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KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

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

hrsz. alatti ingatlanán üveg csomagolóanyag-gyártó üzem 

kialakításának előzetes vizsgálati eljárása 

Az ügy ügyiratszáma: SO/TO/03524-1/2021., SO/KTHF/00064-1/2022. 

Az eljárás megindulásának napja: 2021. december 31. 

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindulásától számított 45 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 időtartama. 

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 

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

Telefonszám: 82/795-916 

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése: 

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

2021. december 30. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal). Kérelméhez mellékelte a Mott MacDonald 

Magyarország Kft. (1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.  

A Kormányhivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a 

tervezett tevékenység 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 előzetes vizsgálat, és a 

Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 
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A Kormányhivatal megállapította továbbá, 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 beruházás célja: Csomagolóüveg gyár kialakítása 

A gyártási folyamat főbb lépései: 

1. Nyersanyagok tárolása és keverése: A legfontosabb alapanyagok teherautón érkeznek az 

üzembe, tárolásuk mennyiségtől függően silókban történik. Az alapanyagokból megfelelő arányban 

előállított keverék kerül majd a kemencébe. 

2. Olvasztás: Egy pneumatikus automata rendszer az alapanyagokat a silókból keverő tartályokba 

juttatja, amelyből a homogenizálást követően a keverék folyamatosan a kemencékbe kerül. Az első 

ütemben 1 db kemence kerül beépítésre, az ezt követő ütemekben pedig további egy-egy kemence 

létesül a már működő(k) mellé. A keverékhez, ha szükséges, vizet adagolnak a megfelelő 

páratartalom elérése végett. A keverék végighalad egy U lángú, vegyes tüzelésű (földgáz égetés 

elektromos rásegítéssel) regeneratív kemencén, amely során az anyag olvad, oxidálódik, 

keveredik, mentesül a gázbuborékoktól, melyek később zárvány formájában az üveg robbanását 

okozhatnák. A kemencében elért legmagasabb hőmérséklet 1580°C, amely a formázást megelőző 

szakaszon 1100-1300°C-ig hűl le. A kemencék hevítése elsősorban földgáz égetéssel történik, 

azonban a teljesen egyenletes hőeloszlás érdekében a kemence alját elektromos berendezéssel 

is fűtik. 

3. Préselés és fúvás: Az előkészítő medencét követően az üveg az előmelegítőn át egy gyűrű 

formán folyik tovább. A nyílás után pengékkel a megfelelő méretű és térfogatú olvadék darabokat 

vágják le, melyek a formázó gépbe érkeznek, melyekben sűrített levegő segítségével formákba 

fújják az üvegdarabokat. A formázás során a hőmérséklet 600°C körüli értékre csökken. 

4. “Hot coating”: A folyamat során az üveg egy vékony ón bevonatot kap, amely növeli az üveg 

ellenálló képességét a mechanikai behatásokkal szemben oly módon, hogy az üveg felületén már 

megtalálható kapilláris repedéseket eltömíti, továbbá alapozást biztosít a további bevonatokhoz. 

5. Feszültségmentesítés: A még forró termékek külső oldala gyorsabban hűl le, mint a belső 

felületük, amely feszültséget generál az üvegben. A feszültségmentesítés során az üveget újra 

hevítik és jól szabályozott egyenletes folyamat során hűtik szobahőmérsékletűre.  
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6. Hideg felületi bevonás: A kész, már lehűlt termékeket egy vékony polimer réteggel vonják be, 

amely a későbbi karcolásoktól, esetleges törésektől óvja meg az üveget. A polimer réteg az üveg 

külső felületére kerül, az üvegben lévő termékkel később nem érintkezik. 

7. Minőségbiztosítás: Az üzemben több ponton automata és manuális minőségellenőrzést 

végeznek több lépésben, minden nagyobb gyártási lépés során. 

8. Csomagolás és raktározás: A gyártási folyamat utolsó lépéseként a kész termékeket 

csomagolják és raklapokra helyezik. 

A tervezett gyáregység főbb építőelemei: 

▪ kemence + gyártócsarnok + raktárépület (minden kemencéhez) 

▪ iroda és szociális épület (ebédlő, pihenő terület, munkások öltözője stb.) 

▪ alapanyag tároló silók, üvegcserép tároló 

▪ sarzs (batch) előkészítő 

▪ segédüzemi berendezések épülete (generátorok, préslevegő előállító kompresszorok stb.)  

▪ szivattyúház  

▪ felszín alatti tartálypark (LPG, gázolaj)  

▪ szennyvízkezelő segédüzem  

▪ parkolók és rakodási területek  

▪ porta és beléptető kapu 

A létesítmény kapacitása: 550 tonna/nap kemencénként. 

A kemencék folyamatos üzemben, 3 műszakos üzemrendben fognak működni. 

A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

A beruházással érintett terület: Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti külterületi ingatlana a Keleti Ipari Parkban 

Az ingatlan területe: 33 ha 0415 m2 

Az ingatlan tulajdonosa: Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. (a Környezethasználó) 

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések: 

A tervezett tevékenység hatásterülete Kaposvár és Sántos települések területét érinti. 

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási 

időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél előre egyeztetett időpontban 

betekinthetnek. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 
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A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton 

közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b017e2ad338431576/116184/5782701447229608654/64_22.zip 

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései: 

− ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezésével szemben kizáró 

ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység 

kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható; 

− ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervekkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti 

kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

− ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig 

megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési 

tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni; 

− amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából 

jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit; 

− amennyiben R. – az előzetes vizsgálat eredményeként –nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá is tartozik, akkor a R. 8. számú 

melléklet figyelembevételével határozatban állapítja meg az egységes környezethasználati 

engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

− ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában 

kezdhető meg. 

− ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 
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A Kormányhivatal a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és 

mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezetten érintett települések 

jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény 

közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos 

kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, 

valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a 

közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz 

észrevételt lehet tenni. 

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. január 7. 

napján teszi közzé. 
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