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HIRDETMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki 

@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: kormányhivatal) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény 

útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a kormányhivatal a 41134. jelű Garbolc, országhatárhoz 

vezető út (Garbolc-Szárazberek összekötő út magyarországi szakasz) környezetvédelmi 

teljesítményértékelésére vonatkozóan 651-1/2016. ügyiratszámon döntést hozott, a 

környezetvédelmi teljesítményértékelést jóváhagyta. A határozatot a kormányhivatal elírási hiba 

miatt (ügyfél megnevezése) a 651-2/2016. sz. határozattal kijavította. 

 

Az ügy tárgya: a 41134. jelű Garbolc, országhatárhoz vezető út (Garbolc-Szárazberek összekötő út 

magyarországi szakasz) környezetvédelmi teljesítményértékelése 

 

A kérelmező ügyfél: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

 

A kiadott határozat ügyszáma: 651-1/2016. (javító határozat: 651-2/2016.) 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Az út üzemeltetéséből adódó környezeti hatásokat a 2015. szeptemberében elvégzett 

forgalomszámlálás eredménye alapján határozták meg. Az út forgalma nem jelentős, napi 220 db 

jármű. Ennek alapján az út környezetében kialakuló légszennyező-anyag koncentrációk a határérték 

10 %-át sem érik el, így hatásterület nem határozható meg. A zajszintek mind bel- mind külterületen 

a vonatkozó határértékek alatt vannak. 

A hirdetmény és a kiadott határozat (651-1/2016. sz. és azt javító 651-2/2016. sz. határozatok) a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály honlapján (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/ node/1028 webcímen), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2016. január 15-től 2016. február 1-ig 

megtekinthető. 

A lefolytatott eljárás iratai megtekinthetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 800-1200, 1300-1600). 

A hirdetmény útján közölt döntést a kifüggesztés követő 15. napon kell közöltnek tekinteni és a 

közléstől számított 15 napon belül biztosított a jogorvoslati lehetőség. 

A 651-1/2016. sz. határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a kormányhivatalhoz 

benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díjköteles, díja 125.000 Ft. 
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