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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.) 24. § (7) és 9. 

§ (6) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a W-SCOPE HUNGARY 

PLANT Kft. (1118 Budapest, Számadó utca 19. fsz. 3.; továbbiakban: környezethasználó) megbízásából 

eljáró Literáthy Bálint (1112 Budapest, Határőr út 39.) kérelmére, a Nyíregyháza 01469/5. hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett „Szeparátor fólia gyártó üzem létesítése és működése Nyíregyházán” tárgyú 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában 

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

A közmeghallgatás időpontja: 2022. augusztus 01. 10
00

 óra. 

A közmeghallgatás helye: A Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti épület 

            I. emeleti tárgyalóterme. 

A tervezett beruházás helye szerint érintett település: 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. 

A közlemény a Főosztály honlapján, hirdetőtábláján, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Főjegyzője 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 település jegyzője által megjelölt helyeken.  

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4222-2022 webcímen 

tekinthető meg. 

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

érintett település jegyzőjéhez lehet benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson személyesen lehet 

megtenni 

Nyíregyháza, 2022. június 22. 

 

 

 


