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Nyíregyházi Járási Hivatala 
 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 

2020. február 03-án a Nyírség Watt Kft. (4552 Napkor, Páskom u. 29.) meghatalmazásából eljáró Nyír 

Deep-Life Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a 

Vasmegyer 0156/1 és 0156/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 25 MW teljesítményű napelemes erőmű 

megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.  

 

Az ügy iktatási száma: 1166/2020. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2020. február 03. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. február 03. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A naperőmű park létesítésével érintett terület a Vasmegyer 0156/1-2. hrsz-ú ingatlan. A beruházással 

érintett ingatlan nagysága cc. 56 ha.  

A tervezett erőmű területe zömében szántó és nádas művelési ágú, homokos területen elhelyezkedő, 

közműcsatlakozással nem rendelkező külterületi ingatlanon kerül elhelyezésre. 

A tervezett napelemes erőmű telep az alábbi létesítményekből fog állni:   

- Napelem: 89.856 db típus: EGING EG-330P72C /vagy ezzel egyenértékű/  

- Inverterek: 416 db egyenként 60 kW névleges teljesítményűek típusa: HUAWEI SUN2000-

60KTL-M0 / vagy ezzel egyenértékű  

- Tartószerkezet: A napelem tartószerkezetek betonozás-, beton alapozás nélkül, leütött és 

talajcsavaros cölöpözéssel készülnek. A tartószerkezetek magassága > 2,5m  

- AC oldali terepi szekrények  

- Erőmű egységenként transzformátorok (1,560MW teljesítményű erőmű egység által megtermelt 

villamos energiát transzformál föl a 12/20kV-os feszültségre)  

- 2900 m földkábel  

 

Telephelyen földre telepített tartószerkezetre szerelt, egyenként 330 W-os napelemek kerülnek 

felszerelésre. A tervezett DC oldali beépített teljesítmény 25 MW.  A DC oldalon megtermelt villamos 

energiát 60 kW-os inverterek alakítják át, és földkábelen juttatják el az erőműegységenkénti a 

transzformátorokhoz. A teljes napelem park által megtermelt villamosenergia földkábel segítségével jut el 

a meglévő hálózati transzformátor állomásba. A transzformátorállomás középfeszültségű kábeleken 

csatlakozik a csatlakozási ponton létesített távműködtetésű oszlopkapcsolóra. 

A tervezett napelemes erőmű kivitelezése kb. 5-6 hónapot vesz igénybe 

 



 

Érintett település: Vasmegyer 

 

 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

 

Levegővédelmi hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a nyomvonal létesítés során a legnagyobb hatásterülettel az NOx  

komponens jellemezhető (294 m). A napelemes erőmű működése és karbantartása a levegőre terhelő 

hatással nincs. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A kivitelezési munkák hatásterülete a tervezett napelem telep középpontjától számított 116 méter. 

Az üzemelés során az inveterek ill. a transzformátorok okozta zajterhelés a telepen belül marad. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 

Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. február 13-tól – 2020. 

március 07-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1163-2020 webcímen, 

valamint Vasmegyer Község Önkormányzatánál tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével 

a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú 

melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is 

tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

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

meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy 

változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel 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; 

d) 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.” 

 

 

 


