
Ügyiratszám: NO/KVO/1515-3/2020.

Ügyintéző: Simon István Krisztián

Telefon: 06 32 795-188

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

Tárgy: Közlemény  a  Zalakerámia  Zrt.  által

kérelmezett,  Romhány  0170/6,  0170/7,  0174/8,

0174/9a, b, 0174/11a, b,  0174/21 a, b, c, d és

0175 hrsz. alatti ingatlanokon lévő „Romhány III.-

agyag”  védnevű,  tervezett  bányatelek  előzetes

vizsgálati eljárása ügyében

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: a Zalakerámia Zrt. (székhely: 8946 Tófej, Rákóczi út 44.; a továbbiakban: Kérelmező)

által kérelmezett, a Romhány 0170/6, 0170/7, 0174/8, 0174/9a, b, 0174/11a, b, 0174/21 a, b, c, d és

0175  hrsz.  alatti  ingatlanokon  tervezett  „Romhány  III.-agyag”  védnevű  bányatelekre vonatkozó

előzetes  vizsgálati  eljárása  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati

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

Az ügy iktató száma: NO/KVO/1515/2020.

Az eljárás megindításának napja: 2020. november 24.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

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

az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Simon István Krisztián

Tel: 06 32 795-188

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

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 600. iroda

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

„A  Zalakerámia  Zrt  2021-2025  között  új  gyáregység  építését  tervezi,  amellyel  a  cég  a  térség

meghatározó burkolóanyag-gyártójává válik.

A bővítés részeként megépül egy új  gyár, modernizálják a jelenlegi  technológiát,  és egy logisztikai

bázist is kialakítanak Romhányban.

A  fejlesztés  részeként  a  csempegyártás  alapanyagát  is  helyben  szeretnék  kitermelni  ezzel  is

csökkentve a több száz kilométeres szállítási költséget és az ezzel járó környezetterhelést.
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A  bányaművelés  megkezdésének  várható  időpontja  2021  második  negyedév.  Figyelembe  véve  a

tervezett bányatelek ásványvagyonát, a tervezett maximális kitermelési mennyiséget és a piacot, mint

kockázati tényezőt (kiszámíthatatlan változó) a tevékenység időtartamát 20 évre tervezik.

A kitermelésre, feldolgozásra és elszállításra tervezett haszonanyag mennyiség: 100 000 m3/év.”

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Romhány Község közigazgatási területe.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett

tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

 jelentős környezeti  hatások  feltételezése  esetén megállapítja  a  környezeti  hatástanulmány

tartalmi követelményeit;

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb

engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe

veendő szempontokat, illetve feltételeket;

 ha az előzetes vizsgálat  során a tevékenység környezetvédelmi  engedélyezését kizáró ok

merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti

megvalósítására engedély nem adható.

A Kormányhivatal  felhívja  az ügyben érintettek figyelmét,  hogy a  közlemény megjelenését  követő

harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt

lehet tenni.

A  Kormányhivatal  a  közleményt  a  hivatalában,  a  honlapján  (https://nmkh.hu/nmkh39/),  keresztül,

illetve Romhány Község Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

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

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/292-romhany-iii-agyag-

tervezett-banyatelek 

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

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

A  Kormányhivatal  felhívja  az  érintettek figyelmét,  hogy  a  COVID19  járvány  terjedésének

megakadályozása  érdekében  minden  kormányhivatali  ügyfélszolgálaton  kizárólag  időponttal

rendelkező ügyfelek fogadása biztosított.

Salgótarján, 2020. november 26.

Tisztelettel:                                                 

Dr. Szabó Sándor

Kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vas Szabina

Osztályvezető

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 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 

https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/292-romhany-iii-agyag-tervezett-banyatelek
https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/292-romhany-iii-agyag-tervezett-banyatelek
https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/292-romhany-iii-agyag-tervezett-banyatelek
http://www.nmkh.hu/
mailto:zoldhatosag@nograd.gov.hu

	Salgótarján, 2020. november 26.

		2020-11-26T14:06:17+0100
	Nógrád Megyei Kormányhivatal




