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K Ö Z L E M É N Y

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Huntsman
Corporation  Hungary  Vegyipari  Termelő  Fejlesztő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság
(székhely: 8105 Pétfürdő Gyártelep, hrsz. 2387/7; KSH: 10301340-2014-114-19; KÜJ:
100188307, továbbiakban:  Ügyfél) által benyújtott kérelem alapján, a  8105 Pétfürdő
Gyártelep,  2387/7 hrsz. alatti  telephelyen a  továbbiakban:  Telephely)  folytatott
tevékenységei közül a szerves anyag gyártási tevékenység jelentős kapacitásbővítése
tárgyában VE-09/KTF/06694/2021. ügyiratszámon környezeti hatásvizsgálati és a VE-
09/KTF/00471-19/2021. ügyiratszámon kiadott egységes környezethasználati engedély
módosítására irányuló összevont eljárás indult, melyről a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati  engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.  25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (1) és (2) bekezdése alapján, a R. 24. § (7)
bekezdésére figyelemmel az alábbi tájékoztatást adom. 

Az ügy tárgya:  A  8105 Pétfürdő Gyártelep,  2387/7 hrsz. alatti  telephelyen folytatott
szerves anyag gyártási,  valamint  veszélyes hulladék ártalmatlanítási  tevékenységek
közül a szerves anyag gyártási  tevékenység jelentős kapacitásbővítésére vonatkozó
környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati  engedély  módosítása a
benyújtott   „Szakértői vélemény a Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-
fejlesztő Zrt. telephelyén tervezett 7 kt/év kapacitású új termelő egység (Falcon MPU)
hatásvizsgálati  eljárásához  és  a  telephely  egységes  környezethasználati
engedélylének  módosításához  a  Pétfürdő,  Gyártelep  hrsz.  2387/7  alatti  ingatlanon”
című dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján.

Ügyiratszám: VE-09/KTF/0694/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2021. augusztus 17.

Az ügyintézési határidő: 130 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.)  Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be
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a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Almásyné Bartl Katalin, 88/550-797

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József A. u. 36.

Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,

Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek

Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF

Hivatali kapu azonosító: 346009700

E-Papír  szolgáltatás:  https://epapir.gov.hu (Témacsoport:  Kormányhivatali  ügyek;
Ügytípus:  Környezet-  és  természetvédelmi  feladatok;  Címzett:  Veszprém Megyei
Kormányhivatal).

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800 –1200

R. 12-15. §-ok szerinti eljárás NINCS folyamatban.

Az ügy rövid ismertetése:  Az Ügyfél  a  8105 Pétfürdő Gyártelep,  2387/7 hrsz. alatti
telephelyen folytatott  szerves  anyag  gyártási  tevékenységének  kapacitásbővítése
érdekében  egy  7.000  t/év  kapacitású  új  termelő  egységet  (FALCON  MPU
üzemegység) kíván létesíteni, ezáltal a jelenleg engedélyezett éves termelési kapacitás
24.100 t/év-ről  31.100 t/év-re emelkedik.  A kapacitásbővítéssel  új  alapanyag,  illetve
késztermék nem kerül bevezetésre.

A  telephely  Pétfürdő  település  2387/7 hrsz.  ingatlanján  található,  a  létesítendő  új
üzemegységtől a legközelebbi védendő ingatlan mintegy 430 méterre helyezkedik el.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével: 

A tevékenység hatásterületének meghatározását a Dokumentáció 11.2 számú fejezete
tartalmazza.  Az  összesített  hatásterületet  a  levegőtisztaság-védelmi  hatásterület
határozza meg. A hatásterület térképes ábrázolását a Dokumentáció 1/8. sz. melléklete
mutatja be.

A tevékenység közvetlen hatásterületével érintett ingatlanok: 

Pétfürdő település közigazgatási területén: 1552, 1553, 1551/1-2, 2385/2-7, 2385/19,
2385/8-13,  2385/15-16,  2384,  2383/2,  2361/7-9,  2361/24,  2361/5,  2364,  2361/79,
2361/80,  2361/10,  2361/99-101,  2361/21,  2361/112-118,  2361/61-63,  2631/67-76,
2387/3-4, 2387/6, 2361/51, 2361/42-43 helyrajzi számú ingatlanok.
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Az elektronikus úton közzétett kérelem és a   D  okumentáció elérési helye:  

 https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017b5da4444
43de5/108318/-7279920507954326864/6694-1-21-Huntsman-dokumentacio-

publikus.zip

Az  R. 8.  §  (1)  bekezdése  szerint  a jelen  közleményt  a  Kormányhivatal  honlapján
közzéteszem
(http://kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek),  valamint  az  R. 8.  §  (2)
bekezdése és a 25/B.  §  (1)  bekezdés  a) pontja  szerint  megküldöm a tevékenység
telepítési helye szerinti település jegyzőjének. A jegyző haladéktalanul, de legkésőbb
három napon  belül gondoskodik  a  közlemény  közterületen  és  a  helyben  szokásos
egyéb módon történő közzétételéről. 

A  fentiek  szerint  a  kérelem  és  mellékleteinek  elektronikus  példánya  előzetes
egyeztetés  alapján  a  tervezett  tevékenységgel  érintett  település  (Pétfürdő
Polgármesteri  Hivatal  Jegyzője,  a  továbbiakban:  Jegyző)  jegyzőjénél,  valamint
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Főosztályán  tekinthető  meg,  a  betekintés  módjáról  a   Kormányhivatalnál  vagy  a
Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

Jelen  közlemény    Kormányhivatal  honlapján  történő   közzétételének  időpontja:  2020.  
augusztus 23.

Az észrevételek megtételére, kérdések felvetésére biztosított lehetőségek:

Tárgyi  eljárásra  vonatkozó  észrevételek  megtételére,  kérdések  feltevésére  a
Kormányhivatalnál, valamint Pétfürdő Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél van lehetőség.

Felhívom az érintettek szíves figyelmét, hogy az észrevételeket lehetőleg a közzétételt
követő  21  napon  belül  küldjék  meg  az  érintett  hivatalhoz.  A  hatósággal  történő
kapcsolattartási lehetséges formáit az Ákr. 26. § (1) - (2) bekezdései szabályozzák. 

A   Kormányhivatal   által hozható döntések  :  

A  Kormányhivatal döntésében az egységes környezethasználati engedély kiadásáról
vagy az engedély kiadása iránti kérelem elutasításáról dönt a R. 24. § (9) bekezdése
alapján. 

A Kormányhivatal a honlapján és a hirdetőtábláján közhírré teszi a döntést a környezet
védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)
71. § (3) bekezdése alapján – annak véglegessé válására tekintet nélkül -, figyelemmel
az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére. 

A R.  5.  §  (6)  bekezdése  szerint,  figyelemmel  a  R.  24.  §  (11)  bekezdésére
Kormányhivatal  az  eljárást  lezáró határozatot  megküldi  az  eljárásban  részt  vett
önkormányzatok  jegyzőinek,  akik  a  környezetvédelmi hatóság  által  megjelölt
időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről. 
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Ügyféli jogok gyakorlása:

Amennyiben jelen  közleményben szereplő kérelemre indult eljárás természetes
vagy jogi személy, egyéb szervezet jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti,
úgy  írásban,  fenti  elérhetőségeken  kérelmezheti  ügyféli  jogállásának
megállapítását.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak
befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az Ákr. 33. § (4)
bekezdése  alapján  az  iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot
készíthet,  vagy  -  kormányrendeletben  meghatározott  költségtérítés  ellenében  -
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít

A tárgyi eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi lehetőségét az Ákr. 5. §-a szabályozza.
Az  Ákr.  5.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  ügyfél  az  eljárás  során  bármikor
nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban:  Eüsztv.) nevesített ügyfél az Eüsztv-
ben  meghatározott  elektronikus  úton  történő  ügyintézésre  köteles.  Az  e
követelménynek meg nem felelő  nyilatkozat  az  Eüsztv.  9.  §  (5)  bekezdése  szerint
hatálytalan.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei
Kormányhivatal  kormánymegbízottjának  a  kiadmányozás  rendjéről szóló  4/2020.
(III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Vitai Gertrúd
osztályvezető
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