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KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE 

 

Az ügy tárgya:  A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 

hrsz. alatti területén csomagolóüveg gyártóüzem egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárása 

Az ügy ügyiratszáma:  SO/KTHF/04310-1/2022. 

Az eljárás megindulásának napja: 2022. június 9. 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindulásától számított 42 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 

Szente Eszter e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu 

telefon:  82/795-916 

Tájékoztatás egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció kiegészítéséről: 

A Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 33.; a továbbiakban: Kérelmező) 

kérelmére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 51. a) pontja [Üveg- 

és üvegszálgyártó üzem; 20 t/nap olvasztókapacitástól] alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, mely eljárás lezárásaként a 

SO/KTHF/00064-33/2022. ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy a Kaposvár 0285/29 

hrsz. alatti telephelyen tervezett üveg csomagolóanyag-gyártó üzem létesítésével kapcsolatban 

környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős 

környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.  

A tevékenység megkezdéséhez a R. 2. számú melléklet 1.1. pontja [Tüzelőanyagok égetése legalább 

50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben] és 3.3. pontja 

[„Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül”] alapján egységes 

környezethasználati engedély megszerzése szükséges. 
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A Kérelmező meghatalmazása alapján a NECS Környezetvédelmi Tanácsadó Kft. (1112 Budapest, 

Jégvirág utca 14.) 2022. június 8. napján a tárgyi ügyben egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az általa elkészített egységes 

környezethasználati engedélyezési dokumentációt. 

A Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi beruházás szerepel az egyes gazdaságfejlesztési célú 

és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 

27. Korm. rendelet) 2. mellékletének a 63. pontjában „Ipari park kialakítása, továbbá az ahhoz 

kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések 

megvalósítására irányuló beruházások Kaposvár külterületén” néven, mint nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 

A Kormányhivatal a Kérelmezőt a SO/KTHF/04310-2/2022. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra 

hívta fel. A Kérelmező a hiánypótlást 2022. június 23., 2022. június 26. és 2022. július 1. napján 

teljesítette. 

A kérelem kiegészítéseként megküldött hiánypótlási dokumentációt a Kormányhivatal elektronikusan is 

közzétette, amely az alábbi webhelyről tölthető le: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f90181cd62be1329da/126598/-

4056926502534588526/4310_hp.zip  

Az érintettek a kérelem kiegészítéseként megküldött hiánypótlási dokumentációt Kaposvár Megyei Jogú 

Város Jegyzőjénél (7400 Kaposvár, Kaposvár, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Jegyző), valamint a 

Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben  

(H: 830 – 1200, Sz: 830 – 1200 és 1300 – 1600, P: 830 – 1200) tekinthetik meg előre egyeztetett időpontban. 

A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.  

A közlemény közzétételére vonatkozó tájékoztatás: 

A Kormányhivatal a közlemény kiegészítését a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali 

hirdetőtábláján, valamint a honlapján ((https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirdetmenyek1) 

2022. július 5. napján teszi közzé. 
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