
 

 

 
H I R D E T M É N Y 

 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket) 80. § (3) bekezdése 
alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztály a (Ket) 29. § (1) bekezdése 

alapján, hivatalból indult eljárásban a Prémium Faktor Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A.) 

szemben a 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A. szám alatti telephelyének hivatalból történő zajki-

bocsátási határérték megállapítása tárgyában 6233-3/2017. ügyszámon döntést hozott.  
 

Az ügy tárgya: a 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A. szám alatti telephelyének hivatalból történő 

zajkibocsátási határérték megállapítása  

 

Az ügyfél: Prémium Faktor Kft. (4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A.) 

A kiadott határozat ügyszáma: 6233-3/2017. 

Hirdetmény kifüggesztésének kezdete: 2017. 06. 06. 

Hirdetmény kifüggesztésének vége: 2017. 06. 22. 
 

A Hirdetmény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Főosztály 4400 Nyíregyháza, 
Kölcsey F. 12-14.sz. alatti épületének hirdetőtábláján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármes-

teri Hivatalában is megtekinthető. 
 
A hivatkozott számú döntés az eljáró hatóságnál, a Főosztálynál (Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.) 
ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8
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00
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00
-16

00
) tekinthető meg. 

 
A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon jogerőre 
emelkedik. A határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 
címzett, de a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbe-
zésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett eljárási illeték befizetésére szolgáló illeték-bevételi 10032000-01012107 számú 
számlája javára köteles megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyiratszámát is. 
Készpénzátutalási-megbízást a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán, a 
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatt személyesen igényelhet. Az illeték befizetését igazoló 
bizonylatot vagy annak másolatát a befizetéssel egyidejűleg küldje meg a Főosztályra! Az illeték csak a 
fentiekben ismertetett módon fizethető meg. 
 
 


