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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. § és 9. § 

alapján, ezen közlemény útján értesíti, hogy a Főosztályon a Boysen Battery Components Hungary Kft. 

(1134 Budapest, Váci út 31.; továbbiakban: környezethasználó) megbízásából eljáró Denkstatt Hungary 

Kft. (H-1037, Budapest, Seregély u.6.) kérelmére, a Nyíregyháza 01512/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

akkumulátor takaró-tartólemez gyártó létesítmény telepítése, megvalósítása, felhagyása tárgyában indult 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban 

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

A közmeghallgatás időpontja: 2023. január 31. 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/7571-2022 webcímen tekinthető meg. 

Felhívom a figyelmét, hogy a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási 

szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete 2. § (2) 

bekezdés a) pont rendelkezése alapján az  ügyintézési határidőbe nem számít bele a 2022. december 

22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó igazgatási szünet időtartama. A Főosztályon az igazgatási 

szünet időtartama alatt az üggyel kapcsolatos dokumentáció személyes megtekintésére nincs 

lehetőség. 

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. december 19. 

 


