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KÖZLEMÉNY 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 9. § (6) 

bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.) által tervezett „Debrecen(kiz.) – Nyíregyháza(kiz.) vasúti 

vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére 

eső szakasza megvalósításának környezeti hatásvizsgálati eljárásában  

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart. 

A közmeghallgatás időpontja: 2022. április 21. (csütörtök) 14
00

 óra. 

A közmeghallgatás módja:  

A közmeghallgatás online kerül megtartásra. Ennek érdekében a Főosztály kéri, hogy a 

közmeghallgatáson való részvételi szándékát 2022. április 19. (kedd) reggel 8 óráig a Főosztály 

ügyfélszolgálati e-mail címén: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu jelezni szíveskedjen, 

melyben a 2151/2022. ügyiratszám megjelölésével  

- az ügyben való érdekeltségét igazolja, valamint  

- a személyi igazolványát, vagy más személyazonosításra alkalmas igazolványt, és a 

lakcímkártyát is mutassa be, valamint  

- az elektronikus elérhetőséget (e-mail) is adja meg!  

A személyazonosság és a lakcímadatok megadása az ügyféli minőség megállapítása érdekében 

szükséges.  

A Főosztály a bejelentkezett ügyfelek részére a megadott elektronikus címen (e-mail) megküldi az online 

közmeghallgatás elérhetőségének adatait.  

A bejelentkezéssel egyidejűleg hozzájárulását adja személyes adatainak a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE szerinti a környezetvédelmi 

hatóság és más hatóság általi közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges kezeléshez. 

A tervezett beruházás helye szerint érintett települések: Újfehértó Város, Érpatak Község, 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. 

Tájékoztatom, hogy a közmeghallgatáson részt vehet, de részvétele nem kötelező.  

A közmeghallgatáson bárki részt vehet, akinek a részvételét az ügyfelek nem kifogásolják. A hatóság 

védett adat és zártan kezelt adatok védelme érdekében is kizárhatja a közmeghallgatásról a 

nyilvánosságot. Azt, aki a közmeghallgatás rendjét zavarja, a közmeghallgatás vezetője 

rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal 

sújthatja. 
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A közmeghallgatás módjával kapcsolatos intézkedéseket a Főosztály a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel 

összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a alapján hozta.  

A közlemény a Főosztály honlapján, hirdetőtábláján, valamint az érintett települések jegyzői által 

meghatározott helyeken megtekinthető.  

Az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány és mellékletei elektronikus úton megtekinthető 

a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint az 

érintett települések jegyzői által megjelölt helyeken.  

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2151-2022 webcímen 

tekinthető meg. 

A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályhoz, vagy az 

érintett települések jegyzőihez lehet benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson online lehet megtenni 

Nyíregyháza, 2022. március 16. 


