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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: Kormányhivatal) a közigazgatási hatósági eljárás 

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

bek. alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a hatásterületen élő ügyfeleket, hogy a Kormányhivatal a 

Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep 929/1) 

Nyírbogdányi telephelyén végzett tevékenységei környezetvédelmi teljesítményértékelésének 

jóváhagyására indult eljárásban 606-2/2016. számon döntést hozott, a környezetvédelmi 

teljesítményértékelést jóváhagyta. 

 

Az ügy tárgya: Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4511 Nyírbogdány,  

    Gyártelep 929/1) Nyírbogdányi telephelyén végzett tevékenységei  

    környezetvédelmi teljesítményértékelése 

A kérelmező ügyfél: Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

          4511 Nyírbogdány, Gyártelep 929/1 

A kiadott határozat száma: 606-2/2016. 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016. február 10. 

A közvetlen hatásterület határai, a benyújtott dokumentáció alapján:  

A létesítmény hatásterületét a zajvédelmi hatásterület határozza meg, amely a létesítmény akusztikai 

középpontjától (EOV X: 307769, EOV Y: 858967) számított 335 m sugarú kör területe (megítélési 

időszak: éjjel; területi funkció: lakóterület (kertvárosias beépítésű)). 

 

A hirdetmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

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

F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2016. február 10. - február 26-ig megtekinthető, 

valamint a hatásterülettel érintett településen közhírré tételre kerül. 

 

Az ügyben hozott 606-2/2016. számú döntés megtekinthető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 800–1200, szerda 800–1200, 1300–1600). 

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

közléstől számított 15 napon belül biztosított a jogorvoslati lehetőség. 

A 606-2/2016. sz. határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a kormányhivatalhoz 

benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díjköteles. 

 


