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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.) 29. § (6) 

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

Kormányhivatalnál a Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4511 

Nyírbogdány, Gyártelep) (továbbiakban: érdekelt) megbízásából az Eco-Green Környezetvédelmi és 

Innovációs Kft (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII./707.) kérelmére közigazgatási hatósági 

eljárás indult az érdekelt Nyírbogdányi telephelyén végzett tevékenységek környezetvédelmi 

teljesítményértékelésének jóváhagyása tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 8085/2015. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. július 28.  

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. július 29. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. szeptember 03. 

Az ügy rövid ismertetése:  

A Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. megbízásából az Eco-Green 

Környezetvédelmi és Innovációs Kft elvégezte az érdekelt Nyírbogdányi telephelyén végzett 

tevékenységek környezetvédelmi teljesítményének értékelését, és a teljesítményértékelést tartalmazó 

dokumentációt jóváhagyásra benyújtotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztályára. 

A környezetvédelmi teljesítményértékelés célja a telephelyen folytatott tevékenységek környezetre 

gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való 

megfelelés ellenőrzése.  

A Bogdány Petrol Kft. a nyirbogdányi telephelyén a következő üzemegységeket és a hozzájuk 

kapcsolódó egyéb létesítményeket üzemelteti: 

 Vazelin gyártó üzem + tartálypark 

 Emulzió gyártó üzem + tartálypark 

 Mikroparaffin gyártó üzem 

 Olvikor gyártó üzem + tartálypark 

 Optikai kábeltöltő anyag (Lunectra) gyártó üzem  

 Festékgyártó üzem 

 Veszélyes- és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek 

 Laboratórium, porta, irodaházak, vendégház, gépház, garázs, műhely, raktárak. 
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A közvetlen hatásterület határai, a benyújtott dokumentáció alapján:  

 A létesítmény zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete a létesítmény akusztikai 

középpontjától számított 335 m sugarú kör területe (megítélési időszak: éjjel; területi 

funkció: lakóterület(kertvárosias beépítésű)). 

 Levegőtisztaság-védelmi szempontból az P12 pontforrástól (Olvikor üzem elszívó 

ventilátor) számított 176 m sugarú kör területe. 

 

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 2015. szeptember 3. - szeptember 21-ig megtekinthető, 

valamint a hatásterülettel érintett településen közhírré tételre kerül. 

 

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 Nyírbogdány 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/1011 

webcímen tekinthető meg. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1011

