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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Kormány 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendeletével jelölte ki a Duna-mente – Fejér megye 
különleges gazdasági övezetet. A kijelölést követően az elmúlt üléseken a Közgyűlés a Duna-
mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetre vonatkozóan már számos döntést 
meghozott.  
Fejér megye támogat minden olyan gazdasági tevékenységet, amely a közfeladatok 
ellátásához hozzájáruló bevételek alapjait teremti meg, segíti a munkahelyek megőrzését, 
vagy új munkahelyek létrejöttét, és hozzájárul a megye gazdaságának erősödéséhez. 
Ezen elv mentén támogatja a különleges gazdasági övezet iváncsai területén beruházást 
megvalósító, munkahelyet teremtő SK Group magyarországi leányvállalata, az SK ON 
Hungary Kft. és a Yaris Kabin Hungary Kft. tevékenységét is. A Fejér Megyei Önkormányzat 
figyelemmel kíséri az építkezéseket, azok állását, annak ellenére, hogy magánbefektetésekről 
van szó. A Korm. rendelettel tulajdonba kapott területek tekintetében az Önkormányzat és 
Hivatala pedig ellátja az üzemeltetési feladatokat (gyomírtást, szemétszedést), valamint 
gyakorolja tulajdonosi jogait (közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások), és rendszeresen 
részt vesz a beruházások kapcsán tartott egyeztetéseken, kooperációkon.  
Továbbá, a Tisztelt Közgyűlés 70/2021. (VI.3.) határozatával az iváncsai ipari-innovációs 
fejlesztési terület kialakításával összefüggő kormányhatározat-tervezeteket véleményezte, 
melyeket a Kormány 1381/2021. (VI. 15.) - 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozataival fogadott 
el. A fejlesztések összehangolását az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság látja el, melybe az Önkormányzat és Hivatala is tevékenyen 
részt vesz képviselve a megyei és települési érdekeket. A kormányzati beruházások 
tekintetében kértem az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság projektigazgatóját, hogy erről írásban egy rövid tájékoztatást adjon. Az 
erre vonatkozó tájékoztatás az alábbi: 
 
„Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület (a továbbiakban: ipari övezet) építésének 
összefoglalója: 
 
A SK Group, a komáromi üzemének építése után, az iváncsai környezetet találta megfelelő 
övezetnek a gyár fejlesztéséhez. A település meglévő infrastruktúrájával, annak 
korlátozottsága miatt, nem számolhatott, ezért állami szerepvállalással az ipari zóna 
fejlesztéséhez szükséges úthálózat, iparvágányok és rakodóállomás kiépítése mellett, az 
elektromos energia, gázellátás, vízellátás és szennyvíztisztitás területén jelenti teljesen új 
infrastruktúrák kiépítését. 
Iváncsa település nyugati záró vonala és az M6 autópálya a település megközelítését lehetővé 
tevő lehajtói között a 2018-19-es években kezdődött meg annak az ipari zónának a 
fejlesztése, amelyen ma az ország jelenleg legnagyobb zöldmezős beruházása is zajlik a dél-
koreai SK Group konglomerátum magyarországi leányvállalatának, az SK Hungary 
fejlesztésével. Az építkezések az elő ütemben 40 ha-on, majd a terveik szerinti további 2 
ütemben, 2028-29-ig bezárólag, 120 ha-on folynak.  
A jelenlegi ütemezés során 220.000 m2 alapterületű épületegyüttesben az európai autógyártók 
számára gyártanak elektromos autó akkumulátorokat és technológiákat. Ennek a 
kapacitásnak az igényeihez 2500-3000 fős foglalkoztatást terveznek alkalmazni folyamatosan. 
A próbagyártás (a kész termékek piacon kerülnek már értékesítésre, de nem a teljes vevőkör 
számára) megindítását 2023.04-05 hónapra tervezik, amit az 2023. év végén vezetnek át a 
2024-es időszakban már a tejes vevőkör kiszolgálására alkalmas teljes kapacitású termelése. 
A területen jelenleg az SK Hungary építkezései mellett elindultak a külső területen az út-, 
vasútfejlesztéssel kapcsolatos tervezések és több meglévő útszakaszon a 
burkolatmegerősítések, többek között a Pusztaszabolcs és Iváncsa települések közötti 
útburkolat megerősítések, valamint a vízhálózat-kapacitás bővítése érdekében a meglévő 
kutak rekonstrukciója és tisztítása, evvel az érintett települések is egy kiegyensúlyozottabb 
vízellátást kapnak.  



Az iváncsai meglévő szennyvíztelep területén egy új, jelentősen nagyobb kapacitású 
tisztítótelep valósul meg, mellette az épített környezet sajátosságai miatt a csapadékvíz 
elvezetésre is egy önálló csapadékvíz-elvezető rendszer épül ki.  
Az ipari zóna használói között a Yaris Kabin Hungary Kft. esetében már zajlanak a 
próbagyártások azon a 30.000 m2 területen, ahol négy csarnok épült fel. A török családi 
tulajdonában lévő Yaris Kabin gyár első, Törökországon kívüli üzeme létesült 
Magyarországon, ahol teljes kapacitás mellett jelenleg 100-150 főt foglalkoztatnak. A piaci 
megrendelésiek alapján 2027-28-ra 450 főt tervez foglalkoztatni főleg fémmegmunkálás és 
hegesztés területén. 
 
Az ipari övezet környezetében lévő infrastruktúraelemek rövid bemutatása: 
 
Úthálózat: 
Az úthálózat építése során, a tejes ipari zóna körbejárhatóságának kiépítése mellett, fontos 
szerepet kap az autópálya lehajtók kapacitásának bővítése, a belső úthálózatokkal való 
csatlakozások bővítése, korszerűsítése. A megfelelő kapacitás elérése érdekében, többek 
között már az építkezés fázisában, párhuzamosan az ipari övezet környezetében lévő utak 
szélesítésével és a burkolat megerősítésével, az új úthálózat kiépítése a feladat.  A teljes 
úthálózat mellett jelentős szerepet kap a kerékpárút hálózat kiépítése az ipari övezet és 
Iváncsa vasútállomás közötti szakaszon.  

 
 
Vasúthálózat: 
Az iváncsai ipari zóna egy önálló, Adony irányból érkező vasútvonal kiépítésével és 
rakodóállomás kialakításával alkalmas lesz a nemzetközi vasútrendszerekbe való 
becsatlakozásra, aminek logisztikai szempontból megkerülhetetlen előnyei vannak az itt lévő 
társaságok számára.  A teljes vasútvonal és rakodóállomás 2024. decemberére készül el; 
amennyiben ezt megelőzően is szükséges a vasúti áruszállítás, az Adony állomás és 
Pusztaszabolcs állomás igénybevétele megoldást jelenthet.  
 
Elektromos energiaellátás: 
Az ipari övezet egy új trafóállomás kiépítésével 2023. szeptemberére 150 MVA kapacitással 
rendelkezik majd, amelynek folyamatos fejlesztése vezetékhálózat-építéssel is jár. A kapacitás 
bővítés több fázisban történik, így az idei évben 20 MVA -ra fejlesztik a helyi kapacitást, majd 
2023. márciusától 34 MVA szolgálja ki az igényeket, amig a tejes kapacitáshoz a szükséges 
kivitelezési munkák ki nem épülnek.  
 



Gázenergia-ellátás: 
Az ipari övezethez a szolgáltató önálló vezetékrendszert épít ki, ahol az előzetesen felmért és 
szerződött igények alapján a szolgáltató folyamatosan növeli a szállított gázmennyiséget a 
2024. év folyamán elvárt 12.400 m3/óra mennyiségre.  
 
Vízszolgáltatás  
Az ipari övezet vízmennyiségigénye az eddig beköltözött cégek technológiai sajátosságai 
miatt is jelentősen magasabb, mint a most rendelkezésre álló gerincvezetékek és azokhoz 
kapcsolható kutak vízhozamának együttese. A magasabb vízigény kiszolgálásának 
érdekében, a meglévő kutak műszaki rekonstrukcióján túl, az Ercsi telephelyi 
szolgáltatóbázisról új kutak építésével és a nagyobb kapacitású, közel 11 km vezetékhálózat 
építésével érhető el a szolgáltatás biztonságosan, ami egyúttal a település számára is egy új 
és minőségében is jobb szolgáltatást tesz elérhetővé. A vízvezetékrendszer kiépítése és az 
Ercsi telephelyen a kivitelezési munkák már elindultak, valamint a vezetékrendszer 
szakaszaira a tervezések és engedélyeztetések folyamatosan készülnek.  
 
Szennyvíz szolgáltatás 
A település meglévő szennyvíztisztító telephelyének bővítésével 2db 4000 m3/ nap kapacitású 
tisztítótelep készül, ami egy rövidtávon megvalósuló ipari szennyvíztisztitást tesz lehetővé, és 
későbbiekben, mint tartalék tisztitótelep működik majd. Ennek kivitelezése 2023. január-
februárjában zárul le, és evvel párhuzamosan kivitelezésre kerül egy ugyanilyen kapacitású 
tisztitótelep, amelynek az ipari övezet és tisztítótelep közötti vezetékrendszere már az idei év 
őszének folyamán kiépítésre kerül. Ezt követően a tisztitótelep és a zártcsatornás elvezetés 
kiépítése is megtörténik annak érdekében, hogy a Duna sodorvonalában lehessen a tisztított 
vizet elvezetni.  
 
Csapadékvíz-elvezetés 
A fejlesztési terület sajátossága miatt jelentős mennyiségű csapadékvíz gyűlhet össze; ennek 
kezelése részben az adott gyár, a beruházó feladata, amit megfelelő kapacitású tárolókkal 
oldható meg. Ehhez a gyár saját telephelyén már kiépült egy 12.000 m3 tározó, melyhez 
kapcsolódik majd egy olyan zártcsatornás rendszer, ami egy esetleges nagyobb mennyiségű 
csapadék szakaszos – havária jellegű – és rendszeres levezetésére alkalmas.  
 
Zaj- és tájvédelem 
A településen élők számára fontos, hogy az ipari övezetben létrejövő üzemek méretei miatt 
megmaradjon az a családiházas, kisvárosi- falusi térszerkezet, amiben az ottélők továbbra is 
otthonosan érzik magukat. Ennek érdekében a település nyugati határán É-D-i irányban 
létesülő látványvédelmi növénykultúrában tervezett domb kerül kialakításra. A domb, 
tájépítészeti koncepciótervezés során, az önkormányzattal együttműködve társadalmasítási 
véleményezéssel kerül kialakításra, törekedve annak esztétikai, növénykultúrában gazdag és 
önfenntartó jellegére.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

Székesfehérvár, 2022. május 26. 

 
     Dr. Molnár Krisztián s.k. 


