabályokban  előírt  egyéb  hatósági

engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

*

A  Kormányhivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja  1 050 000 Ft, melynek

viselésére a Környezethasználó köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A

végleges  döntés  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken közigazgatási  per  kezdeményezhető.  A

keresetlevélben  meg  kell  jelölni  a  perben  eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes

azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott  közigazgatási  tevékenység  és  az  arról  való

tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és

illetékességének  megállapítására  alkalmas  adatokat,  a  közigazgatási  cselekménnyel  okozott

jogsérelmet,  az  annak  alapjául  szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság

döntésére irányuló határozott kérelmet.

A  keresetlevelet  a  közléstől  számított  harminc  napon  belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél  és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a

kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással

(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes

a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról

letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37.

§- ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény  végrehajtására  halasztó  hatálya  nincs,  a

felperes  azonban  részletes  indokolással  és  azt  alátámasztó  dokumentumok  csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet  (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy

feltételhez nem köti).  A bíróság a pert  tárgyaláson kívül  bírálja el,  a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a

bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték

előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
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I N D O K O L Á S

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) a  2657  Tolmács,  Arany  János  u.  2.  (KTJ IPPC  létesítmény:  101  621  679)  alatti

telephelyére  NO-05/KVO/822-15/2019.  számon  módosított,  PE/KTF/9216-15/2016.  számon  kiadott

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett. 

Környezethasználó  jogszabályi  kötelességének  eleget  téve  –  az  egységes  környezethasználati

engedély meghosszabbítására vonatkozóan - teljes körű felülvizsgálati dokumentációt és az eljárás

lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a  Nógrád Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Osztályára (továbbiakban: Kormányhivatal), amely alapján 2021. december 17. napján közigazgatási

hatósági eljárás indult NO/KVO/2597/2021. ügyiratszámon.

A környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (4)

bekezdése  szerint  az  egységes  környezethasználati  engedélyben  foglalt  követelményeket  és

előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül

kell vizsgálni. 

A  Kormányhivatal figyelemmel  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  21.  §  (2)  bekezdésére  -  a

hivatalában  és  a  honlapján,  valamint  a  központi  elektronikus  rendszeren  (www.magyarorszag.hu)

közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel

céljából  –  megküldte  a  létesítmény  helye  szerinti  Borsosberényi Közös Önkormányzati  Hivatal

Jegyzője részére

Borsosberényi Közös Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője TO21/548-3/2021 számon tájékoztatta  a

Kormányhivatalt  arról,  hogy  az  eljárás  megindításáról  szóló  hirdetmény kifüggesztése  megtörtént,

illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség

módjáról.  A  Kormányhivatalhoz a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  21.  §  (3)  bekezdésében

megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. 

Környezethasználó  az  általános  közigazgatási  rendtartásról szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban:  Ákr.)  49.  §  (1)  bekezdése  alapján  –  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal

Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztályának (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) NO/HGO/614-

11/2021. sz. határozatban foglalt kötelezés teljesítésének elfogadásáig -  az eljárás szüneteltetését

kérte 2022. január 20. napján.

Kormányhivatal 2022.  január 27. napjától, NO/KVO/60-6/2022. számú végzése alapján szüneteltette

az eljárást. Környezethasználó 2022.  február 28. napján kérte az eljárás folytatását. Kormányhivatal

NO/KVO/60-13/2022. számú végzésével 2022. március 1. napjától folytatta az eljárást.
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Környezethasználó 2022. március 9. napján – hivatkozva a Kormányhivatal NO/KVO/60-11/2022.

számú,  tényállás  tisztázására  felszólító  végzésére  - kérte  az  eljárás  újbóli  szüneteltetését.

Kormányhivatal NO/KVO/60-13/2022. számú végzésével 2022. március 12. napjától az eljárást

szüneteltette. Környezethasználó 2022. augusztus 2. napján kérte az eljárás folytatását. 

A  Kormányhivatal a  kérelmet  megvizsgálta  és  megállapította,  hogy  az  általános  közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  49. § (2) bekezdése értelmében az

eljárás  folytatásának  akadálya  nincs,  ezért  a  Környezethasználó kérelmére  az  eljárást  2022.

augusztus 3. napjától folytatja. Az ügyintézési időből ekkor 13 nap maradt hátra.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

(a továbbiakban: Ákr.) 55-56. §-ában foglaltakra, valamint  az egyes közérdeken alapuló kényszerítő

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú

mellékletének 9. táblázatának 10-11. pontjára - megkereste a környezetvédelmi és természetvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

[a továbbiakban:  71/2015. (III.  30.) Korm. rendelet]  28.  § (3)  bekezdése és 5.  mellékletének II./3.

pontja szerinti, jelen eljárásban érintett szakhatóságot. 

Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi

Hatósági Osztály 35100/209/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező  hatóság  2021.  december  28.  napján  érkezett  NO/KVO/2597-6/2021  ügyiratszámú

megkeresésében  tárgyi  ügyben  az  FKI-KHO  szakhatósági  állásfoglalását  kérte.  A  Dokumentáció

érdemi  vizsgálatát  követően  az  FKI-KHO  az  illetékessége  és  hatáskörébe  tartozó  kérdések

vonatkozásában szakhatósági állásfoglalását megadta, és a rendelkező részben foglalt  előírásokat

tette.

Jelen  eljárás  során  Kérelmező  hatóság  Környezethasználó  Engedélyének  5  évenként  esedékes

felülvizsgálatához az  FKI-KHO állásfoglalását  kérte  vízügyi-vízvédelmi  szempontból  a  2016-  2020

közötti  időszakra vonatkozóan. Környezethasználó a Dokumentum elkészítésével  a Tervezőt bízta

meg.

Környezethasználó  Tolmács  313  hrsz.  ingatlanon  vegyipari  termékek  gyártását  végzi  az

NO-05/KVO/822-15/2019.  számon  módosított,  PE/KTF/9216-15/2016.  számon  kiadott  egységes

környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) alapján.
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A felülvizsgálattal érintett Környezethasználó telephelye a Lókos-patak vízgyűjtő területén helyezkedik

el, a Jenői-patak bal partján, mely a Lókos-patak mellékágát képzi. A vízfolyások kezelője a Közép-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság.

A  telephely  vízellátása  kétféle  forrásból  történik.  Környezethasználó  a  saját  üzemeltetésében álló

Tolmácsi tározóból ipari célra hűtővizet vesz ki.  A tározó árvízcsökkentő funkcióval is rendelkezik,

üzemi  térfogata  188.000  m3.  A  tározó  35100/11739-11/2018.ált.,  35100/1667-  1/2017.ált.,

35100/1477-1/2015.ált.  KTVF:  10632-4/2013.,  H.22.623/1996.-I  és  H.16379/2/1982.  számokon

módosított  H.6239-2/1979.  számú  6.1/19/91  vízikönyvű  számú  vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel

rendelkezik.  Tárgyi  technológiához  kiépített  hűtővíz  rendszer  már  nem  rendelkezik  vízjogi

üzemeltetési engedéllyel, a 35100/2228-2/2020.ált. számú megszüntető végzés alapján. A vízellátás

másik forrása a Tolmács településen kiépített és a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600

Vác,  Kodály  Zoltán  út  3.)  üzemeltetésében  álló  ivóvízhálózat.  Az  FKI-KHO nyilvántartása  szerint

Környezethasználó felszín alatti vizet vízművel nem termel ki, valamint a közeli Jenői-patakból sem

vételez vizet.

A  telephely  vízigényeit  tekintve  technológiai  vízhasználatként  jelentkezik  a  hűtővíz  párolgási

veszteségének pótlása, a mosás és berendezések tisztítása és az előállított termékekbe beépített víz.

Kommunális  vízhasználatként  jelentezik  a  WC-k,  mosdók használata  és  a  dolgozóknak kialakított

étkező vízigényei.

A dolgozók jelenlétéből fakadóan tárgyi ingatlanon kommunális szennyvíz keletkezik. Mivel Tolmács

településen nincs kiépített közcsatorna hálózat, ezért Környezethasználó a saját üzemeltetésében álló

biológiai szennyvíztisztító telepen tisztítja meg a kommunális szennyvizeit és a 6+158 fkm-nél kerül

bevezetésre a befogadó Jenői-patakba. A szennyvíztisztító 35100/14719-8/2021.ált. és 35100/2977-

9/2018.ált.  számokon módosított KTVF: 6505-3/2013. számú 2026. november 30. napjáig hatályos

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó  önellenőrzésre  kötelezett  az  FKI-KHO  felé  a  kommunális  szennyvizek

tekintetében.  A  telephelyen  technológiai  eredetű  szennyvíz  nem  keletkezik.  Az  egyes  kémiai

technológiákból  szakaszos  jelleggel  keletkeznek visszamaradó hulladékok.  Ezeket,  mint  folyékony

hulladékokat  zárt  tartályokban  gyűjtik  és  tartálykocsikkal  szállítattják  el  a  megfelelő  kezelésre.  A

technológiai folyamatokból adódó használt hűtővíz a hűtőkör zárttá tétele óta nem kerül kibocsátásra a

Jenői-patakba.

Tárgyi telephely csapadékvíz elvezetésére 35100/6248-11/2020.ált. számon módosított 35100/3852-

1/2015.ált.  számú vízjogi  üzemeltetési  és fennmaradási  engedéllyel  rendelkezik.  A tetőfelületekről

származó csapadékvizek jelentős része az épületek melletti zöldfelületeken elszikkad, másik részük a

meglévő csapadékvíz elvezető hálózatba kerül. A közlekedési utakra hulló csapadék egy része 2 db

Bárczy-féle olajfogón keresztül kerül a csapadékvíz elvezető hálózat fő ágába. A főágra beépítésre

kerül 1 db Techneau DHLFE típusú előtisztító berendezés is. A kármentőkből és a köztük található

burkolt  felületekről  származó csapadékvizeket  rácsos folyókák gyűjtik  össze.  Az így  összegyűjtött

csapadékvíz az ipari szennyvízgyűjtőből szennyvíz átemeléssel 2 db 30 m3-es acél föld feletti tároló
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tartályba kerül. Ezeket ipari szennyvízként kezelik és szállítattják el. Tárgyi telephelyen a csapadékvíz

nem keveredik a kommunális szennyvízzel. A csapadékvizek befogadója a Jenői-patak 6+162 kmsz-e.

A befogadó ökológiai védelme érdekében egyedi kibocsátási határértékek kerültek megállapításra a

35100/3852-1/2015.ált. számú engedélyben.

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi

Osztálya  NO/KVO/26-12/2021.  számú  határozatával  a  tárgyi  területen  feltárt  szennyezés

kármentesítése  keretében  Környezethasználót  kármentesítési  monitoring  tevékenység  folytatására

kötelezte.

Az  FKI-KHO  nyilvántartása  szerint  Környezethasználó  a  tárgyi  területen  folyamatban  lévő

kármentesítés keretében monitoring rendszert üzemeltet. A telephelyen található 6 db monitoring kút

(NVF1, NVF2, NVF6, NVF14, NVF20 és M2 jelű) üzemeltetésére Környezethasználó 35100/1446-

2/2021.ált.  számú  vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel  (a  továbbiakban:  Üzemeltetési  engedély)

rendelkezik, mely engedély 2031. március 31. napjáig hatályos. A tárgyi telephelyen létesült NVF13

jelű  monitoring  kút  az  Üzemeltetési  engedélybe  történő  beemelése  az  FKI-KHO  előtt  jelenleg

35100/17905/2021.ált. számon folyamatban van.

Fent  leírtak  alapján  megállapítottam,  hogy  a  rendelkező  részben  tett  kikötéseim  maradéktalan

betartása  mellett  a  tevékenység  során  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek  minősége,  mennyisége,

valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi

és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem

érint.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú

országos  érzékenységi  térkép  és  a  2.  számú  melléklete  alapján  a  terület  szennyeződés

érzékenysége: érzékeny.

Tárgyi  terület  a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi  LVII.  törvény (a továbbiakban: Vgtv.)  1.  számú

melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott  nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti

sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint

a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó

szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot

nem érint.

A megállapított határértékek a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 14/A. §, 15.§, 16.§ 18.§, 19.§-ai és a

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése, a 4. és 5. számú mellékletei és a felszíni víz

vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM
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rendelet alapján kerültek megállapításra. A hatósági döntéshozatal  a Vgtv.,  a vizek hasznosítását,

védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.)  Korm. rendelet,  a vízgazdálkodási hatósági jogkör

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1196. (V. 22.) Korm. rendelet]

és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével történt.

A megvalósítás során kikötéseim betartása mellett  a 219/2004. (VII.  21.)  Korm.  rendelete szerinti

előírások érvényesíthetők.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.  29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9.

táblázat állapítja meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014.

(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm.

rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az

Ákr. 81. §-a alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 112. §-a alapján

önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  36200/1489-1/2022.ált.  számú  szakhatósági

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az  Ügyfél  kérelmére  indult  eljárás  ügyében a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,

Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi

Osztály  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.),  mint  engedélyező  hatóság  2021.  december  28-án

megkereste  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot  (a  továbbiakban:  Hatóság),  mint

elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az  ipari  baleseti  kockázatok  tekintetében  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  ipari

baleseteknek,  valamint  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  vonatkozásában  a  megkereső

hatóság  által  elektronikus  formában,  online  felületen  elérhető  módon  rendelkezésre  bocsátott

dokumentációt Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg:

A telephely  a katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló

2011.  évi  CXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kat.)  IV.  fejezete  alá  tartozó  veszélyes  anyagokkal

foglalkozó  küszöbérték  alatti  üzem.  Hatóságomtól  Ügyfél  a  veszélyes  tevékenység  végzéséhez

36200/1625-25/2018.  számon  engedélyt  kapott,  mely  engedélyben  foglaltak  megtartását

rendszeresen ellenőrzöm. 
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A településen más, a Kat. hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem működik. Megállapítottam továbbá,

hogy a települések katasztrófavédelmi besorolásáról 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapján Tolmács

település II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedély 5

éves felülvizsgálata ügyében indult eljárásban az engedély megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban:  Ákr.)  55.  §  (1)  bekezdésén  alapul.  Hatáskörömet  az  egyes  közérdeken  alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

1.  melléklet  9.  táblázat  4.  sora,  illetékességemet  a  katasztrófavédelemről  és a  hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.

10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az

Ákr. 81. §-a alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 112. §-a alapján

önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*

A Dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Kormányhivatal a tevékenység környezeti hatásaira

vonatkozóan  -  a  rendelkező  részben  előírásként  rögzítetteken  túl  -  az  alábbi  megállapításokat,

értékeléseket teszi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a legutóbbi  felülvizsgálat  óta 2019-ben a P7 jelű pontforrás

létesült, panaszbejelentés nem érkezett a Kormányhivatalhoz. A telephelyen bejelentés köteles diffúz

forrás  jelenleg  nem  üzemel,  a  tervezett  kisebb  technológiai  változtatásból  eredően  sem  létesül

bejelentés köteles pontforrás és bejelentés köteles diffúz forrás. 

A  desztillációs  műveletek  (pl.  oldószer  regenerálás)  zárt  berendezésekben  történnek,  amelyek

megakadályozzák  az  illékony  vegyületek  környezetbe  jutását,  légszennyező  anyagok  kibocsátás

nincs. 

A  tartályparkokban  lévő  tartályokat  biztonsági  szerelvényekkel  (túltöltésgátló,  ki-belégző,  stb.)

szerelték fel, melyek csökkentik, illetve megakadályozzák a vegyianyag gőzök légtérbe jutását. 

A Környezethasználó saját járműállománya: 2 db furgon és 4 db dizel üzemű targonca. A telephely

működéséhez  kapcsolódó  gépjármű-forgalom:  12-16  jármű/nap.  A  járművek  légszennyező  anyag

kibocsátása csekély számuk miatt jelentéktelen. 
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A  Dokumentációban  mind  a  négy  légszennyező  pontforrás  összes,  kibocsátási  határértékkel

rendelkező  légszennyező  komponensére  elkészítették  a  terjedési  modellszámításokat.  A

transzmissziós számítások alapján a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a

továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 14. pontjában foglalt meghatározás értelmében

a pontforrások hatásterülete a P6 (kazán kémény) köré írható 169 méter sugarú körön belül található.

Ez magában foglalja a másik két,  kisebb forrás hatásterületét  is  a források közeli  elhelyezkedése

miatt. 

A 306/2010. (XII.  23.) Korm. rendelet  25.  § (2) bekezdése alapján a helyhez kötött  légszennyező

pontforrás  üzemeltetése  során a levegővédelmi  követelményeket  érvényesíteni  kell.  Az  időszakos

mérések  elvégzése  a  levegőterheltségi  szint  és  a  helyhez  kötött  légszennyező  források

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (1.

14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (l. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú

melléklete  alapján  a  technológiától  és  a  kibocsátott  anyagoktól  függően  évente,  kétévente  vagy

ötévente kötelező. 

A P5 jelű pontforráshoz tartozó „nyomdaipari festékek gyártása" technológia a 6/2011. (1. 14.) VM

rendelet  14.  számú melléklete  alapján  a  kétévente  mérendő  technológiák  közé  tartozik,  ezért  az

emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben kétéves mérési gyakoriságot írt elő a

Kormányhivatal, továbbá a P4, P6 és P7 jelű pontforrásokhoz tartozó szerves hígítók kiszerelése" és

„hőtermelés" technológiák a 6/2011. (l. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján az ötévente

mérendő technológiák közé tartoznak, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező

részben  ötéves  mérési  gyakoriságot  állapított  meg  a  Kormányhivatal.  Az  ellenőrző  méréseket  a

6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. 

Az  emisszió  mérésről  készült  jegyzőkönyvek  benyújtási  határidejének  meghatározásakor  a

Kormányhivatal figyelembe vette, hogy a pontforrások esetében mikor történt meg az utolsó emisszió

mérés,  továbbá  azt,  hogy  a  6/2011.  (1.  14.)  VM  rendelet  19.  §  (3)  bekezdése  alapján  „Az

üzemeltetőnek  az  időszakos  mérésekről  készült  vizsgálati  jegyzőkönyvet  a  tárgyévet  követő  év

március  31-ig."  a  légszennyezés  mértéke  adatszolgáltatással  (LM  lapok)  egyidejűleg  a

Kormányhivatalhoz be kell nyújtani. 

A vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a pontforrások kibocsátása

határérték alatti. 

A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a 306/2010. (XII.

23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet, a 6/2011. (l. 14.) VM rendelet, a 314/2005. (XII.

25.) Korm. rendelet, a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Tárgyi telephely Tolmács belterületén helyezkedik el a Tolmács 313 helyrajzi  számú ingatlanon, a

Jenői-patak  északi  szomszédságában  gazdasági  ipari  területen.  Hozzá  legközelebb  álló  védendő

objektumok  északi  irányban  közvetlen,  déli  irányban  egy  használaton  kívüli  vasútvonallal,  illetve
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véderdő  területtel  elválasztva  találhatóak  falusias  lakóterületen.  Nyugati  irányban  beépítetlen

lakóterület található, keleti irányban gazdasági ipari terület található. 

A telephely zajforrásai: 

• 14 db szakaszos üzemű komplett kondenzációs desztilláló berendezés; 

• 1 db folyamatos üzemű komplett kondenzációs desztilláló berendezés; 

• 6 db homogenizáló berendezés; 

• 3 db levegő előkészítő berendezés; 

•  tartályparkok (összesen 95 db tartály, 30 db szivattyú); 

• légtechnikai elszívással kialakított kiszerelő üzemrész; 

• laboratórium; festékkeverő berendezés; 

• fagyálló kiszerelő; kazánház; kiszerelők hőlégbefúvói; 4 db targonca; szennyvíz levegőztető

Roots-fúvó  (különleges  fogazatú,  térfogat  kiszorítás  elvén  működő  fogaskerék-szivattyú);

hűtőtorony; sűrített levegő kompresszor külön helyiségben. 

A  telephely  összes  környezeti  zajforrása  egyszerre  nem  üzemel.  A  zajforrások  mindig  csak  a

technológiának, a napszaknak és az évszaknak megfelelő kapacitással működnek. 

Helyszíni  műszeres zajmérések alapján a hatásterületen elhelyezkedő zaj  ellen védendő épületek

előtt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EÜM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. számú

mellékletében szereplő zajterhelési határértékek nappal és éjjel egyaránt teljesülnek. A hatásterületen 

elhelyezkedő védendő épületeket a „Z” melléklet 2. számú táblázata mutatja be. 

A  legutóbbi  környezetvédelmi  felülvizsgálat  elvégzése  óta  Tolmács  község  területén  több  utca

átnevezésére  került  sor,  a  Szépvölgyi  út  Füvellő  utcára  változott.  A  hatásterületen  elhelyezkedő

ingatlanok nevei ennek megfelelően módosításra kerültek. 

A „Z” melléklet 1. számú táblázata szerinti  zajkibocsátási  határértékeket a zajforrás hatásterületén

található védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása figyelembevételével a 93/2007.

(XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. számú melléklet 1. a) pontja alapján

állapította  meg  a  Kormányhivatal  úgy,  hogy  a  környezetbe  jutó  zaj  a  megengedett  zajterhelési

határértékeket ne haladja meg. 

A megengedett zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú

melléklet 1. pontjának 3. sora tartalmazza, mivel a védendő terület besorolása falusias lakóterület. 

A Kormányhivatal zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a

93/2007.  (XII.  18.)  KvVM  rendelet  és  a  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM  együttes  rendelet

figyelembevételével tette.
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Táj- és természetvédelmi szempontból:

A  tevékenységgel  érintett  terület  egyedi  jogszabály  által  kihirdetett  országos  jelentőségű  védett

természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23.

§  (2)  bekezdése  alapján  nyilvántartott  ex  lege  védett  természeti  területet,  illetve  nyilvántartott

természeti értéket nem érint.

Továbbá az ingatlan  az európai  közösségi  jelentőségű természetvédelmi  rendeltetésű területekkel

érintett  földrészletekről  szóló  14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet  által  meghatározott  Natura  2000

hálózatnak nem része, és  a barlangok felszíni  védőövezetének kijelöléséről szóló  16/2009. (X. 8.)

KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti.

Az ingatlan a  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi

CXXXIX. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezeteinek nem része.

A  tevékenység  a  fenti  kikötések  alkalmazásával  a  táj-és  természetvédelmi  érdekekkel

összeegyeztethető. A javaslatokat az alábbi jogszabályhelyek indokolják:

A Tvt.  5.  §  (1)  bekezdése  alapján  minden természetes  és jogi  személy,  valamint  más szervezet

kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben

kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében,

következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő

szervezetek  élőhelyeinek,  azok  biológiai  sokféleségének  megóvása  érdekében  minden

tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély

nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

A Tvt. 43. § (1) bekezdésé alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Kármentesítési szempontból: 

A tevékenységgel érintett  ingatlan a Kormányhivatal  nyilvántartása alapján kármentesítést  érint.  A

telephelyen folytatott tevékenység a kármentesítéssel összeegyeztetett módon végezhető.

A végzett tevékenység a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007.

(IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt, üzemi kárelhárítási terv készítésére köteles

tevékenységek  közé  tartozik.  Környezethasználó  a  Salgótarjáni  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi  Főosztálya  által  elfogadott  NO-05/KVO/339-7/2017  számon  jóváhagyott  üzemi

kárelhárítási tervvel rendelkezik. Az üzemi kárelhárítási terv 5 évenkénti felülvizsgálata szükséges, ezért

Környezethasználót  2022.  november  22.  napjáig  előírt  határidővel  a  dokumentáció  Kormányhivatal

részére történő benyújtására szólította fel.
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Fentiek alapján tárgyi  egységes környezethasználati engedély 5 éves teljes körű felülvizsgálatához

kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából fenti kikötésekkel  Kormányhivatal hozzájárul.

Kormányhivatal a rendelkező részben lévő kikötéseit a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.

21.) Korm. rendelet 8. §., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. §

(1) bekezdése, a 15 §. (1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése alapján tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:  

A  Kormányhivatal  NO/KVO/2597-12/2022.  számú  megkeresésében  a  környezetvédelmi  és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  szóló 71/2015. (III. 30.)

Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I.

táblázat 18. pontja. pontjában megjelölt,  a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a

hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások

alapján a  technológiából  származó környezetterhelések kockázatát,  a tevékenység végzése során

képződő  hulladék  elhelyezését,  a  hulladék  kezelésének  megfelelőségét,  továbbá  a

hulladékgazdálkodásból eredő környezeti  kockázatokra,  valamint  építésnél az építési  és a bontási

hulladékok kezelésére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási

Osztálytól.  A  Hulladékgazdálkodási  Osztály  NO/HGO/102-7/2022.  számon  megadta  tájékoztatását,

melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A  Hulladékgazdálkodási  Osztály NO/HGO/102-7/2022.  számú  szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztályától  NO/KVO/2597-12/2021.  Ügyiratszámon

szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához (a továbbiakban:

Kormányhivatal) a Nógrád 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) 2657 Tolmács, Arany János u. 2., (KTJ: 101 621 679) szám alatti telephelyén folytatott

tevékenységére  vonatkozó  egységes  környezethasználati  engedély  5  éves  felülvizsgálatához

kapcsolódóan.

A  Környezethasználó  a  jogszabályokban  foglaltaknak  megfelelően  a  tevékenysége  során  keletkező,

valamint  hulladékhasznosítási  tevékenységéhez  kapcsolódó  éves  bejelentéseket  a  2016-2021.  évekre

vonatkozóan benyújtotta.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatta a tevékenységhez kapcsolódóan keletkező hulladékokat, a

hulladékhasznosítási  tevékenységet,  ismertette  a  hulladékok  mennyiségének  alakulását,  a  telephelyen

meglévő létesítményeket, gépeket, eszközöket, technológiát, valamint monitoring rendszereket. 
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Környezethasználó  az  NO-05/KVO/822-15/2019.  számon  módosított  PE/KTF/9216-15/2016.  számú

határozattal  kiadott egységes  környezethasználati  engedély  H  mellékletében  szereplő  veszélyes

hulladékok hulladékok típusán és mennyiségén változtatni kíván. A Kormányhivatal megállapította, hogy a

felülvizsgálati dokumentációban szereplő módosítás akadályba nem ütközik.

Környezethasználó  a  tevékenység  végzéséhez  szükséges  személyi  feltételekkel  és

környezetszennyezésre is kiterjedő általános felelősségbiztosítással is rendelkezik (Allianz Hungária Zrt.,

kötvényszám: 325723063).

A gyűjthető  és  hasznosítható  veszélyes  és  nem veszélyes  hulladékok  típusainak  meghatározása  a

72//2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján történt.

A felülvizsgálati dokumentációt átvizsgálva a Kormányhivatal megállapította, hogy az abban foglaltak a

rendelkező  részben  tett  előírásokkal  megfelelnek  a  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak.  A

Környezethasználó  tevékenységének  folytatásával  kapcsolatban  kizáró  ok  hulladékgazdálkodási

szempontból nem áll fenn.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a rendelkező részben foglalt

előírások betartása mellett a Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a

Ht. 4.-ával és 6.§-ával összhangban van.

A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet,  a

72/2013. (VIII.  27.)  VM rendelet,  a 309/2014.  (XII.  11.)  Korm. rendelet,  a 246/2014.  (IX.  29.)  Korm.

rendelet, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

A Kormányhivatal  általános  hatáskörét  és  illetékességét  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  2.  §-a,  a

hulladékgazdálkodási  hatáskörét  és illetékességét  a  hulladékgazdálkodási  hatóság kijelöléséről  szóló

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1)

bekezdése szabályozza.

A kiadmányozás a Nógrád Megyei  Kormányhivatal  Kiadmányozási Rendjéről  szóló 8/2021 (VII.  01.)

számú Kormánymegbízotti Utasítás 12.2.1. pontjának első bekezdésében foglaltak alapján történt.”

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/2597-11/2021. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28.  §  (1)  bekezdése  és  5.  melléklet  I.  táblázat  3.  pontjában  megjelölt  a  környezet-  és  település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti

vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli  fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló

körülmények,  tényezők  vizsgálatára,  lakott  területtől  (lakóépülettől)  számított  védőtávolságok

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi

követelmények érvényesítésére,  az emberi  használatra  szolgáló  felszíni  vizek védelmére kiterjedő
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szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Hivatal

Népegészségügyi  Fősztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi  Fősztály).  A Népegészségügyi

Főosztály  NO/NEF/0038-2/2022.  számú  feljegyzésében  megadta  tájékoztatását,  melyet  a

Kormányhivatal döntése kiadásánál figyelembe vett.

A  Népegészségügyi  Főosztály NO/NEF/0038-2/2022.  számú  szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

„A Nógrádi Vegyipari zrt. (székhely: 2657 Tolmács, Arany János u. 2.) meghatalmazottja által készített

5 éves teljes körű felülvizsgálati dokumentációt áttekintettem.

A felülvizsgálati dokumentációban leírtnak jelentős környezet-egészségügyi hatása nincs.

Fentiek alapján a 2657 tolmács, Arany János u.  2.  szám alatti  telephelyen a hatályos jogszabályi

előírások  betartásával  folytatott  tevékenységre  vonatkozó  egységes  környezethasználati  engedély

kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulunk.

A szakkérdés vizsgálata, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. számú

melléklet I. táblázat 3. pontján alapul.”

*

A  Kormányhivatal az  eljárás  során  figyelembe  vette  a  kérelem  alapjául  szolgáló  Dokumentációt,

valamint a szakhatóság állásfoglalását, társhatóságok szakvéleményét.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  telephely  üzemszerű  működése  nem  okoz

környezetkárosítást,  üzemelése  nem  jár  olyan  mértékű  környezeti  kockázattal,  mely  a  környező

területek állapotát károsan befolyásolja. 

A környezetvédelmi,  műszaki  követelményeket,  technológiákat,  valamint  a  feltételek  teljesítésének

ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és

célállapotának,  és  az  előírt  intézkedések  előnyeinek  figyelembevételével  határozta  meg  a

Kormányhivatal.

A  határozat  rendelkező  részében  foglalt  előírások  betartásával  hosszútávon  biztosítható

a környezeti elemek védelme.

29



A Dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített

adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek és  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10.

§ (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és

81. § (1)  bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben

foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést

hozott.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket

terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére

irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Kormányhivatal

a Kvtv., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő. 

A  Kormányhivatal döntésének  meghozatala  során  figyelembe  vette  a  Kvtv.,  a  314/2005.  

(XII.  25.)  Korm.  rendelet,  valamint  az  engedélyezett  tevékenységre  vonatkozó  speciális

környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi,

valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a Környezethasználónak a Kvtv. 96/B. § (1) bekezdése alapján

200 000 Ft. - azaz kétszázezer forint - éves felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyév február 28-

ig. 

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a,

a bejelentési kötelezettségről a Kvtv. 82. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A  Kormányhivatal felhívja a figyelmét, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység,

környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Kormányhivatal jelen engedély VI. fejezetében

foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló határozatot, mint hirdetményt a Kormányhivatal

a Kvtv. 71. § (3) bekezdése szerint a hivatalában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) és a honlapján

(www.nmkh.hu),  valamint  a  központi  elektronikus  rendszeren  (www.magyarorszag.hu)  közzéteszi,

továbbá  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  21.  §  (8)  bekezdésére  figyelemmel,  közhírré  tétel

céljából  megküldi  az  eljárásban  részt  vett  Borsosberényi  Közös  Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjének,  aki  köteles  a  határozat  kézhezvételét  követő  nyolc  napon belül  gondoskodni

annak közzétételéről. A jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatja a Kormányhivatalt

a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. 
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Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  [a  továbbiakban:

14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 3. melléklet 6. pontja és 10.1 pontja alapján került megállapításra. 

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban:

Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1)

bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. §

(1)-(2)  bekezdésén,  a  polgári  perben  és  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban  alkalmazandó

nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint  az elektronikus ügyintézés és a

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  CCXXII.  törvény 9. § (1) bekezdésén

alapul. 

A kötelezettség  önkéntes  teljesítésének  elmaradása  esetén  az  Ákr.  132.§  és  133.§-a  alapján  a

végrehajtást elrendeli és foganatosítja, melynek keretében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi

LIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vht.)  174.§  c)  pontja  alapján  500.000,-  forintig  terjedő  pénzbírság

kiszabásának van helye, amely a Vht. 176.§-a értelmében ismételten kiszabható.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § h) pontja szerint illeti meg a Környezethasználót.

A döntés közlésének napja  az  a  nap,  amelyen azt  kézbesítették.  Az Ákr.  85.  §  (5)  bekezdés b)

pontjának  értelmében  a  hirdetmény  útján  közölt  döntést  a  hatóság  hirdetőtábláján való

kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján „a határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az

rendelkezést tartalmaz, az ügyben eljárt szakhatósággal.”

A  Kormányhivatal  jelen  határozatot  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének

szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM rendelet alapján  rögzíti  az  Országos  Környezetvédelmi

Információs Rendszerben (OKIR).

A  Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.) Korm.  rendelet  2.  §-a

szabályozza. A  Kormányhivatal környezet-  és  természetvédelmi  hatáskörét  és  illetékességét  a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen  határozat  a  Kormányhivatal elektronikus  aláírásával  van  ellátva.  Az  elektronikus  aláírással

ellátott  elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú

dokumentuméval  megegyező,  az  elektronikus  aláírásról  rendelkező  hatályos  jogszabályok,  az
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elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §

(1) bekezdés b) pontja alapján.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, 2022. augusztus 11.

Dr. Szabó Sándor főispán 

nevében és megbízásából

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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„Te” melléklet az NO/KVO/60-18/2022. számú határozathoz

Technológiai leírás

Desztillációs üzem 

A desztillációs üzemben az itt felsorolt az alábbi gyártási folyamatok zajlanak: 

• metil-acetát gyártás

• etil-acetát gyártás

• izo- és butil-acetát gyártás

• izopropil-acetát gyártás 

A fenti folyamatokon kívül az oldószer hulladékok hasznosítása is desztillációs technológiával történik,

azonban  mivel  ez  hulladékgazdálkodási  tevékenységnek  minősül,  külön  alfejezetben  foglalkozunk

vele. 

A gyártás a vegyiparban megszokott, alapvető készülékek alkalmazásával történik: 

• desztilláló készülék: duplikált falú, gőzfűtésű autokláv, hűtővel, egyes készülékeknél, töltetes

rektifikáló oszloppal kiegészítve,

• kolonna,

• kondenzátorok (hűtő),

• dekantőr,

• párlatgyűjtő tartályok. 

A technológiai folyamatokra általánosságban jellemző, hogy zártak, nincsenek extrém paraméterek: 

- hőmérséklet: 80 °C – 130 °C között változik. Jelenleg kb. 130 °C forrpontú elegyek feldolgozására

van lehetőség. 

- hőmérséklet a hűtők után: ~35 °C, 

- nyomás: 0,3 bar (túlnyomás a kolonnákban), vagy atmoszferikus nyomás alkalmazása, 

- reakcióidők: általában 2-12 óra alatt megy végbe egy-egy reakció, 

- készüléktérfogat: egy készülék térfogat jellemzően ~3000-6000 liter közötti. 

1)  Metil-acetát  gyártás:  A  termék  gyártása  folyamatos  vagy  szakaszos  desztillációs  eljárással

történik. Az előállításánál kénsav katalizátort és metil-alkohol felesleget alkalmaznak. A termék 53,8

°C  hőmérsékleten  azeotróp  elegyként  desztillál  ki  a  rendszerből,  18%  metanol  és  metil-acetát

tartalommal. A desztillációs fenékterméket ismét átdesztillálják az oszlopon. A második desztillációs

fenékterméket  szakaszos  készüléken  szervesanyag  mentesítik,  a  fejterméket  a  következő

gyártásoknál  alapanyagként  használják  fel,  az üstmaradék szennyvízként  semlegesítésre  kerül.  A

szakaszos eljárásnál egyszeri desztillációt végeznek.
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2)  Etil-acetát  gyártás:  A  termék  gyártása  félfolyamatos,  vagy  szakaszos  desztillációs  eljárással

történik.  A  félfolyamatos  gyártás  során  para-toluol-szulfonsav  katalizátort  és  kismértékű  ecetsav

felesleget alkalmaznak. Az ecetsav és az etil-alkohol mólarányát úgy állítják be, hogy az oszlopról

70,4 °C-on 8,2% víz, 91,8% etil acetát összetételű biner azeotróp távozzon. A fejtermék lehülve a

dekantörben két fázisra válik szét. A vizes fázist elvezetik, a szerves fázis egy része a reflux, másik

része nyers etil-acetátként víztelenítésre kerül. A gyártás során az előre összekevert alapanyagokat

folyamatosan adagolják a desztilláló üstbe. A félfolyamatos gyártás végén a bekevert anyag helyett

etil-alkoholt  adagolnak az üstbe és az ekkor  kapott  fejterméket utópárlatként  kezelve a következő

gyártásokhoz alapanyagként használják fel.  Az utópárlat  szedését  addig  végzik,  amíg a fejtermék

szervesanyag-tartalmat  mutat.  Az  üstmaradékot  szennyvízként  kezelik.  A  dekantörben  elkülönülő

vizes fázist a víztelenítésénél, vízzel együtt, szakaszos készüléken szervesanyag-mentesítik. A nyers

etil-acetátot  ellenáramú  mosással  vagy  CaCl2-os  kezeléssel  tisztítják.  A  szakaszos  etil-acetát

gyártásnál kénsav katalizátort és alkohol felesleget alkalmaznak, ahol az etil acetátot 70,3 °C-on 7,8%

víz,  9%  etil-alkohol,  és  83,2%  etil-acetát  összetételű  tercier  azeotrop  formájában  távolítják  el  a

rendszerből. A továbbiakban az eljárás ugyanaz, mint a folyamatos gyártásnál. A szakaszos etil-acetát

gyártáshoz hasonlóan  történik  a  Ruméter  (élelmiszeripari  aromaanyag koncentrátum)  gyártása  is,

azzal a különbséggel, hogy nagyobb alkoholfelesleggel dolgoznak, kevesebb utópárlatot szednek, így

nincs szükség a termék víztelenítésére.

3)  Izo-  és  n-butil-acetát  gyártás:  A  termék  gyártása  szakaszos  üzemű  desztillációs  eljárással

történik. A gyártás során para toluolszulfonsav katalizátort és alkoholfelesleget alkalmaznak. A vizet

tercier azeotrop formájában távolítják el a rendszerből 86 °C (izobutil-acetát),  illetve 89,4 °C (n-b-

acetát)  azeotrop  forrásponton.  Az  azeotróp  összetétele  30,4%  víz,  23,1% izobutil-alkohol,  46,5%

izobutil-acetát, n-butil-acetát (37,3% víz, 27,4% butil-alkohol, 35,3% butil-acetát). A tercier azeotróp a

dekantörben két fázisra válik szét, a vizes fázist elvezetik, a szerves fázist visszavezetik a készülékre.

A vízkihordás befejezése után előpárlatot,  majd adott hőfoktól főpárlatot szednek. Az előpárlatot a

következő gyártásokhoz alapanyagként használják fel. Nyolc charge legyártása után a dekantörben

leválasztott  vizet  betöltik  a  desztilláló  üstbe  és  elvégzik  a  szervesanyag-mentesítést,  amelynek

fejtermékét  a  következő  gyártásoknál  alapanyagként  használják  fel.  Az  üstben  maradó  víz

semlegesítésre kerül, a katalizátormaradékot hulladékként kezelik.

4) Izopropil-acetát gyártás: A termék gyártása teljesen azonos az etil-acetát szakaszos előállításánál

alkalmazottal. A biner azeotrop forráspontja 77,4 °C, összetétele 6,2% víz, 93,8% izopropil-acetát. A

terner azeotróp forráspontja 76,2 °C, összetétele 10,1% víz, 26,2% izopropil-alkohol, 63,7% izopropil-

acetát.

5) Oldószerek kiszerelése: Ez nem gyártási tevékenység, hanem az ún. kiskiszerelő helyiségben kis

térfogatú kereskedelmi  csomagolásokba fejtnek le tartálykocsiban beérkező, különböző anyagokat:

lakkbenzin, nitro hígító, észter hígító, aromás hígító, olajfesték hígító, denaturált szesz.

Kiszerelési tételek (műanyag flakonok, és a nagyobb térfogategységűek kannák):

• 0,5 liter
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• 0,9 liter

• 1,0 liter

• 1,9 liter 

• 2,0 liter 

• 5 liter

• 10 liter 

• 20 liter

6) Nyomdaipari festékek és hígítók gyártása:

A megfelelő pigment paszta legyártása: 

A folyékony anyagok (gyanta, nedvesítő szer, oldószerek) bemérése és gyorskeverővel 10-15 percig

tartó kikeverés. Ez után megtörténik a pigmentpor adagolása, majd a diszpergálás 40-45 percig. A

bekevert  pigment  paszta  bedörzsölésre  kerül  gyöngymalom  segítségével.  MEO  mintavétel:  szín,

szemcseméret ellenőrzés.

Nyomdakész festék legyártása: 

Első lépésként a szárazanyag-tartalmú komponensek kerülnek adagolásra (gyanták, segédgyanták,

pigment-koncentrátum,  segédanyagok),  ezt  követi  az  oldószerek  adagolása.  Az  adagolt  elegy

homogén festékké való átalakítása gyorskeverővel  történik,  20-25 percig tartó diszpergálás során.

MEO mintavétel: szín, denzitás, viszkozitás, szemcseméret, állósági tulajdonságok. Lefejtés szűrőn

keresztül, majd címkézés történik.

7)  Oldószer  regenerálás  -  hulladékgazdálkodási  (hasznosítási)  tevékenység: A  hulladéknak

minősülő  oldószer-elegy  szétválasztása  a  forráspontok  közötti  különbség  alapján  történik.  A

technológia atmoszferikus desztilláció vagy frakcionált desztilláció, mely utóbbi technológia alkalmas

az  oldószerek  nagytisztaságú  szétválasztására.  A  desztillációhoz  12  berendezés:  8  rektifikáló

kolonnás és 3 egyszerű atmoszferikus készülék van az üzemben. Az oldószerek regenerálása az

egyéb  desztillációs  technológiákhoz  hasonló  módon  történik,  teljesen  zárt  rendszerben,  ezért  az

alapanyagok  tisztítása  során  semmilyen  emisszió  nem  jelentkezik.  Az  üstmaradékok  kezelése,

tárolása és elszállítása a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történik.

8) Energiatermelés - mint kapcsolódó technológia:

Az energiatermelés célja gőz előállítása a desztillációs technológiához. A kazánházban három darab

LÁNG HOK típusú kazán található, de ezek közül kettő nem működik. Korábban fűtőolajat használtak

a hőtermeléshez, de az utóbbi években már csak egy kazán üzemel ténylegesen, és ez kizárólag

földgázzal üzemel:

Kazán gyártó / típus: Láng Gépgyár, 2HOK12 kazán

Tüzelőanyag: földgáz

Égő típusa. SGB-200-G/F-M-I-4-T folyamatos szabályozású blokk gázégő

Gőztermelés: 2 t/óra
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Teljesítmény (Pnévleges): 2000 kW

Max. gőznyomás: 6 bar.

A termelt  gőzt  a vegyipari  technológiában való felhasználás után a kondenz rendszeren keresztül

visszajuttatják a gőzkörbe. 2019-ben beépítésre került egy termoolaj kazán, melyhez kapcsolódóan

kiépítették  a  P7  jelű,  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrást.  A  termoolaj  kazán  az  etanolok

víztelenítésének technológiájához kapcsolódik.

Kazán gyártó / típus: Max Weishaupt GmbH Gázüzemű thermoolaj kazán

Tüzelőanyag: földgáz

Égő típusa: WG30N/1-C ZM-LN

9) Dolgozói létszám és saját járműflotta

Dolgozói létszám: a vizsgált telephelyen 48 fő a dolgozói létszám a következő beosztásban:

• adminisztráció, karbantartás és festéküzem területén 28 fő egy műszakos,

• a raktárban 4 fő kétműszakos,

• a desztilláló üzemben 16 fő folyamatos, három- vagy négyműszakos.

Saját  járművek:  a  Nógrádi  Vegyipari  Zrt.  a  vizsgálat  telephelyen  saját  tulajdonban  4  db  dízel

targoncával,  2  db  furgonnal  (7,5  tonna  alatti)  rendelkezik.  A  szállítást  a  megrendelők  vagy

alvállalkozók végzik, a saját járműveikkel.

10) Műszakilag kapcsolódó létesítmények, tevékenységek

A  EKH  engedély  köteles  alaptevékenység  a  szerves  vegyipari  gyártás,  melyhez  műszakilag

kapcsolódó létesítmény:

• kazánház (technológiai hőtermelés),

• saját tulajdonú kommunális szennyvíztisztító,

• saját TMK műhely,

• préslevegő hálózat 1+1 back-up kompresszorból áll (GANZAIR DMO300C és ER300C típusú

csavarkompresszorral), amely egy meglévő rendszer. 
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„BAT” melléklet az NO/KVO/60-18/2022. számú határozathoz

A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

A Zrt. szabványos (pl. ISO 14001 szerint), tanúsított rendszert nem működtet, de ez nem is kötelezően

előírt  követelmény,  a  BAT  megfeleléshez  sem.  Ezzel  együtt  a  következő  tényezők  biztosítják  a

szervezeti és egyéb kereteket a telephelyi környezetvédelmi tevékenységekhez:

• egyes  dolgozók  munkaköri  leírása  tartalmazza  a  szükséges  környezetvédelmi,

hulladékgazdálkodási műveleteket,

• minden  dolgozó  számára,  legalább  éves  rendszerességgel  környezetvédelmi  oktatások

kerülnek megtartásra,

• veszélyes  hulladék  üzemi  gyűjtőhely  üzemeltetési  szabályzata  alapján  történő  működés

(hatóság által jóváhagyva),

• szennyvíz önellenőrzési terv keretében való működés (hatóság által jóváhagyva),

•  üzemi kárelhárítási terv szerinti működés (hatóság által jóváhagyva),

• előírt nyilvántartások alkalmazása, vezetése (pl. lakossági panaszok), 

• monitoring kutak engedély szerinti üzemeltetése, mintázása, méretése.

Energiatakarékosság, energiahatékonyság:

A Zrt. által felhasznált földgáz mennyiség csökkenő tendenciát mutat 2016-2020 közötti időszakban. A

2017-es évhez képest  mintegy 18%-kal csökkent a földgázfogyasztás,  ami jelentős csökkenésnek

mondható egy energiaintenzív desztillációs üzemben, mindamellett, hogy a termelési mutatók nem

csökkentek a vizsgálat időszakban.

Hatékony vízhasználat:

A hűtőkör zárásával a Tolmácsi Tározóból a lekötött vízmennyiség a korábbi 80 000 m3/évről 2018-

ban 2 500 m3/évre csökkentették 

Hulladékhasznosítás hatékonyságának növelése:
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A  Nógrádi  Vegyipari  Zrt.  egyik  meghatározó  tevékenysége  a  hulladékhasznosítás.  Az  eszközölt

technológiai módosítás is a hatékonyabb hulladékhasznosítást eredményezett. Az öntisztító desztilláló

rendszer  magasabb,  3-30%  szárazanyag  tartalommal  rendelkező  használt  oldószerek

energiahatékony feldolgozására is alkalmas és visszanyert oldószert visszaadja ipari felhasználásra,

így  kevesebb  magas  forráspontú  és  szárazanyag  tartalmú  szennyezett  oldószer  elegy  kerül

ártalmatlanítási célból a hazai hulladékégetőkbe.

A környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve egyéb fejlesztési tervek alapján a következő pár éves

időszakban az alábbi környezetvédelmi és hatékonyságnövelési intézkedések megvalósítása

van tervben:
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„H” melléklet az NO/KVO/60-18/2022. számú határozathoz

A telephelyen gyűjthető és hasznosítható hulladékok azonosító kód szerinti
besorolása és mennyisége

1./ Gyűjthető és hasznosítható veszélyes hulladékok:

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség
(t/év)

07 01 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 130

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100

07 01 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 40

07 03 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20

07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20

07 03 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20

07 05 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 600

07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 400

07 05 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 7 500

07 06 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20

07 06 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20

07 06 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20

07 07 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 30

07 07 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 30

08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- és lakk-hulladék

20

08 01 13*  szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- és lakk-iszap

900

08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves 
oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladék

200

08 01 19* szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók

600

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka

60

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék 20

12 01 07* halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót 
és az oldatot)

20

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 30

14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverék 400

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 200

Összesen: 11 400
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2./ Gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség
(t/év)

02 03 03 oldószeres kivonatolásból származó hulladék 10

02 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 10

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től 60

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap 20

08 03 13 nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től 160

Összesen: 260
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„L” melléklet az NO/KVO/60-18/2022. számú határozathoz
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„Z” melléklet az NO/KVO/60-18/2022. számú határozathoz

1.számú táblázat

A védendő területek helyrajzi
száma, védendő épületek címe, a

határérték teljesülésének helye

A megállapított zajkibocsátási határérték
[dB(A)] 

Nappal

6:00-22:00h

Éjjel

22:00-6:00h

Szabadság u. 1/a.
(343. hrsz.);

50

                    

 

40

Szabadság u. 1/b.
(342. hrsz.);

Szabadság u. 3.
(339. hrsz.);

Szabadság u. 5. 
(338. hrsz.);

Szabadság u. 7. 
(337. hrsz.);

Szabadság u. 9. 
(336. hrsz.);

Szabadság u. 11. 
(335. hrsz.);

Szabadság u. 13. 
(334. hrsz.);

Szabadság u. 15. 
(333. hrsz.);

Szabadság u. 17. 
(332. hrsz.);

Szabadság u. 19. 
(331. hrsz.);

Szabadság u. 21. 
(330. hrsz.);

Szabadság u. 23. 
(328. hrsz.);

Szabadság u. 27. 
(326. hrsz.);

Szabadság u. 29. 
(325. hrsz.);

Szabadság u. 31. 
(324. hrsz.);

Szabadság u. 33. 
(323. hrsz.) szám alatti 
lakóépületek védendő homlokzatai
előtt 2 m-re:

Füvellő u. 15. 
(293 hrsz.);
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50 40

Füvellő u. 17. 
(292 hrsz.);

Füvellő u. 19. 
(291 hrsz.);

Füvellő u. 21. 
(290 hrsz.);

Füvellő u. 23. 
(289 hrsz.);

Füvellő u. 25. 
(287 hrsz.);

Füvellő u. 27. 
(286 hrsz.);

Füvellő u. 29. 
(285 hrsz.);

Füvellő u. 31. 
(284 hrsz.);

Füvellő u. 33. 
(283 hrsz.);

Füvellő u. 35. 
(282 hrsz.);

Füvellő u. 37. 
(281 hrsz.);

Füvellő u. 39. 
(280 hrsz.);

Füvellő u. 41. 
(279 hrsz.);

Füvellő u. 43. (278 hrsz.) szám 
alatti lakóépületek védendő 
homlokzatai előtt 2 m-re:

A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő épületek az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.)
KSH közlemény szerinti besorolása az 1. számú táblázat sorainak megfelelően az alábbi:

                            2. számú táblázat

Védendő épületek címe Védendő épületek
helyrajzi száma

Védendő
épületek
funkciója

Védendő épületek
építményjegyzék szerinti

besorolása

Szabadság u. 1/a. 343

lakóépületek 1110 - Egylakásos
épületek

Szabadság u. 1/b. 342

Szabadság u. 3. 339

Szabadság u. 5. 338

Szabadság u. 7. 337

Szabadság u. 9. 336

Szabadság u.11. 335

Szabadság u. 13. 334

Szabadság u. 15. 333
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Szabadság u. 17. 332

Szabadság u. 19. 331

Szabadság u. 21. 330

Szabadság u. 23. 328

Szabadság u. 27. 326

Szabadság u. 29. 325

Szabadság u. 31. 324

Szabadság u. 33. 323

Füvellő u. 15. 293

lakóépületek

 

1110 – Egylakásos 
épületek

Füvellő u. 17. 292

Füvellő u. 19. 291

Füvellő u. 21. 290

Füvellő u. 23. 289

Füvellő u. 25. 287

Füvellő u. 27. 286

Füvellő u. 29. 285

Füvellő u. 31. 284

Füvellő u. 33. 283

Füvellő u. 35. 282

Füvellő u. 37. 281

Füvellő u. 39. 280

Füvellő u. 41. 279

Füvellő u. 43. 278
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„A” melléklet - az NO/KVO/60-18/2022. számú határozathoz

Adatszolgáltatás és jelentéstétel

a Kormányhivatal részére

Megnevezés Gyakoriság Beadási határidő

Az engedélyben foglalt adatok esetleges 

módosulásáról
eseti 15 napon belül

Baleset, működési zavar, meghibásodás, 

határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést 

okozó kibocsátás jelentése

eseti

szóban, telefonon: azonnal

írásban: 48 órán belül

Bejelentett havária események összefoglalója eseti
az eseményt követő 1 hónapon 

belül

Légszennyezés Mértéke (LM) jelentés évente tárgyévet követő év március 31.

Folyamatos és időszakos kibocsátás ellenőrzés 

eredményeiről szóló összefoglaló jelentés a 29/2014.

(XI. 28.) FM 17. § - 19. § alapján

évente tárgyévet követő év március 31.

A bejelentés-köteles levegőterhelést okozó 

technológiában bekövetkezett változások adatlapon 

(LALV) való jelentése

eseti változást követő 30 napon belül

Bejelentés az üzemi létesítmény zajkibocsátásának 

változásáról
eseti

a változást követő 30 napon belül 

írásban

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás évente a tárgyévet követő év március 1.

Éves környezeti beszámoló

A megtett intézkedések és hatásainak bemutatása az

elérhető legjobb technika érdekében

További intézkedési javaslat az elérhető legjobb 

technika elérésére

évente a tárgyévet követő év április 30.

A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv eseti 2022. november 22.

P4, P6, P5 jelű helyhez kötött légszennyező 
pontforrások emissziómérési jegyzőkönyvének 
benyújtása

eseti 2023. február 26.

P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások 
emissziómérési jegyzőkönyvének benyújtása eseti 2024. február 28.
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Az NO/KVO/60-18/2022. számú határozatot kapják:

Címzett neve, levelezési címe Postázás módja

1. Nógrádi Vegyipari Zrt.
22742579

Ck.

2. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
TOLMACS

Hk.

3. Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
FKI

Hk.

4. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
NMKI

Hk.

5. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
NMHNSZSZ

Hk.

6. NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

személyes  -
záradékkal

7. KAB hirdetőtábla
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

-

8. OKIR -

9. Honlap:
https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-
hulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/
kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/1540-nogradi-vegyipari-zrt-
egyseges-kornyezethasznalati-engedelyenek-5-eves-felulvizsgalati-
eljarasa?highlight=WyJ2ZWd5aXBhcmkiXQ  ==  

-

10. Irattár -
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