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HATÁROZAT
A SEIREN Hungary Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 4. fszt., a továbbiakban: Környezethasználó)
meghatalmazása alapján az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 3. A. 2/33., a továbbiakban: Tervező) által a tárgyi ügyben benyújtott kérelem és előzetes
vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként a területi
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a
továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság)
megállapítja,
hogy a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem kapacitásbővítése (a
továbbiakban: Tervezett tevékenység) vonatkozásában környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok
nem merült fel, a tervezett tevékenységnek várható jelentős környezeti hatásai nincsenek, ezért
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
A tevékenység megkezdéséhez a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság által a
Környezethasználó részére, a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem
létesítésére és üzemeltetésére 2636-79/2021. ügyiratszámú határozattal módosított 2636-66/2021.
ügyiratszámon kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély)
módosítása szükséges.
I.
A benyújtandó, az Engedély módosítása iránti kérelem (a továbbiakban: Kérelem) tartalmi
követelményei:
A Kérelmet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 8. és 9. számú mellékletében meghatározott
kötelező tartalmi elemek, valamint az Európai Bizottság 2015/2119/EU számú (2015. november 20.), az
ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, rendelkezésre álló
elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések, BAT referenciadokumentumok (BREF)
figyelembevételével és az alábbi speciális tartalmi követelmények alapján kell összeállítani.
1.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
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1.1. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának
korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: VOC rendelet) hatálya alá
tartozó technológiák besorolását vizsgálja felül és igazolja anyagmérleggel a „VOC véggáz”, a
„VOC diffúz” és a „teljes VOC-kibocsátás” határértékek teljesülését.
2.

Közegészségügyi szempontból:
2.1. Nevezze meg a Tervezett tevékenység véglegesített műszaki jellemzőire vonatkozóan kémiai
elnevezés szerint a technológiában és kapcsolódó műveleteiben felhasználásra kerülő
valamennyi veszélyes anyagot/keveréket (gyanta, égésgátló, katalizátor, pigment, festék
megkötését segítő anyag, sűrítőszer, szennyvízkezelés). Amennyiben alternatív
megnevezés/fantázianév áll rendelkezésre, úgy az adott vegyi anyag/keverék pontos
összetételét, CAS szám szerint magyar nyelven adja meg.
2.2. Adja meg a Tervezett tevékenységre vonatkozóan a technológiában és kapcsolódó
műveleteiben felhasználásra kerülő vegyi anyagok/keverékek éves legnagyobb mennyiségét.
2.3. Nevezze meg, hogy a vegyi anyagok/keverékek beszerzése milyen országokból tervezett.
Ezen kívül az Európai Unión kívülről importált évi 1 tonnát elérő veszélyes anyagok/keverékek
– önmagukban, keverékben, árucikkben - regisztrációs számát adja meg a REACH rendelet 5.
cikk szerint.
2.4. Csatolja a fent megnevezett vegyi anyagok/keverékek magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk és annak módosításáról szóló 830/2015/EU rendelet I.
cikk szerinti megfelelő tartalommal.
2.5. A tevékenységben felhasznált veszélyes anyagokra/keverékekre vonatkozóan a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (1) bekezdésének megfelelően elkészített
kockázatbecslést, valamint költség-haszon elemzést csatolni szükséges.
2.6. Csatolja továbbá a Tervezett tevékenység vonatkozásában az egyes technológiai
folyamatokra vonatkozó műszaki leírásokat, dokumentációkat (pl.: műszaki terv).
A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 35200/24801/2022.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:
„Az előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a tervezett autókárpit gyártó üzem kapacitásbővítésével
kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a tevékenység eredményeként jelentős hatások nem várhatók. A
hatáskörömbe tartozó szakkérdések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem
tartom szükségesnek.”
III.
Egyéb rendelkezések
A Környezethasználó jelen határozat véglegessé válását követő két éven belül nyújthat be kérelmet az
egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás lefolytatására. A
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kétéves határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy
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évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges
változás.
A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
(a továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletében rögzített igazgatási szolgáltatási díj megfizetését
igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát.
A kérelem egyes részeit a R. 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő
részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői
tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell
elkészítenie. A szakértői jogosultságot igazoló okiratot vagy annak másolatát a kérelemhez csatolni kell.
Jelen eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb
eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.
Jelen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem
mentesít.
Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől
számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a
Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).
A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként
postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus
kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók
a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják
be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a
közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet (a
továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további
tájékoztatás:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapunyomtatvanyok)
A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a
felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a
keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem
szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell.
A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől
számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.
A szakhatóságok állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen döntés elleni
közigazgatási perben támadhatók meg.

Baranya Megyei Kormányhivatal
Cím: 7623 Pécs, József Attila u. 10.; www.bamkh.hu
: +36 72 507 001 : hivatal@baranya.gov.hu

4

INDOKOLÁS
A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2022. június 7. napján a Tervezett
tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított előzetes
vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).
A Tervező – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői
jogosultságokat igazolta.
A Környezethasználó a kérelmezett eljárásért az FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontja szerinti
250.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – megfizette.
A Dokumentációban foglaltak szerint a Tervezett tevékenység a R. 3. számú mellékletének 130. pontja
[„Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet
1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2.
§ (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1.
számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása” ]
alapján, a R. 3. számú mellékletének 65. pontja [„Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai
folyamatokkal felületkezelő üzem”] figyelembevételével előzetes vizsgálat, és a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. Továbbá a R. 2.
számú melléklet 4.1. h) pontja [„Szerves anyagok előállítása Műanyagok (polimerek, szintetikus szálak
és cellulóz alapú szálak)”] alapján a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély
birtokában kezdhető meg.
A Tervezett tevékenység szerepel 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 (a továbbiakban:
Korm. r.) 2. számú mellékletében (70. Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Pécs területén).
A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint „A Kormány - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a
továbbiakban: Beruházások) függenek össze.”
A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 3. pontja és a 2.
számú melléklet 70. pontja szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősített
közigazgatási hatósági eljárás.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 3. § (3) bekezdése értelmében az eljárás
megindulásáról szóló közleményt 2022. június 9. napján a hivatalában és a honlapján közzétette,
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továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – Pécs Megyei
Jogú Város Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző) - mint a tevékenység telepítési helye szerinti
település jegyzőjének -, valamint a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének és a Szalántai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének - mint tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett
települések jegyzőinek megküldte (a továbbiakban együttesen: Jegyzők).
A Jegyzők a R. 3. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek eleget téve tájékoztatták a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, a kérelem és
mellékleteinek elektronikus példányaiba való betekintési lehetőség módjáról.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság – figyelemmel az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében és az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet 1. §-ban, valamint az 1. sz. melléklet 9. pont 2. és 3. alpontjában foglaltakra – vízügyi
és vízvédelmi szakkérdésekben a Vízügyi Hatóságot szakhatóságként kereste meg.
A Vízügyi Hatóság a 35200/2480-1/2022.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a
rendelkező rész szerint megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:
„Az Osztály a tárgyi ügyben 1359-11/2022. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági
állásfoglalás megadása céljából.
A tárgyi beruházás szerepel 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 (a továbbiakban:
Kiemelt r.) 2. számú mellékletében (70. Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Pécs területén).
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján előzetes vizsgálati
eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a
tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a szennyvíz tisztítása
biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott
előírások érvényesíthetők-e, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen
hatást gyakorol, valamint hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége,
mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban
meghatározott előírások érvényesíthetők-e.
A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Képviselő által 2022. május 31. napjával
összeállított előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok
alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A Kérelmező a Pécs, 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervez autókárpit gyártással, illetve poliuretán kémiai
felületkezeléssel foglalkozó üzemet létesíteni mintegy 6 050 850 m2/év bővített kapacitással.
Új üzemcsarnok nem épül, csak új gyártósorok kerülnek telepítésre. A kapacitásbővítés nem jár újabb
területfoglalással, a technológiában változás nincs.
Az üzem vízellátásának, vízkezelésének, technológiai szennyvizei előtisztításának, -elvezetésének, a
szennyezett csapadékvíz tisztításának és elvezetésének jellege nem változik.
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Az üzemben folytatott tevékenység vízigénye változatlanul 500 m 3/nap.
A telephelyen a szennyvizek a gyártástechnológiából, gázok tisztításából, kommunális szennyvízből és
RO hulladékvízből keletkeznek.
A technológiai szennyvíz előtisztítása szakaszos üzemben párhuzamos reaktortérrel történik.
Tecnológiai szennyvíz előtisztításának lépései: előszűrés, homogenizálás, lúgadagolás, koaguláns- és
flokkulációs szer adagolása, iszap ülepítése, dekantálás, utószűrés, elvezetés, iszapsűrítés,
iszapvíztelenítés.
A gázok tisztításából származó cianid tartalmú mosóvizeket szakaszos üzemben tisztítják az alábbi
fázisokban: kiegyenlítés, kezelő reaktor, lúgadagolás, hypo adagolás, semlegesítés sósavval, klór
felesleg eliminálása.
A laminálás, poliuretán előállítás során keletkező technológiai szennyvíz fizikai-kémiai kezelését az
alábbiak szerint végzik: gyűjtés, homogenizálás, szennyezőanyagok leválasztása kémiai úton
(koaguláció, flokkuláció), iszapfázis elválasztás ülepítéssel, iszap sűrítése, víztelenítése.
A magas sótartalmú RO berendezés koncentrátumát közvetlenül, a többi szennyvízzel együtt a befogadó
csatornába vezetik.
A gravitációs tisztított technológiai- és szociális szennyvízcsatorna egyesítése után a szennyvizeket
nyomóvezetékkel az Ipari Parki szennyvízelvezető hálózatába juttatják.
A szennyezett csapadékvizek CE minősített olajfogón keresztül tisztításra kerülnek. A telephelyről a
csapadékvizeket csillapítottan kivezetik a 0,6 m3 csapadékvíz tároló közbeiktatásával.
A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny felszín
alatti vízminőség-védelmi terület . A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAV r.) 7. § (1) bekezdése értelmében a
miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került
meghatározásra.
A Pécs, 0212/172 hrsz.-ú ingatlan Észak-nyugati része érinti a B. LXXIII/531. vízikönyvi számon kijelölt
Pellérdi vízbázis áramvonalhoz igazított „B” védőterületét, azonban a kapacitás bővítés nem jár a gyár
területének változásával így az továbbra sem érinti a vízbázis védőterületét.
A tervezett létesítmények a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem
gyakorolnak hatást.
Felhívom a figyelmet, hogy a vízkezelés, a technológiai szennyvizek előtisztítása és elvezetése, a
szennyezett csapadékvizek tisztítására tervezett ÉME engedélyes, vagy CE megfelelőségi minősítésű
olajfogó berendezéstől a befogadóig történő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása és
üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység, mely engedélyeket az Igazgatóságtól lehet
megkérni.
Az Igazgatóság a vízkezelés, a technológiai szennyvizek előtisztítása és elvezetése, a szennyezett
csapadékvizek tisztítására tervezett ÉME engedélyes, vagy CE megfelelőségi minősítésű olajfogó
berendezéstől a befogadóig történő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításának, majd
üzemeltetésének vízügyi és vízvédelmi követelményeit a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján kiadott vízjogi létesítési-, ill.
üzemeltetési engedélyben fogja rögzíteni.
A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat, valamint a
FAV r.-t és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
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Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.
Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a
vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Kiemelt r. és a
R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú
melléklet 5. pontja állapítja meg.”
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján –
figyelemmel a R. 5. § (2) bekezdés cb) pontjára – az 1359-9/2022. ügyiratszámú végzésében
megkereste a Jegyzőt, hogy adja meg az arra vonatkozó - rendelkezésére álló - adatokat, hogy a
tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati
szabályozással, valamint a településrendezési tervvel.
A Jegyző a 9/1158-2/2022. ügyszámú válaszlevelében az alábbi nyilatkozatot tette:
„A tárgyban megnevezett tevékenység végzése (az eredeti BA/ETDR-57/2859-28/2021. számú építési
engedélynek megfelelő építészeti kialakítás mellett történő gyártási kapacitásbővítés) a helyi
településrendezési követelményekkel, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 12/2022. (IV. 22.) számú rendeletével megállapított Pécs Építési Szabályzata és
Szabályozási Terve előírásaival nem ellentétes.”
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. melléklet I.
táblázatában rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg:

 A Tervezett tevékenység célja és jellemzői:
– A Tervezett tevékenység célja az engedélyezett műbőr autókárpit gyártás tevékenység
kapacitásának bővítése.
– A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Környezethasználó részére a Pécs
0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére adta
ki az Engedélyt, amely 2021. szeptember 13. napján véglegessé vált és 2026. augusztus 31.
napjáig hatályos.
– Az engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges épületek megvalósítására vonatkozó
építési engedély BA/ETDR-57/2859-28/2021. számon került kiadásra.
–
Az engedélyezett autókárpit gyártás, illetve a poliuretán kémiai felületkezelésének kapacitása:
4 800 000 m2/év.
–
Az engedélyezett tevékenység főbb technológiai lépései:
1. Alapanyagok előkészítése
• hordozópapír előkészítés
• gyantakeverés az egyes rétegekhez
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• alapszövet előkészítés
2. Laminálás
3. Fedőréteg elkészítés
4. Minőségellenőrzés
5. Csomagolás, raktározás
6. Kiszállítás
– Jelen kérelem szerint tervezett változtatás (Tervezett tevékenység) az Engedélyben foglalt
engedélyezett tevékenységhez képest:
a) a gyártott termék anyagvastagsága csökken, így a gyártási kapacitás 6 050 850 m 2/év,
b) az Engedélyben szereplő 3 gyártósor helyett 2 db (nagyobb kapacitású) gyártósort
telepítenek,
c) az engedélyezett tevékenység műszaki jellemzői, kibocsátásai a tervezett módosításoknak
megfelelően konkretizálódtak,
d) az engedélyezett létesítmények összes alapterülete 45336 m 2-ről 40782 m2 alapterületre
csökkent.
 A Tervezett tevékenység helye és területigénye:
– A Tervezett tevékenység megvalósítása a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon, a Pécs Déli Ipari
Parkban tervezett.
– A Tervezett tevékenység létesítésének hatásterülete érinti Pogány és Kökény közigazgatási
területét.
– A Tervezett telephelyet a déli irány kivételével beépített, beépítetlen ipari területek határolják, az
Időjós utcától délre mezőgazdasági terület (dióültetvény épülettel) található.
 Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:
– A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló adatok és a
Dokumentáció alapján természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy a Tervezett
tevékenység által érintett terület (Pécs 0212/172 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti
területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó
területeket, barlang felszíni védőövezetet és ökológiai hálózatot nem érint.
– A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dokumentációban foglaltakat természet- és
tájvédelmi szempontból a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezései alapján
vizsgálta.

 Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:
 A Tervezett tevékenység kapcsán megállapítható, hogy az autókárpit gyártó üzem zajforrásaiban
az Engedélyt megalapozó dokumentációban rögzítettekhez képest változás nem következik be, az
azokból származó zajkibocsátás mértéke nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a
továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített zajterhelési
határértékeket. Az autókárpit gyártó üzem zajvédelmi szempontú hatásterületén zajvédelmi
szempontból védendő terület, épület, helyiség nem található, így a tárgyi üzemi zajforrások
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tekintetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján zajkibocsátási
határérték megállapítása nem szükséges.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dokumentációban foglaltakat zajvédelmi
szempontból a Zajr. és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján vizsgálta.
 Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:
- A tervezett autókárpit gyártás levegőterhelő hatásai jelentős levegőminőségi változást nem
okoznak.
- A tervezett technológiákhoz kapcsolódó légszennyező források tekintetében levegővédelmi
létesítési, majd a létesítést követően levegővédelmi működési engedélyezési eljárás lefolytatására
kerül sor az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a)
pontja alapján.
- A fentiek alapján Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság jelen határozat rendelkező
részében meghatározta a Kérelem – R. 8. és 9. számú mellékletében meghatározott, kötelező
tartalmi elemeken felüli – tartalmi követelményeit.
- A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Dokumentációban foglaltakat
levegőtisztaság-védelmi szempontból a Lr. rendelkezései alapján vizsgálta.
 Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:
– A Tervezett tevékenység vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem
merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatását az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság nem
tartja szükségesnek.
– A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet
I. táblázatának 18. pontjában foglaltak alapján történt.
 Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:
– A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Dokumentációban
bemutatott műszaki tartalom mellett a Tervezett tevékenység létesítése, üzemeltetése során
földtani közeg védelme szempontból jelentős szennyezőanyag terhelés nem várható. A földtani
közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM. együttes rendelet 1. és 3.
számú mellékleteiben szereplő határértékeket meghaladó földtani közeg szennyezettség
kialakulása nem várható.
 Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:
– A viharos események gyakoriságának és intenzitásának változása a beruházás épületeire lehet
negatív hatással.
– Nagy mennyiségű lokális csapadék rövid idő alatt történő lehullása következtében a
kisvízfolyásokon kialakulhatnak árvizek, a tevékenység során ez a közlekedési kapcsolatokat
befolyásolhatja.
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– A telephelyen nem terveznek olyan tevékenységet, melynek következtében csökkenne a
vízkészlet természetes védettsége, növekedne a környezet sérülékenysége.
– Az épületek kialakítása és fűtési/hűtési rendszere energia hatékony beruházást tesz lehetővé.
– A tervezett tevékenység és a feltételezett hatásterülete nem rontja környezetének
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét.
– A Dokumentációban rögzítettek szerint a tervezett beruházás összhangban van Baranya Megye
Klímastratégiájának célkitűzéseivel.

 Közegészségügyi szempontból megállapítható:
– A Tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kizáró ok
nem merült fel.
– Mindemellett az illetékes közegészségügyi hatóság az alábbiakra hívta fel a Környezethasználó
figyelmét:
- "Az EU-n kívülről importált vegyi anyagok/keverékek felhasználása az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 EK (CLP)
rendelet szerinti osztályozást, címkézést és csomagolást követően történhet meg.
- Az importált vegyi anyagokat/keverékeket a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény 6-7-8. §-ainak, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000
(XII.27.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdésének megfelelően elektronikus úton be kell
jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR).
- A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1) bekezdésének megfelelően a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg az illetékes egészségügyi államigazgatási
szerv felé be kell jelenteni. A bejelentést a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 9 § (1) bekezdése és 13. számú
melléklete szerint elektronikus úton kell megtenni az Országos Szakrendszeri
Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést az illetékes Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya felé kell megtenni.”
– A közegészségügyi szakkérdések vizsgálata Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I.
táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján történt.
 Örökségvédelmi szempontból megállapítható:
- Mivel a Tervezett tevékenység nem jár tényleges földmunkával, továbbá a Tervezett
tevékenységgel érintett terület régészeti lelőhelyet, védőövezetet, illetve műemléket és műemléki
területet nem érint, az illetékes örökségvédelmi hatóság nem támasztott örökségvédelmi
feltételeket.
- Az illetékes örökségvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 62. § a) pontja, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, 87. § (1) bekezdése állapítja
meg.
- Az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I.
táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján történt.
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 Termőföld minőségi védelme vonatkozásában megállapítható:
- Az Engedély szerint engedélyezett technológiában, a folytatni kívánt tevékenység jellegében
változás nem áll fenn.
- A Dokumentációban ismertetett technológia, valamint az alábbi feltételek maradéktalan betartása
biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását:
- „A tervezett tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy a környező termőföldön a
talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a termőföldek minőségében kár ne
keletkezzék.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. „
- A termőföld minőségének védelmére vonatkozó szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1) bekezdés
és az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak, valamint a termőföld védelméről szóló
2007.évi CXXIX törvény 43. § (1) és (3) és 48. § (1) bekezdései alapján történt.
 Erdővédelmi szempontból megállapítható:
– A Tervezett tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem
érint.
– Az erdészeti szakkérdések vizsgálata a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I.
táblázatának 6. pontjában foglaltak alapján történt.
Összességében megállapítható, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság, az
eljárásban közreműködő Vízügyi Hatóság, valamint a Kr. 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet I.
táblázatában foglalt, érintett szakkérdést vizsgáló hatóságok az előzetes vizsgálat megállapításai
alapján a tervezett tevékenység várható környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így
környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Tervezett tevékenységhez kapcsolódó
konkrét előírásait az Engedély módosítási eljárás során adja meg.
Jelen határozat véglegessé válását követően az Engedély módosítási eljárása lefolytatható.
Az Engedély módosítási eljárásra vonatkozóan a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R.
5. § (7) és (8) bekezdése alapján adott tájékoztatást.
Az üggyel kapcsolatban a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz, továbbá a Jegyzőkhöz
az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az 1359-7/2022. ügyiratszámú levelében értesítette
a tevékenység telepítési helye szerinti település, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a
továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásuknak tudomásul
vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságukról.
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Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem
kívánt élni.
A fentiek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2)
bekezdés ab) pontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el,
tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági megkeresés, szakkérdés vizsgálata vált szükségessé,
így az Ákr. 41. § (1) bekezdésben rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1)
bekezdése értelmében határozatba foglalta.
Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges. Az Ákr. 85. § (5)
bekezdése b) pontja értelmében, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztésének tizenötödik
napja.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a határozatról szóló közleményt a Kvt. 71. § (3)
bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint
a honlapján elhelyezi.

A közlemény kifüggesztésének napja: 2022. július 18.
A közlemény levételének napja: 2022. augusztus 3.
Továbbá a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján a
határozatot megküldi a Jegyzőknek, akik a kézhezvételtől számított 15 napon belül
gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt
napon belül tájékoztatják a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel
időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.
A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni
jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának
beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja és
a (2) bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján járt el.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 8/A. § (1) bekezdése
rendelkezik.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-, 50. §- és 77. §-án, az illetékekről szóló
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1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén
alapul.
A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatóság az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.
Pécs, 2022. július ”

”.

Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott

Kapják:
1. SEIREN Hungary Kft. (adószám: 29181140-2-41.) CK
2. ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (adószáma: 23983102-2-07.) CK
3. BAMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi, Műemlékvédelmi Osztály (hiv.
szám: BA/50/00617-2/2022.) HK
4. Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője (hiv. szám: 9/1158-2/2022.) HK (Pécs település, mint a tervezett
tevékenységgel érintett település vonatkozásában)
5. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata HK
6. Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: Ko/503-2/2022.) HK
(Kökény, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában)
7. Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: F/1098-2/2022.) HK
(Pogány, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában)
8. BAMKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/0641-2/2021.) HK
9. BAMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám BA/54/01596-2/2022.) HK
10.BAMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/05586-2/2022.)
HK
11.BAMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 1292-5/2022.) BP
12.Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (hiv. szám: 35200/2480-1/2022.ált.) HK
13.Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HK
14.HNYR (helyben)
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15.ZPI (helyben) „közzététel céljából”
16.Irattár
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