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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A Progroup Board Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. IV. em., KÜJ: 
103 661 359, KTJ: 102 779 308, hivatalos elektronikus elérhetősége: 26682958#cegkapu)  
meghatalmazása alapján eljáró IMSYS Kft. (székhely: 1033 Budapest, Mozaik u 14/A., 
hivatalos elektronikus elérhetősége: 12157817#cegkapu) által elkészített és 2019. április 8-án 
előterjesztett, 2019. április 17-én a besorolással kiegészített – a Kerekegyháza 2402; 2403; 2404; 
2405; 2406; 2407; 2408; 2409, 2410; 0126/20; 0126/21; 0211/69; 0211/68; 0211/67; 0211/66; 
0211/60; 0211/103; 0211/102; 0211/62; 0211/50 hrsz.-ú területeken hullámkarton-tábla gyártó üzem 
és kapcsolódó létesítmények létesítése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) szerinti előzetes konzultációs kérelemre hatóságunk az R. 5/B. § (3) 
bekezdés c) pontja és az 5/B. § (4)-(5) bekezdés alapján – az alábbi véleményt adja: 

 
A tervezett beruházás az R. 1. számú melléklet 11. pontja (Papír- és kartongyártó üzem 200 
t/nap késztermék gyártástól) és az R.  2. számú mellékletének 6. b) pontja (Papíripar, faanyag-
feldolgozás papír vagy karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül) alá sorolható. 
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Az R. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes konzultációt 
kezdeményezhet a hatóságnál, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely az 1. és 2. 
számú mellékletben egyaránt szerepel.  
 
A benyújtott előzetes konzultációs dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy 
az R. 1. számú mellékletének 11. pontja, valamint a 2. számú melléklet 6. b) pontja alapján a 
környezeti hatástanulmányt, valamint az egységes környezethasználati engedélykérelmet el 
kell készíteni. 
 
Az R. 1. § (4) bekezdése szerint a környezethasználó kérelmére a környezeti hatásvizsgálati 
eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a környezethasználó 
kérelmére összevonható. Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, 
akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati 
engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi. 
 
A benyújtandó dokumentációban földtani közeg védelme, hulladékgazdálkodási, 
természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból az 
R. 6. számú, illetve 8. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményekre kell kitérni, 
különös tekintettel az alábbiakra: 
 
Általános előírások szempontjából 
Ismertetni kell, hogy a tervezett hullámkarton gyártási tevékenység hogyan felel meg az 
Európai Bizottság Végrehajtási Határozatával (2014.09.26.) kiadott a cellulóz, a papír, és a 
karton gyártására vonatkozó BAT következtetéseknek (az R.17. § (2) és (3) bekezdés 
alapján). 
A környezeti hatástanulmányban a hatásterületek kiterjedését térképen ábrázolva is be kell 
mutatni hatótényezőnként és a tevékenység szakaszainak megfelelően. Meg kell továbbá 
határozni és térképen ábrázolva is bemutatni a teljes (összesített) hatásterületet. (az R. 7. § 
(3) bekezdés alapján a 6. számú melléklet 3. p) pontja és 7. melléklet 3. és 5. pontjai szerint.) 
 
Földtani közeg védelmi szempontból az egységes környezethasználati engedélykérelmi 
dokumentációnak tartalmaznia kell az alapállapot jelentést (az R. 8. számú melléklet p) 
pontja alapján). 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból 

A) A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása 

Éghajlatvédelmi szempontok szerint 
a) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység számba vett változata milyen mértékben 
érzékenyek az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra, jelentős érzékenység esetén részletes 
adatokkal alátámasztottan; 
b) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési hely és a feltételezhető 
hatásterületen jellemző természeti veszélyforrásoknak való kitettséget, legalább az elmúlt 
harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc évre 
vonatkozó adatokkal alátámasztva; 
c) ha az a) és b) pont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati 
tényezők vonatkozásában jelentős értéket mutat, az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó 
feltételezhető hatásokat elemezni kell, a b) pont szerinti időtávra vonatkozó adatokkal 
alátámasztva; 
d) a c) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában kockázatelemzést kell 
készíteni, és szövegesen értékelni kell, hogy miként változik a kockázat mértéke a b) pont 
szerinti jövőbeli időtávra vonatkozóan; 
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e) az alkalmazkodási intézkedések eredményességének nyomon követésére vonatkozó javaslatot 
kell tenni, 
f) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

B) A várható környezeti hatások becslése értékelése 
a) a környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének lehetőségei, 
b) az üvegházhatású gázok várható kibocsátásának – éves és tonnában meghatározott – 
bemutatása számításokkal alátámasztva, 
c) az olyan, lehetséges alkalmazkodási intézkedések, valamint az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését, illetve ellentételezését szolgáló intézkedések bemutatása, amelyek 
éghajlati, ökológiai és környezeti szempontból hasznosak, továbbá megvalósításuk nem jár 
aránytalanul magas költséggel, 
d) annak számításokkal alátámasztott bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti 
az üvegházhatású gázok megkötését vagy növényzet általi elnyelését; 
e) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását 
okozhatja, akkor a környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni különösen 

ea) a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik 
értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait, 
eb) a lakosságot érő környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi 
állapotára gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetését, 
ec) amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét, 
ed) az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható 
mértékűre való csökkentésének lehetőségeit; 

f) a környezet állapotának változása miatt várható közvetlen gazdasági és társadalmi 
következmények becslése, amennyiben lehetséges, különösen: 

fa) a bekövetkező károk és felmerülő költségek, 
fb) a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása, és az ennek 
következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változások, 

g) baleset-, üzemzavar-kockázat mértékének bemutatása, különös tekintettel a felhasznált 
anyagokra és az alkalmazott technológiára; 
h) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások 
bemutatása. 

* 
 

A telephely elhelyezkedése: 

A létesítendő telephely Kerekegyháza külterület 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 
2409, 2410, 0126/20, 0126/21, 0211/69, 0211/68, 0211/67, 0211/66, 0211/60, 0211/103, 
0211/102, 0211/62, 0211/50 hrsz. alatti ingatlanokon helyezkedik el. A terület megközelítése 
az 5214 sz. Kecskeméti útról lehetséges, ahonnan bekötőút vezet a telephelyhez.  A 
Kecskeméti út elérése történhet É-i irányból az M5 jelű autópálya felől Lajosmizsén, majd 
Kerekegyházán keresztül, K-i irányból Kecskeméten keresztül az 5218 sz. úton, vagy DK-i 
irányból az 52. sz. főútról, melyen az M5 jelű autópályára ki lehet hajtani.  
A vizsgált telephely környezetében D-i és Ny-i irányban általános mezőgazdasági terület – 
tanyás övezet (Má-T) található. É-i és K-i irányban gazdasági jellegű területfelhasználási 
egység (Gip-2) övezeti besorolású (baromfitelep, benzinkút, szántóföld, ipari hasznosítású) 
területek találhatók. 
A legközelebbi lakóterület Kerekegyháza belterületi határánál a Kecskeméti úti családi házak 
(Lf falusias lakóterület), melyek telephelytől mért távolsága 550 m.  
A hullámkarton-tábla gyártó üzem létesítésének helye: 6041 Kerekegyháza 2402, 2403, 2404, 
2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 0126/20, 0126/21, 0211/69, 0211/68, 0211/67, 0211/66, 
0211/60, 0211/103, 0211/102, 0211/62, 0211/50 hrsz.-ú ingatlanok, Gip-2 jelű gazdasági 
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jellegű területfelhasználási egység besorolású övezetben helyezkednek el. A beruházással 
érintett ingatlanok együttes mérete 179 885 m², részben szántó, részben kivett művelési ág 
besorolású. 
 
A tervezett létesítmények: 
A Kerekegyháza, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 0126/20, 0126/21, 
0211/69, 0211/68, 0211/67, 0211/66, 0211/60, 0211/103, 0211/102, 0211/62, 0211/50 hrsz. 
alatti ingatlanokon tervezett telephelyen az alábbi létesítményeket alakítják ki: 

- alapanyag raktár; 
- technológiai sor; 
- víztisztító egység; 
- készáru raktár; 
- vegyianyag raktár; 
- szociális helyiségek; 
- parkoló (65 db tehergépjármű és 40 db személygépjármű részére). 

 
A gyártási technológia elemei: 

- gőzfejlesztő rendszer; 
- kombinált hő- és energiatermelő rendszer (CHP); 
- hűtő; 
- ragasztóanyag keverő rendszer; 
- hullámkarton gyártósor; 
- anyagszállító rendszer; 
- készáru csomagoló rendszer; 
- gyártási hulladék gyűjtő rendszer; 
- bálázó; 
- elszívó rendszer. 

A hullámkarton-tábla gyártó üzem megvalósulását követően hullámkarton-nyerspapír 
alapanyagból kiindulva tervezik a hullámkarton-tábla előállítást korszerű technológiával, 
magas minőségben, alacsony légszennyezőanyag- és szennyvíz kibocsátás mellett. A 
készterméket magyarországi csomagolóanyag-gyártók részére és export keretében a 
szomszédos országokban tervezik értékesíteni. 

Gyártási technológia: 
Az alapanyagként szolgáló hullámkarton-nyerspapír tekercseket targonca helyezi az 
automatikus szállító berendezésre. A gépkezelő a tekercset a tartóállványra igazítja és 
gondoskodik a tekercs megfelelő behelyezéséről a ragasztóprés egységbe. A gyártási 
folyamat ezt követően automatikusan megy végbe. A gyártás folyamatos. 
A ragasztóprés egység után, ami a tekercsek egymást követő automatikus összekapcsolására 
szolgál, a papír gőzzel fűtött hengereken halad át, ahol kb. 180 °C-os hőkezelésen esik át. A 
papírt közvetlenül is gőzölik annak érdekében, hogy a hullámosításhoz megfelelő 
hajlíthatósággal rendelkezzen. Ezt követően forró, hullámos profilú hengereken gördül át, 
melyek hullámos alakot kölcsönöznek a papírnak.  
A ragasztó egységben egy henger segítségével a hullámprofilra vékony réteg ragasztó kerül 
a papír teljes szélességében, majd a berendezés összeilleszti a hullámos papírt a fedőlappal. 
Egy fűtött acélszalag préseli hozzá a ragasztóval átitatott hullámos papírhoz a fedőlapot, 
ezáltal az egyik oldalán hullámos, a másik oldalán sima kartonpapírt hozva létre. A papír ezt 
követően egy gőzzel fűtött előmelegítőbe kerül, ahol a ragasztóból a papír által felszívott 
nedvességtartalmat csökkentik. 
A ragasztó egységet a lamináló egység követi, ahol az egyoldalas hullámkarton ismét 
ragasztózzák majd melegítik. Ekkor ragasztják a papír hullámos oldalára a másik fedőlapot 
magas hőmérséklet és a hengerek általi nyomás segítségével. 
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A gyártási sebesség a minőségi követelményektől függ, de minden esetben >350 m/perc. 
A gyártási folyamat végén a hullámkarton lapokat a megrendelői igényeknek megfelelően 
méretre vágják, majd az automatikus szállító rendszer ideiglenes tárolóhelyre szállítja a kész 
hullámkarton-táblákat, ahol raklapon helyezik el. Innen a készáru raklapokkal együtt 
kötözés, címkézés, és csomagolás után a raktárba kerül, majd kiszállítják. 

A hullámkarton-tábla üzem éves üzemideje 340 nap/év. Leállás ünnepnapokon, illetve 
karácsony és újév között várható. 
Az üzemben a tervek szerint kezdetben, 2 műszakban (8 óra/műszak) zajlik majd a 
munkavégzés a hét 5 napján. Később 3-, majd, ha az igények úgy alakulnak, 4 műszakban, a 
hét minden napján, folyamatosan. 
Tervezett létszám a hullámkarton gyártási tevékenység elindításakor 62 fő.  
Hullámkarton gyártáshoz az alap- és segédanyagok: 

- Papír; 
- Keményítő (búzakeményítő, helyettesítője, kukorica keményítő): a ragasztóanyag 

alapanyagaként; 
- Kenőanyagok: karbantartási céllal, a vegyianyagtárolóban tárolják; 
- Üzemanyag: a targoncák üzemanyagaként szolgál. 

 
Földtani közeg védelme 
 
Létesítés 
A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai 
a kivitelezéssel átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon 
jelentkeznek. A kivitelezés elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol 
hatást (meglévő épületek elbontása, tereprendezés, új létesítmény megépítése), melynek 
során a földtani közeg megbontásra kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei 
összekeverednek, tömörödnek, a hatás lokális jellegű. A munkagépek, szállítójárművek 
taposó hatása szintén a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást 
(tömörödés). A kivitelezési munkák során a talajra ülepedve, majd abba bemosódva 
szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott 
szennyezőanyagok, a bontás és építés során szálló por.  

Üzemelés 
A gyár üzemelése során az épületek területfoglalása okoz fizikai talajterhelést 
(talajtömörödés). 
A hullámkarton gyártási tevékenységet, és az ahhoz kapcsolódó műveleteket burkolt 
csarnoképületben kívánják végezni, így a működés során a talaj szennyeződésének 
lehetősége minimális. A gyártási tevékenység, illetve karbantartás során felhasznált 
veszélyes anyagokat burkolt, zárt, az arra kijelölt veszélyes anyag tároló helyeken tárolják. 
A tevékenység vízigényét (200 m3/nap) fejlesztés után vezetékes ivóvízhálózatról kívánják 
biztosítani. 
A tevékenység során körülbelül 7,5 m3/nap mennyiségű kommunális szennyvíz (szociális és 
takarítási célra használt víz) keletkezik, mely a települési szennyvíz csatornahálózatba kerül.  
A telephelyen a tevékenységből adódóan körülbelül 15,5 m3/nap technológiai szennyvíz 
keletkezik. A ragasztó egységből, a hullámosító egységből, a vízkezelő helyiségből, illetve a 
kazánból elvezetett szennyezett vizet egy keményítő leválasztó berendezésen, egy 
szeparátoron, illetve egy olajfogó-leválasztó műtárgyon keresztül vezetik át és az így 
előtisztított vizet engedik a települési csatornahálózatra. A leválasztott iszapos, szilárd részt 
elszállítják, majd kezelik. A targoncák telephelyi mosatásakor keletkező szennyezett vizet 
olajleválasztó műtárgyon keresztül vezetik be a települési csatorna hálózatba.  
A területre hullott tiszta csapadékvizek közvetlenül, a szennyezett csapadékvizek olajfogó 
műtárgyon keresztül a települési csatornahálózatba kerülnek.  
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A talaj szempontjából haváriák esetében elsősorban a tevékenység végzésekor, illetve az 
anyag- illetve személy-szállítások során esetleg kiömlő anyagok környezetbe kerülése jelenti 
az elsődleges és közvetlen veszélyforrást. A létesítmény szakszerű kiépítéséből 
(folyadékzáró aljzatú épületek), és a tevékenység jellegéből adódóan, valamint az üzemelési 
utasítások maradéktalan betartásával a környezetet veszélyeztető havária helyzetek 
kialakulása minimálisra csökkenthető. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
Létesítés 
A létesítés során jelentős mennyiségű talajt (földet) termelnek ki (~90 000 m3), amit helyben, 
a beruházással érintett területen kívánnak felhasználni, ezáltal a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. § (3) bekezdés e) pontja alapján nem minősül 
hulladéknak. Amennyiben a helyben történő felhasználása minőségi vagy mennyiségi 
szempontból nem lehetséges, besorolják a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendelet 2. melléklete szerint a megfelelő hulladék azonosító kód alá, hulladékként kezelik és 
szállítják el. 
Terület feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) 
bekezdése szerinti hulladék státusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló 
dokumentummal rendelkező inert anyagot vagy tiszta talajt használnak fel szükség szerint. 
A beruházás zöld mezős, vagyis beépítetlen területen valósul meg, így kizárólag építési 
hulladékok (műanyag /17 02 03/, ásványi eredetű építési hulladék /17 01 02, 17 01 03, 17 01 
07, 17 02 02, 17 06 04, 17 08 02/, fém /17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 
17 04 07, 17 04 11/, kevert építési és bontási hulladék /17 09 04/) keletkezése várható 
összesen mintegy 56 150 kg mennyiségben. Az építés során a 17 09 04 azonosító kódszámú 
hulladék becsült mennyisége (40 000 kg) eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott 
küszöbértéket, ezért a 3. §-ban foglaltak szerint járnak el az elkülönített gyűjtés tekintetében. 
A telepítés során várhatóan keletkező veszélyes hulladékok (17 03 01*, 15 01 10*, 15 02 02*, 13 
01 és 13 02 alcsoportok hulladékai, 08 01 és 08 02 alcsoportok hulladékai, 14 06 alcsoportok 
hulladékai) mennyisége az inert hulladékokhoz viszonyítva elenyésző mértékű.  
 A létesítés során keletkező építési hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és 
kezeléséről gondoskodnak, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a 
vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően eleget tesznek. A kivitelezés során keletkező 
hasznosítható építési hulladékokat (fémhulladékok, műanyag hulladék, ásványi eredetű 
építőanyag hulladék, csomagolási hulladék) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
kezelőnek adják át, hasznosítás céljából. A kisebb mennyiségben keletkező veszélyes 
hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át, 
ártalmatlanítás céljából. A hulladék-átvevő kiválasztásánál a közelség elvét is figyelembe 
veszik. A létesítés során keletkező kommunális hulladékot a helyi közszolgáltatónak (DTKH 
Nonprofit Kft.) adják át. 

Üzemelés 
A telephelyen végezni kívánt tevékenységek során kommunális jellegű és technológiai 
eredetű hulladék képződése várható.  
Kommunális hulladék (20 03 01) a telephelyen dolgozók napi tevékenységéből keletkezik, 
aminek döntő részét irodai és takarítási eredetű hulladék, valamint étkezési maradék alkotja. 
A kommunális hulladék gyűjtése 1 m3-es konténerekben tervezett a gyártó csarnokon kívül 
elhelyezve, elszállítása közszolgáltatás keretében történik. Az irodai tevékenységből ezen 
felül kis mennyiségben veszélyes hulladék is keletkezik (20 01 35*, 08 03 17*, 20 01 21*, stb.) 
Ezek gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen valósul meg. A veszélyes hulladék elszállításával és 
kezelésével arra érvényes engedéllyel rendelkező szakcéget bíznak meg. 
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A termelés során, a hullámkarton méretre vágásából keletkező nyesedéket és a gyártás során 
keletkező termelési selejtet 20 01 01 azonosító kódszámú hulladékként gyűjtik és a termelési 
technológiából kikerülve automatikusan bálázzák (~ 11 000 tonna/év). A bálákat a Progroup 
cégcsoport papírgyártó üzemei részére, vagy megfelelő engedéllyel rendelkező 
magyarországi hasznosítók részére értékesítik újrahasznosítás céljára. A késztermék 
csomagolásából hulladékká vált műanyag pánt (15 01 02), elhasználódott fa raklap (15 01 03), 
illetve selejt műanyag vagy papír címke (15 01 01,15 01 02) keletkezhet, amiket konténerben 
vagy hordóban gyűjtenek. A csomagolási hulladékot hasznosítás céljából arra érvényes 
engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át. Technológiai eredetű veszélyes hulladék a napi 
karbantartási tevékenység során keletkezhet (08 01 11*, 12 01 12*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 
02*). A veszélyes hulladékok gyűjtése későbbi döntéstől függően munkahelyi vagy üzemi 
gyűjtőhelyen valósul meg. Az előzetes tervek szerint a veszélyes anyagok gyűjtése céljából 
kialakításra kerülő helyiség fog egyben a veszélyes hulladékok tárolására is szolgálni. 
A technológiai eredetű szennyvizet a telephelyen előkezelik. A keményítő leválasztó 
berendezésben, szeparátorban és olajfogó-leválasztó műtárgyban leválasztásra kerülő 
iszapos, szilárd anyag (13 05 08*) engedéllyel rendelkező szakcég által kerül (szippantásra) 
elszállításra és kezelésre. 
 
Zaj- és rezgésvédelem 
 
A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik.  
A telephely Kerekegyháza településtől található DK-i irányban, gazdasági, ipari övezetben 
helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében gazdasági és mezőgazdasági területek 
találhatóak.  
Legközelebbi zajtól védendő épületek a K-i irányban a telekhatártól kb. 200 m-re található 
tanyaépület, valamint a telekhatártól kb. 550 m-re, ÉNy-i irányban, Kerekegyháza 
belterületén található lakóépületek. 
Az építőipari tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22h) 
végeznek. A kivitelezési tevékenység 1 évnél több időt fog igénybe venni, tervezett 
időtartam 18 hónap. 
A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli.  
Domináns zajforrások a légkezelők, kültéri hűtők, hűtőtornyok, fali- és tetőventilátorok, 
kémények és a telephelyen belüli közlekedés. 
Az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 
telephelyen folytatott üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő 
ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja alapján meghatározott 
határértékeket nem éri el. A dokumentációban leírt, számításokkal megállapított 
hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 
A tervezett hullámkarton-tábla gyártó üzem és a hozzá kapcsolódó iroda, raktár, valamint az 
ezeket kiszolgáló gépészeti-elektromos berendezések helyiségei, továbbá parkolók és belső 
közlekedési utak létesítésével érintett területet az 5214. sz. kecskeméti út felől lehet 
megközelíteni. Az ingatlan besorolása ipari-gazdasági övezet. A közvetlen környezetben 
északi, keleti és déli irányban szintén „Gip-2 – Ipari-gazdasági terület” besorolású övezet 
határolja, nyugati irányban, illetve délkeleti irányban távolabb „Má-t – Általános 
mezőgazdasági terület, tanyás övezet” található. A legközelebbi lakóterület a város határánál a 
Kecskeméti úti családi házak, „Lf – Falusias lakóterületen”, melyek a területtől kb. 550 m-re 
vannak, illetve északnyugati irányban a Bocskai utca családi házai szintén „Lf – Falusias 
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lakóterületen”. Keleti irányban a Kecskeméti út mentén két tanya épület van „Má-t – Általános 
mezőgazdasági terület, tanyás övezet” besorolású területen.  
A vizsgált területen a település lakossági, ipari emissziói, illetve a környék mezőgazdasági 
területeinek diffúz kibocsátásai jelentik az alapállapotot légszennyezettségi szempontból. 

Létesítés 
Az építési munkálatok során a munkagépek és a szállítójárművek kipufogó gázainak 
légszennyezőanyag (a dízelolaj elégetése révén keletkező SO2, elégetlen CH, CO, NOx, 
szilárd) kibocsátásával, valamint a talaj mozgatásából és a munkagépek közlekedéséből 
származó porterheléssel lehet számolni. Az építkezés során kitermelt földet előreláthatólag 
teljes egészében a területen használják fel. 
A kiviteli munkálatok során a telephely célforgalma kb. napi 12 db tehergépjármű, melynek 
levegőterhelő hatása nem jelentős. A kivitelezés során a környezet porterhelése átmeneti 
jellegű, a tereprendezés és földmozgatás befejezésével ez a negatív hatás megszűnik. A 
kivitelezési munkálatok ideje alatt a környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése 
érdekében megtervezett munkarenddel, megfelelő műszaki állapotú és kapacitású gépek 
alkalmazásával a légszennyezés minimálisra csökkenthető. A kivitelezés során végzett 
tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete az építéssel érintett 
terület közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. 

Üzemelés 
Az üzemelés során a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan 5 db bejelentés köteles helyhez 
kötött légszennyező pontforrást alakítanak ki az ingatlanon. Az egyik pontforrás a 
technológiában felhasznált gőzt előállító gőzkazán kémény (P1 jelű), a további két pontforrás 
a két kombinált hő és villamosenergia termelő egységhez (CHP) tartozó kémények (P2 és P3 
jelű). A gyártási technológiában működő vágó berendezéshez tartozik egy leválasztó 
berendezés, amely szövet szűrőn keresztül leválasztja a papír részecskéket és a megtisztított 
levegő ezután a P4 és P5 jelű pontforráson át a szabadba távozik. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás 
létesítése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a 
benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély 
birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit a levegő 
védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 

Az üzemeléshez tartozó tehergépjármű forgalmat döntő részt az alapanyag beszállítása, 
valamint a késztermék kiszállítása generálja. A technológiához kapcsolódó logisztikának 
ebből adódóan napi 100 db tehergépkocsi valamint 75 db személyautó forgalom tervezett.  
Az ingatlanra irányuló célforgalom a környezeti levegő minőségében kimutatható változást 
várhatóan nem eredményez. 
A benyújtott dokumentációban feltüntetett számítások alapján a pontforrások együttes 
hatásterülete a P1 jelű pontforrás súlypontjától számított 571 m sugarú körvonal által 
lehatárolt terület. 
A legközelebbi lakóingatlan mintegy 550-700 m-re található. 
A benyújtott dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás 
kapcsolatát.  
A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, 
folyamatokat, a termelési tényezők (munkaerő, nyersanyagok, termékek) minőségét és 
mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, infrastruktúra megbízhatóságát az 
éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja. 
A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást 
előidéző folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

A tervezett tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot 
várhatóan nem jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 
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Természet- és tájvédelem 
 
A létesítéssel érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 
2000 területet, természeti területet, barlang védőövezetét, egyedi tájértéket nem érintenek. A 
beruházási terület antropogén hatásoknak kitett, mezőgazdasági területekből áll (ingatlanok 
művelési ága beépítetlen terület, illetve szántó), rajtuk természetközeli élőhely nem található, 
továbbá az érintett területekről védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról 
sincs Hatóságunknak tudomása. 
 
Felhagyás: 
 
A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre 
ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A 
tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a 
létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. A bontási 
tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. 
Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód 
keresése. 
 

* 
 

Hatóságunk az R. 5/A. § (5) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2019. 
április 16-án az előzetes konzultáció kezdeményezéséről közleményt tett közzé, melyet 
közzététel céljából megküldött az érintett település jegyzőjének. A közlemény Kerekegyháza 
Polgármesteri Hivatal (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a.) hirdetőtábláján közzétételre került, 
mellyel kapcsolatosan észrevétel a nyilvánosságtól – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 
 
A R. 5/A. § (4) bekezdése alapján megkeresett érintett közigazgatási szervek észrevételeit az 
R. 5/B. § (6) bekezdése értelmében mellékelten megküldöm. 
 
Tájékoztatom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.), mint iparbiztonsági hatóság ugyan nem szerepel az R. 12. 
számú mellékletében az előzetes konzultáció során a szakkérdések vizsgálatára feladatkörrel 
rendelkező közigazgatási szervek között és az iparbiztonsági szakkérdések sem szerepelnek 
az előzetes konzultáció során vizsgálandó szakkérdések között, azonban a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 
9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 4. pontja alapján 
minden esetben kötelező iparbiztonsági szakhatóságként bevonni az alábbi szakkérdések 
tekintetében: 

 Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása. 

 A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem 
megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható 
hatásait. 
 

Továbbá a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6000 Kecskemét, Deák 
Ferenc tér 3.), mint iparbiztonsági szakhatóságot az egységes környezet használati 
engedélyezési eljárás során az Ákr. 55. § (1) bekezdése valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. 
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rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi 
ügyek” megnevezésű táblázat 6. pontja alapján minden esetben kötelező iparbiztonsági 
szakhatóságként bevonni az alábbi szakkérdés tekintetében: 

 Az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások tekintetében. 
 
A fentiek alapján, ezen szakkérdésekre is ki kell terjednie a benyújtandó dokumentációnak. 
 
Felhívom figyelmét, hogy az R. 5/B. § (8) bekezdése alapján a vélemény megadását követő 
két éven belül nyújthat be kérelmet a környezetvédelmi engedély vagy az egységes 
környezethasználati engedély iránt. 

Kecskemét, 2019. május 8. 
 

Tisztelettel: 
 

Cseh Tamás 
hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 
 
 
 

Dr. Petrovics György  
Osztályvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1. Progroup Board Kft. 
 (1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. IV. em.)  - melléklettel               26682958#cegkapu 

2. IMSYS Kft. 
(1033 Budapest, Mozaik u 14/A.) – meghatalmazott, melléklettel           12157817#cegkapu 

3. Irattár 
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IRATJEGYZÉK 

 
a BK-05/KTF/02382-15/2019. számú irathoz 

 
1. BK-05/NEO/02108-2/2019. számú nyilatkozat (környezet-egészségügyi) 

szakkérdésben – BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztály 

2. BK-05/NTO/03409-2/2018. számú nyilatkozat (termőföldre gyakorolt hatások 
vizsgálata) szakkérdésben – BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

3. BK-05/EPO/01369-2/2019. számú nyilatkozat (kulturális örökségvédelmi) 
szakkérdésben – BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

4. 10.444/2/2019. számú végzés, nyilatkozat (földvédelmi, a termőföld mennyiségi 
védeme) szakkérdésben – BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 
Földmérési és Földügyi Osztály  

5. 35300/2051-1-1/2019.ált számú (vízügyi-vízvédelmi) végzés - Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 
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