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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: környezetvédelmi hatóság) ezen hirdetmény útján tájékoztatja a 

nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult 

a 41134. jelű Garbolc, országhatárhoz vezető út (Garbolc-Szárazberek összekötő út 

magyarországi szakasz) környezetvédelmi teljesítményértékelésére vonatkozóan. 

 
Az ügy iktatási száma: 10364/2015 

Az eljárás megindításának napja: 2015. 11. 11. 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015. november 25. 

 

Az ügy rövid ismertetése: 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a BIO-AQUA 

PRO Kft. (4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.) környezetvédelmi teljesítményértékelést nyújtott be a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) a 41134. jelű 

Garbolc, országhatárhoz vezető út (Garbolc-Szárazberek összekötő út magyarországi szakasz) 

teljesítményértékelése tárgyban és kérte a környezetvédelmi működési engedély kiadását. 

A tevékenység tárgya a 41134 jelű, Garbolc országhatárhoz vezető út építése, a 0+457,20 km 

szelvényben gyalogos átkelőhely létesítése, illetve Garbolc községben a Rákóczi és Szatmári utcák 

szélesítése és burkolat megerősítése, valamint a Szatmári utca külterületi szakaszától az 

Országhatárig terjedő út építése. 

Tárgyi útszakasz megépítését követően az út forgalomba helyezésének jogerőre emelkedése 2014. 

március 17-én megtörtént. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A teljesítményértékelés során az útépítés környezeti hatásait építési fázisonként vizsgálták. 

Tekintettel a munkák időszakos jellegére a fellépő környezetterhelés nem volt számottevő, 

határérték túllépés nem történt. 

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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

F. u. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2015. november 25-tól 2015. december 10-ig 

megtekinthető. 



 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási 

időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800–1200, 1300–1600) valamint Garbolc Község Jegyzőjénél. A 

betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál valamint a jegyzőnél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1028 

webcímen tekinthető meg. 

 

A közzététel időtartama 15 nap, ez idő alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 

lehet tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a kormányhivatalnál. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1028

