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HIRDETMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D.§ (1) bekezdése és az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján ezen hirdetmény útján értesíti az ügyfeleket, hogy kérelemre közigazgatási hatósági eljárást 

folytatott le a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. (4700 Mátészalka, Ernst Abbe u. 1-2.) mátészalkai 

telephelyéről és környezetéről készített tényfeltárási záródokumentáció elbírálása tárgyában, és az 

ügyben 30-17/2018. számon döntést hozott.  

 

Az ügy tárgya: Carl Zeiss Vision Hungary Kft. (4700 Mátészalka, Ernst Abbe u. 1-2.) mátészalkai 

telephelyéről és környezetéről készített tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, tényfeltárás 

folytatására kötelezés.  

A kérelmező ügyfél: Carl Zeiss Vision Hungary Kft. (4700 Mátészalka, Ernst Abbe u. 1-2.)  

A kiadott határozat ügyszáma: 30-17/2018. 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2018.09.25. 

A tevékenység vélelmezett hatásterülete:  

A dokumentációban foglaltak szerint a halogénezett alifás szénhidrogénekkel szennyezett felszín alatti 

víztömeg kiterjedése meghaladja a gyár ingatlanhatárait, a dokumentációban ábrázolt kiterjedésben 

főként a déli területeket és keleti irányban, a Mátészalka Ipari út keleti oldalán található lakóövezet egy 

részét érinti.  

A kiadott 30-17/2018. sz. határozat a Főosztályon megtekinthető. 

A lefolytatott eljárás iratai megtekinthetők a Főosztály székházában ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

). 

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

döntés ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. 

 A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 563.500,- Ft.  

Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az engedélyezési eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 11.270.- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.  


