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HIRDETMÉNY 

BIZTONSÁGI JELENTÉS KÖZZÉTÉTELÉRŐL 

Az SK On Hungary Kft. (2903 Komárom, Irinyi János u. 9. cégjegyzékszám: 16-09-
008107) (továbbiakban: Üzemeltető) 2454 Iváncsa, 099/48 hrsz. alatti telephelye 
(továbbiakban: Telephely) mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem biztonsági jelentésének elbírálásáról. 

Jelen hirdetmény közzététele a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 33. § 
(1) bekezdése és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 10. melléklet 6. pontjában foglaltak szerint történt. 

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdése szerint „A különleges 
gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének és 
jegyzőjének jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköreit a 
különleges gazdasági övezet tekintetében a különleges gazdasági övezet fekvése 
szerinti, vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt vármegyei közgyűlés elnöke, illetve a 
vármegyei jegyző látja el”. 

A Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 
362/2021. (VI. 28.) Kormányrendelet alapján a Kormány az Iváncsa, 099/48. hrsz alatti 
ingatlant, mely az Üzemeltető Telephelye – több egyéb helyrajzi számú ingatlannal 
együtt – különleges gazdasági övezetbe sorolta, így az Üzemeltető Telephelye 
biztonsági jelentése katasztrófavédelmi engedélyezési ügyére is vonatkoznak a 
speciális szabályok. 

Fentiek alapján a katasztrófavédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó 
polgármesteri hatásköröket a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke látja el. A Fejér 
Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság előtt 
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás indult. Az eljárás tárgya a Telephely, mint 
felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének 
elbírálása, a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi 
engedély megadása.  

A Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése szerint a biztonsági jelentést hirdetményi 
közzététel útján 15 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett 
nyilvánosság azokhoz észrevételeket tehet. 

Az Üzemeltető a második magyarországi akkumulátor gyárának létesítésére Iváncsa 
település külterületét jelölte ki. A Telephelyen a tervek alapján 2024-re 12 gyártósoron 
30 GWh/év gyártási kapacitás  fog kiépülni. Az üzemben tasak technológiával 
készülnek harmadik generációs akkumulátor-cellák globális elektromos járműgyártók 
számára, melynek része az elektródák előállítása, a cellák összeszerelése, a formázás 
és a modul összeszerelése. 



Az Üzemeltető Telephelye, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemhez kapcsolódó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás biztonsági jelentése a 
linkre kattintva található meg 2023. január 24-től – 2023. február 8-án 16.00 óráig.  

A biztonsági jelentéssel kapcsolatosan a Fejér Vármegyei Jegyzőnél a fejer@fejer.hu 
e-mail címen lehet írásbeli észrevételt tenni 2023. február 8-án 16.00 óráig, melyeket 
a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke eljuttat a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részére. 

A Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem telepítési helye szerint illetékes vagy a már működő veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változásával érintett település 
polgármestere – jelen ügyben a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke - a biztonsági 
dokumentáció közzétételének lezárást követő 15 napon belül köteles 
közmeghallgatást tartani. 

A közmeghallgatás helye és időpontja későbbi hirdetményben kerül közzétételre. 

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági 
hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt folyamatban lévő engedélyezési eljárás 
ügyintézési határideje - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 
LIII. tv. 3. § (1) bekezdése szerint – 42 nap, amely jelen eljárásban 2023. február 28. 

A Hatóság az üzemeltető által benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges 
hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján 
határozatában katasztrófavédelmi engedélyt ad az Üzemeltetőnek a veszélyes 
tevékenység folytatása tekintetében vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély 
iránti kérelmét elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem 
teljesülnek. 

Az engedélyező hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai: Fejér Vármegyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Levelezési cím: 
8050 Székesfehérvár, Pf.: 947. telefon + 36 (22) 512-150 E-mail: 
fejer.mki@katved.gov.hu 

 

Székesfehérvár, 2023. január 24. 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 

Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnöke 


