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Ügyiratszám: 964-2/2022.
Tárgy: A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft.
Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén
csomagolóüveg
gyártóüzem
egységes
környezethasználati engedélyezési eljárása

KÖZHÍRRÉ TÉTEL
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Somogy
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal). közleményét, amely
szerint SO/KTHF/04310-1/2022. ügyiratszámmal a SISECAM Glasspackaging Hungary Kft.
Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén (Orci települést érintő hatásterületen) csomagolóüveg
gyártóüzem egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.
A fenti közlemény Orci Község Önkormányzata 7461 Orci, Petőfi tér 2. sz. alatt található
(közterületen bármikor, akadálymentesen megközelíthető) hirdetőtábláján, valamint a
www.orci.hu honlapon közzé teszem.
Tájékoztatom Orci település lakosságát arról, hogy a közlemény mellékletét képező
dokumentációba személyesen a Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal Orci Kihelyezett
Ügyfélszolgálatának ügyfélszolgálati irodájában (7461 Orci, Petőfi tér 2.), ügyfélfogadási időben
(hétfő, kedd és csütörtök 8.00-12.00 óra között) lehet betekinteni.
Magyaratád, elektronikus időbélyegző szerint

Prisztács Éva
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KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról
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

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:
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 [Üvegés 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.
Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989
E-papír: https://epapir.gov.hu→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Megyei Kormányhivatal
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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 Környezethasználó neve, székhelye:
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.

1134 Budapest, Váci út 33.

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői: (a R. 21. § (1) bekezdése alapján
elkészített közérthető összefoglaló alapján)
A beruházási terület és környezeti hatásterülete nem érint országhatáron túli vagy természetvédelmi
területet az ökológiai folyosón kívül.
A dokumentációban lehatárolt hatásterületek országhatárt nem érintenek.
A tervezett létesítmény megépítése (felhagyása) során elviselhető mértékű és átmeneti jellegű
környezetterhelés jelentkezik. A várható környezetterhelés a vonatkozó határértékek alatt marad
minden környezeti elem esetében. Az építés hatásainak legnagyobb hatásterületi távolsága a meglévő
épület középpontjától számított 200 m-en belül marad (ez a távolság levegőtisztaságvédelmi
szempontból került lehatárolásra).
A létesítmény üzemelése alatt jelentkező környezeti kibocsátásai (zaj, légszennyező anyagok,
hulladékok, szennyvizek) nem okoznak határérték feletti környezeti terheléseket. Az üzemelés során
jelentős élővilágot, és tájat érő hatásokkal az antropogén környezet miatt nem kell számolni. A tervezett
üveggyár legnagyobb üzemelés alatti hatásterületi távolsága az olvasztó kemencék kéményétől
számított 3793 m, amely levegőtisztaságvédelmi szempontból, üzemelés alatt került lehatárolásra.
A környezeti alapállapot és a tervezett létesítmény és tevékenységek várható környezeti hatásainak
vizsgálata alapján, a jogszabályi előírások, a javasolt környezeti hatást mérséklő intézkedések és
környezeti monitoring előírások betartása mellett a tervezett létesítmény környezetvédelmi szempontból
nem kifogásolható; környezeti hatásai elfogadhatók.
A tervezett tevékenység helye és területigénye:
A beruházással érintett terület Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti ingatlana, amely a Dombóvári úton, a Keleti
Ipari Parkban található. A területe mintegy 330415 m2.
A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:
A tervezett tevékenység hatásterülete Kaposvár, Orci, Sántos, Taszár települések területét érinti.
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A Kormányhivatal a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelem és
mellékleteinek elektronikus példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének,
valamint a közleményt a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek, akik haladéktalanul, de
legkésőbb három napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen, és a helyben szokásos
egyéb módon történő közhírré tételéről, amelynek időtartama legalább huszonegy nap.
A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzéteszi. Az elektronikus úton
közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/filedownload/8a4880ee7f282ed8018147a7674a6a1b/125118/2057393581210273663/4310_p.zip
Az érintettek a kérelmet és mellékleteit a 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 Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közlemény megjelenését követő
huszonegy napon belül a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni a
Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél.
A konkrét ügyben a Kormányhivatal lehetséges döntései:
•

kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy

•

a kérelmet elutasítja.

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján,
valamint a honlapján ((https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirdetmenyek1) 2022. június 16.
napján teszi közzé.

