
Ügyiratszám: NO/KVO/1557-5/2021.

Ügyintéző: Simon István Krisztián

Telefon: 06 32 795-188

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

Tárgy: Közlemény  a  „Nagylóc  I.  -  andezit”

védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozóan

teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati

eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: az ÉSZAK-TÉRKŐ Kft. (székhely: 3170 Szécsény, Táncsics M. út 3., KÜJ: 102 656

927,  adószám:  12895748-2-12,  cégjegyzékszám:  12-09-005778; a  továbbiakban:  Kérelmező)

kérelmére a  „Nagylóc  I.  -  andezit”  védnevű  bányatelken  bányászati  tevékenység  folytatására

vonatkozó  teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati eljárása  a  környezet  védelmének  általános

szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  és  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes

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

Az ügy iktató száma: NO/KVO/1557/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2021. május 28.

Az ügyintézési határidő: 105 nap (2021. szeptember 9.)

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 bányában a termelést 12 hónapra tervezik, nappalos műszakban 7.00 órától 15.30 óráig. A nyári

hónapokban (június, július, augusztus) 20, vagy 21 óráig, esetenként nyújtott műszakokat tervezik.

A  MÜT  a  2021  –  2025.  időszakban  évente  55  000  m3  andezit  kitermelését  rögzíti.  A  jelenlegi

üzemeltető  tájékoztatása  szerint  a  kitermelendő  ásványvagyon  évente  200.000  m3;  az  andezit

anyagsűrűsége 2,7 t/m3, így a kitermelésre kerülő éves maximális anyagmennyiség 540.000 t.
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A  tevékenységet  a  bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.  törvény  alapján  folytatják.  A  természeti

adottságokból következik, hogy az andezit bányászat során külfejtéssel művelnek. 

A bányatelep alapadatai

- a bányatelek fedőlapja: 336,5 mBf,

- a bányatelek alaplapja: 250,0 mBf,

- területe: 9 ha 4427 m2.”

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Nagylóc Község közigazgatási területe

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya (a

továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy:

 kiadja  vagy  módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához  szükséges  környezetvédelmi

működési környezethasználati engedélyt, vagy

 az engedélyt visszavonja, 

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

vonatkozó kötelezettségeket.

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

harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt

lehet tenni.

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

illetve Nagylóc Község Önkormányzatának Jegyzője helyben szokásos módon közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-

hulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelem-hirei-

hirdetmenyei/808-a-nagyloc-i-andezit-vednevu-banyatelek-teljes-koru-felulvizsgalati-eljarasa 

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

irodájában  (3100  Salgótarján,  Múzeum tér  1.)  ügyfélfogadási  időben  (hétfő  és  péntek  8:00-12:00,

szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00) betekinthetnek.

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

ellátott  elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú
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dokumentuméval  megegyező  az  elektronikus  aláírásról  rendelkező  hatályos  jogszabályok,  az

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.

Salgótarján, 2021. június 21.

Tisztelettel:                                                 

Dr. Szabó Sándor

kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Vas Szabina
osztályvezető
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Szövegdoboz
Záradék:Jelen közlemény közhírré tételének napja: 2021. június 22.A Közlemény elhelyezése:	-Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Nagylóci Kirendeltsége (3175 Nagylóc, 	Március 15 tér 4.)	-Nagylóc Község Önkormányzatának honlapján (www.nagyloc.hu)	A kérelembe történő  betekintés: 	-minden hétköznap 8-16 óra között a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal Nagylóci Kirendeltségén személyesen	-a kérelem, a dokumentáció és a közlemény elektronikus elérhetősége feltüntetésre került Nagylóc Község honlapján (www.nagyloc.hu).
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