
 

 

 

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, a „KE-VÍZ 21” Zrt. – KÖTIVIÉP’B Kft. – Betonútépítő Zrt. – Mészáros és Mészáros Kft., mint 

közös kivitelezők kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban, az „Árvízvédelmi védvonalak 

mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, 

Tivadari híd feletti szakaszon” című projekt kivitelezési munkáival kapcsolatos építési munkák 

zajkibocsátási határértékének betartása alóli felmentés tárgyában a 6673-5/2017. ügyszámon 
döntést hozott.  
 

Az ügy tárgya: az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvona-

lak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című projekt kivi-

telezési munkáival kapcsolatos építési munkák zajkibocsátási határértékének betartása alóli 

felmentése. 

 

A kérelmező ügyfelek: „KE-VÍZ 21” Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey u .4.) 

KÖTIVIÉP’B Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1.) 

Betonútépítő Zrt. (1161 Budapest, Jász u. 156-158.) 

Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) 

A kiadott határozat ügyszáma: 6673-5/2017. 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017. július 20. 
 

A hatásterület kiterjedése: A kivitelezési munkák zajvédelmi hatásterülete érinti Uszka, Magosliget 
és Tiszabecs települések közigazgatási területét. 
 

A Hirdetmény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), és a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. 

u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. 07. 20.-tól 2017. 08. 03.-ig, valamint Uszka, 

Magosliget és Tiszabecs települések Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. 
 
A hivatkozott számú döntés a Főosztálynál (Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.) ügyfélfogadási időben 
(hétfő és péntek 8

00
-12

00
,szerda 8

00
-12

00 
 és 13

00
-16

00
) tekinthető meg. 

 
A döntés ellen a közlést követő 15 napon belül az Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Fő-
osztálynál benyújtandó önálló fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díja 105.000 Ft. A fellebbezés 
elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 
 
 


