
 

 

 

 

HIRDETMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket) 80. § (3) 

bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy kérelemre közigazgatási 

hatósági eljárást folytatott le a Tiszavasvári Téglagyár (Tiszavasvári 0194/10 hrsz.) telephelyen végzett 

tevékenység folytatására kiadott egységes környezethasználati engedély ötéves környezetvédelmi 

felülvizsgálata tárgyában, és az ügyben 682-1/2018. számon döntést hozott. 

 

Az ügy tárgya: Tiszavasvári Téglagyár (Tiszavasvári 0194/10 hrsz.) telephelyen végzett téglagyártási 

tevékenység folytatására kiadott egységes környezethasználati engedély ötéves környezetvédelmi 

felülvizsgálata.  

A kérelmező ügyfél: WIENERBERGER Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.)   

A kiadott határozat ügyszáma: 682-1/2018. 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2018. 01. 23. 

A tevékenység vélelmezett hatásterülete:  

A dokumentáció számításai szerint a téglagyártás hatásterületét P1 pontforrás (az alagútkemence 

kéménye) NO2 emissziója határozza meg, nagysága a pontforrástól számított 1608 m sugarú kör 

területe.  

 

A kiadott 139-4/2018. sz. határozat a Főosztály honlapján, valamint a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 

12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2018.01.23. - 2018.02.07. megtekinthető. 

A lefolytatott eljárás iratai megtekinthetők a Főosztály székházában ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

). 

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

ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 375.000,- Ft.  

Természetes személyek és Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 7.500.- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.  


