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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a MAVIR Magyar 

Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.), mint 

környezethasználó kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján, a Buj, 035/59 (ingatlan megosztását követően 035/77, 035/78 és 035/79) és 

035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-os transzformátor alállomás megvalósítására 

vonatkozóan megállapítja:  

A tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, és az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, mivel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 10778/2/2019. számú 

szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy: 

„a beruházás átlagosnál jobb minőségű termőföld más célú végleges hasznosítását irányozza elő 

- a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények figyelembe vételével a 

hatáskörömbe tartozó szakkérdésben (termőföld mennyiségi védelme) nemleges nyilatkozatot 

adok.” 

  

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4145-1/2019.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Buj 035/59 hrsz. (ingatlan megosztását követően 035/77, 035/78 és 

035/79 hrsz) és 035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-os transzformátor alállomás 

megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi engedélyezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján az 

alábbi előírásokkal hozzájárul: 

1. A tervezett vízilétesítmények megvalósítása (vízellátás, szennyvíz elvezetés/elhelyezés, 

csapadékvíz elvezetés/elhelyezés, mélyfúrású kút stb.) végleges vízjogi létesítési engedély, 

majd azt követő használatba vétele végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában 

kezdhető meg. 

2. A csapadékvizek tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. Amennyiben a beépíteni 

kívánt iszap-olajleválasztó berendezés rendelkezik ÉME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi 

jelöléssel, úgy a létesítés és üzemeltetés nem vízjogi engedélyköteles tevékenység a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) 

bekezdése alapján. Ellenkező esetben az előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély 
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köteles tevékenység. A vízilétesítmények megvalósítása csak jogerős vízjogi létesítési engedély 

birtokában történhet, amelyet hatóságomtól kell megkérni.  

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 

tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször 

módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

4. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 

talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

5. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 6589-1/2019. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, 

mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 

azaz 250.000 Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 

véglegessé. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a 

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A 

fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.), mint 

környezethasználó 2019. május 22-én a Buj, 035/59 (ingatlan megosztását követően 035/77, 035/78 

és 035/79) és 035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-os transzformátor alállomás 
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megvalósításának - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és 

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

A tervezett tevékenység: 

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.), mint 

környezethasználó által a Buj településen egy 400/132 kV-os transzformátor alállomás megvalósítását 

tervezi. 

A tervezési terület ingatlanjai Buj, külterület 035/59 (tervezett telekmegosztást követően 035/77, 035/78 

és 035/79) és 035/60 hrsz.-ok alatt találhatók. A 035/59 hrsz.-ú ingatlan fentiek szerinti megosztását 

tervezik. 

Villamos technológia: 

A beépítésre kerülő kapcsoló-berendezés: A készülékek névleges árama 400 kV-os feszültségszinten 

3150 A, kivéve a mérőváltókat, amelyek 2000 A névleges áramú 150%-os terhelhetőségű készülékek 

lesznek. A készülékek névleges árama 132 kV-os feszültségszinten min. 2000 A (a transzformátorok 132 

kV-os oldalán 4x500 A-es mérőváltók épülnek be). 

Az alállomás felépítése: 

- 4 db mezősor 

- 2 db 400/132/18 kV transzformátor 

- gyűjtősínek 

- 2 db segédüzemi transzformátor 

- egyenáramú segédüzem (egyenáramú elosztók, akkumulátor telepek, akkumulátor töltők) 

- váltóáramú segédüzem (váltóáramú elosztók) 

- 200 kVA-es dízel gépegység (havária esetén üzemel) 

Tervezett épületek, építmények: 

- Vezénylő épület, 355,46 m
2
. 

- RH11 reléház, 45,84 m
2
. 

- RH41, RH42 reléházak, 45,84 m
2
 és 25,50 m

2
. 

- Szabadtéri villamos berendezések építményei (készülékalapok, készülék állványok, 

portálalapok, világítási oszlop alapok, portál és világítási oszlop acélszerkezetek, 24 m magas 

reflektortornyok, transzformátor alapok, kerítés, kábelcsatornák, térvilágítás. 

Az alállomás kezelőszemélyzet nélkül üzemel, alkalmanként a karbantartást max. 3–4 fő végzi. Az 

alállomás üzemeltetése során anyagfelhasználás nem történik, a technológiából eredően hulladék, vagy 

melléktermék nem keletkezik. 

A technológia részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban található. 

A megvalósítás időterve 

Az alállomás létesítésével kapcsolatos építési, kivitelezési munkálatok megkezdése 2020 II. 

negyedévében várható, a kivitelezés időtartama kb. 18 hónap. 

Az alállomás üzembe helyezése 2021 IV. negyedévben várható. 

A beruházással érintett települések: Buj község. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatásra kerül, hogy Buj Község Képviselő 

Testületének 13/2006. (05.24.) Kt. rendelete által jóváhagyott helyi építési szabályzat és 

településszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenység területei jelenleg Mezőgazdasági általános (Má) 

besorolással szerepelnek, így a tervezési terület nincs összhangban a település érvényes rendezési 

tervével.  

Az előzetes vizsgálati dokumentációban tájékoztatás szerepel arról, hogy a szabályozás módosítása 

előkészítés alatt van, mely során a mezőgazdasági rendeltetés transzformátorállomási rendeltetésű 

területté lesz módosítva. 

A Főosztály az eljárás során a 6589-7/2019. számú végzésében megkereséssel fordult Buj Község 

Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett 

tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Buj Község Jegyzője szintén megállapította a tervezett tevékenység és a településrendezési terv 

összhangjának hiányát, azonban tájékoztatásként megküldte Buj Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2019. május 22. napján megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyv kivonatát, mely 

szerint: 

„Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 

Átviteli Rendszerirányító Zrt-vel (1031 Budapest, Anikó u. 4.) kötendő Településrendezési Szerződést az 

új településfejlesztési dokumentumok és új településrendezési eszközök elkészítésének elindításáról, 

melyet a település közigazgatási területén megvalósítandó közcélú átviteli elem, Buj 400/132 kV-os 

alállomás kialakításának biztosítására kezdeményeztek.” 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a fentiek tények alapján a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján kezdeményezte a Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a fentiek okán 

a Korm. r. 3. sz. mellékletének 128. pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy 

építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen, a) 3 ha területfoglalástól” – hatálya alá 

tartozik, így a Főosztály előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett tevékenységnek minősül.  

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) 

bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 

igazgatási szolgáltatási díj eljárási költség, melyet az ügyfél a Főosztály 6589-2/2019. számú 

hiánypótlási felhívása alapján az eljárás során megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban, a 43. § (7)-(8) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével, a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 6589-

1/2019. számon függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit 6589-4/2019. számon a tervezett tevékenység telepítési helye 
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szerinti település Buj Község Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz nem érkezett 

észrevétel. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, 

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett 

tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály a 6589-6/2019. számú 2019. május 29.-ei keltezésű végzésében, az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján és 2. §-ára figyelemmel szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4145-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások megadásával járult 

hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

A Főosztály a 2019. május 29-én érkezett, 6589-6/2019. számú megkeresésében a MAVIR Magyar 

Villamosenergia-ipari Átvételi Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) mint környezethasználó 

által kérelmezett, Buj 035/59 hrsz. (ingatlan megosztását követően 035/77, 035/78 és 035/79 hrsz) és 

035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-os transzformátor alállomás megvalósítására 

vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésére 

álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

A tervezési terület ingatlanjai Buj 035/59 hrsz. (tervezett telekmegosztást követően 035/77, 035/78 és 

035/79 hrsz.) és 035/60 hrsz. alatt találhatóak. A 035/59 hrsz.-ú ingatlan fentiek szerinti megosztását 

tervezik. 

Az alállomás közelében vezetékes ivóvíz hálózat nincs kiépítve. A tűzoltási feladatok elvégzésére is 

alkalmas ivóvíz vezeték kiépítése nem gazdaságos, ezért helyi fúrt kút létesítését tervezik.  

Az állomás ivóvíz igénye minimális. A vezénylő épületében lévő szociális blokk vízigénye szakaszos. A 

becsült ivóvízigény ennek alapján 500 l/nap (heti egy napon, máskor nincs fogyasztás). 

A szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvizek elhelyezését helyileg, előregyártott 

vasbeton zárt szennyvíztároló tartály létesítésével tervezik biztosítani, amelyből a szennyvizet szükség 

szerint tartálykocsival – engedéllyel rendelkező szerződött vállalkozók – szennyvíztisztító telepre 

szállítják. A keletkező szennyvíz mennyisége kb. 0,5 m3/nap, hetente egy alkalommal.  

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer feladata az állomás beépítetlen felületére, a burkolatra, 

épületekre hulló csapadékvizek, valamint a tisztított olajos csapadékvizek elvezetése. A tiszta 

csapadékvíz közvetlenül befogadóba engedhető minőségű, befogadója az alállomás körül épülő övárok. 

A transzformátorokról lecsorgó, esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizek befogadója az olajos 

csapadékvíz elvezető csatorna. A szikkasztó árokba történő bevezetést megelőzően a szennyezett 
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csapadékvíz ÉME engedéllyel rendelkező betonházas szénhidrogén leválasztó berendezéssel kerül 

megtisztításra. 

A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, valamint 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben foglalt követelményeknek betartásával, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező 

tervezővel kell elkészíttetni és a területileg illetékes vízügyi hatósághoz benyújtani. A megvalósult 

vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és 

mellékleteiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben 

rendelkezik. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. mellékletével 

összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 

Buj település a fokozottan érzékeny és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek 

közé tartozik. 

Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint, a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló 

információk és dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.  

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.  

A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 

követelményeknek. 

A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, a tervezett 

tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan 

betartásával biztosíthatók. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak 

betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent 

veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 

7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére megküldeni szíveskedjen.” 
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A Főosztály a 6589-5/2019. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát 

és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát. 

kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/00864-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatát a következők 

szerint adta meg: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a MAVIR Magyar 

Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) által előterjesztett, Buj, 

035/59 (ingatlan megosztását kővetően 035/77, 035/78, 035/79) és 035/60 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett 400/132 kV-os megvalósítására irányuló előzetes környezeti vizsgálat ügyében, a Szabolcs- 

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) megkeresése alapján 

megállapította, hogy a tervezett (transzformátor alállomás) beruházás megvalósítása jelentős környezet-

egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések 

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.” 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt (1031 Budapest, Anikó u. 4.) a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u, 12-14.) előtt, Buj, 035/59 (ingatlan 

megosztását kővetően 035/77, 035/78, 035/79) és 035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-os 

transzformátor alállomás megvalósítására irányuló előzetes vizsgálat ügyében kérelmet terjesztett elő. 

Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel 

és szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre (A 

környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

 a transzformátor alállomás létesítése település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői 

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján, nem jelent szignifikáns egészségkárosító 

kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 
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Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16. § (1) 

bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/01496-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatát a 

következők szerint adta meg: 

„A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) 

meghatalmazásából kérelmében eljáró, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

a Buj, 035/59 hrsz.-ú (035/77, 035/78, 035/79) és 035/60 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 400/132 kV-os 

transzformátor állomás megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat eljárás során kért kulturális 

örökségvédelmet érintő szakkérdésben az alábbi kikötéseket javaslom: 

1. A beruházás tekintetében hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő, teljes 

előzetes régészeti dokumentáció elkészítése szükséges: 

a. Az előzetes régészeti dokumentációt a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó 

műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és próbafeltárás alkalmazásává! kell elkészíteni. 

b. Amennyiben az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal 

rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez a próbafeltárást az előzetes 

régészeti dokumentáció elkészítését, valamint a próbafeltárást akadályozó körülmény 

megszűnését követően kell elvégezni. 

c. A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult VÁRKAPITÁNYSÁG 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-vel írásbeli szerződést köteles kötni. 

d. A próbafeltárást a feltárást végző intézmény - az erről szóló a beruházóval kötött szerződés 

megküldésével bejelenti az örökségvédelmi hatóságnak. 

2. A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció záródokumentumát, a feltárási 

projekttervet az építési engedélyezés során be kell nyújtani. Az építési engedélyezési 

tervdokumentációt csak abban az esetben áll módomban elbírálni, amennyiben tartalmazza az 

előzetes régészeti dokumentáció feltárási projektterv eredményeit 

3. Az elkészített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján további 

régészeti szakfeladatok (régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás) megállapítására kerülhet sor. 

4. A tervezett beruházás kivitelezése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervében 

javasolt régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát és határait a 

munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

5. A tárgyi építmények műszaki átadás-átvételének és használatbavételi engedélyének 

hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának 

bemutatása. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a Buj, 035/59 hrsz.-ú (035/77, 035/78, 035/79) és 035/60 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett 400/132 kV-os transzformátor állomás megvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás során szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál 2019. május 29. napján. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint „a bruttó 500 millió forintos 
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értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás" nagyberuházásnak minősül. 

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv. 7. § 3. pontja alapján: 

„valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökségi elemeire vonatkozó 

ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére 

és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 

formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 

leletfelderítés, terepbejárás és próba feltárás alkalmazásával készült dokumentum.” 

A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az 

előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást akadályozó körülmény megszűnését 

követően kell elvégezni, ha a próbafeltárás építmény, térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, 

engedélyhez kötött magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem 

lehetséges, vagy az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal 

rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez." 

A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján a teljes előzetes régészeti 

dokumentáció elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

A Kötv. a nagyberuházások esetében, a régészeti feladatellátás tekintetében idő- és költségkorlátot 

vezetett be. A Kötv. 23/B. §-a előírja, hogy a nagyberuházás esetén folytatott próba- és a megelőző 

feltárásra vonatkozó szabályokat a Kötv. 23/C-23/F. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A próbafeltárás eredményein alapuló előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti 

feladatellátás formájának meghatározása mellett annak idő- és költségvonzatainak 

meghatározásához is elengedhetetlenül szükséges, így biztosítottá válik a beruházói érdekek és a 

régészeti örökség védelmének összehangolása. 

A Kötv. 23/D. § (1-2) bekezdése szerint „Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a 

feltárási projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi 

régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható 

kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában 

irányadó szabályok szerint valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, 

feltárásra jogosult intézményt. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben határozza 

meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás 

területi szakaszait és a szakaszolás indokait.'' 

A Korm. r. 40. § (1) bekezdése alapján az egy megyét érintő beruházás egészére egyetlen feltárási 

projekttervet kell készíteni. 

A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy „a beruházót terheli az előzetes régészeti dokumentáció - 

beleértve a próbafeltárást a teljes felületű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés 

régészeti előkészítésének költsége, kivéve a Kötv. 23/F. § (7) bekezdése szerinti esetet. 

A Kötv. 23/C. § (3) és a Korm. r. 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a 

beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a VÁRKAPITÁNYSÁG integrált Területfejlesztési Központ 

Nonprofit Zrt. (Elérhetősége: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; Postacím: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; 

http://www.varkapitanysag.hu; Tel.:+36 1225-0654, E-mail: regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu) 

készíti el oly módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján más feltárásra jogosult intézményt 

bevonhat. 

A Korm. r. 40. § (7) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó 

tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás 

megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy 
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a szakkérdés vizsgálatával közreműködik. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 88. § (1) pontjában felsorolt szakkérdéseket 

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 55. § (1) 

bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.). 

Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatéról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a 

Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-

10/84/01084-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatát a következők szerint adta meg: 

„Hivatkozással a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának fenti ügyiratszámú megkeresésére a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről) 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja szerinti szakkérdésben a talajvédelmi 

hatóság az alábbi állásfoglalást teszi a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 

ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) kérelmére indult eljárásban a Buj, 035/59 (ingatlan megosztást 

követően 035/77, 035/78 és 035/79) és 035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-os 

transzformátor alállomás megvalósításának előzetes vizsgálati eljárásához: 

- A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint az érintett és a szomszédos termőföldeken a talajvédő-

gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. 

Termőföldön, talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható. 

- A beruházás megkezdése előtt - a földmunkálatok megkezdésekor - az engedélyes köteles (a 

tervezett bevágás mélységén belül) gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének 

megmentéséről és hasznosításáról a talajvédelmi terv előírásainak megfelelően! 

- A termőföld végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásához, valamint az építési 

engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv előírásainak betartásával biztosítható a 

talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre, deponálásra és felhasználásra, 

valamint a rekultivációra vonatkozóan. 

- A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb 

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak". A beruházások megvalósítása során a beruházó 

köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról." 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (általános közigazgatási 

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. 

§ (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.  

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és 

az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és 
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megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az  előzetes 

vizsgálati dokumentáció (Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. /Baja, Szent László u. 105./; készült: 

Budapest, 2019. május 20.) alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/09301-2/2019. számon vizsgálatát szakkérdés vizsgálatát a 

következők szerint adta meg: 

„A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatala Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály részére, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 

(1031 Budapest, Anikó u. 4.) kérelmére indult, a fenti ügyiratszámú eljárásban a Buj 035/59 (ingatlan 

megosztását követően 035/77, 035/78 és 035/79) és 035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-

os transzformátor állomás megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálata eljárásában, szakkérdés 

vizsgálatára vonatkozóan a HBMKH DJH Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti feladatkörében eljáró 

Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) az alábbi állásfoglalást adja: 

Az erdészeti hatóság a PÖYRY ERŐTERV Zrt., mint az engedélyezési tervek készítésének koordinálója 

megbízásából, az Akusztika Mérnöki Iroda Kft.-t (6500 Baja, Szent László u. 105.) által készített előzetes 

vizsgálati dokumentáció (BM013487) és a közhiteles nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattár 

adatai alapján megállapította, hogy a Buj 035/59 (ingatlan megosztását követően 035/77, 035/78 és 

035/79) és 035/60 hrsz.-ú ingatlanon tervezett transzformátor állomás megvalósítása erdőt nem érint, 

megvalósítása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

77. §-a szerinti erdő igénybevételével nem jár, szakszerű üzemelése a környező erdőterületekre káros 

hatást nem gyakorol. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti 

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. 

számú melléklet 8. pontja állapítja meg. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. 

pontja alapján vizsgálta meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 10778/2/2019. számon szakkérdés vizsgálatát a 

következők szerint adta meg: 

„A MAVÍR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) 

kérelmére a „Buj, 035/59 (ingatlan megosztását követően 035/77, 035/78 és 035/79) és 035/60 hrsz. 

alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV.os transzformátor állomás megvalósítása" tárgyában indult 

engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdésében foglaltak 

alapján - a termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés tekintetében a 

Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya az alábbi 

nyilatkozatot teszi: 

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények figyelembe vételével a 

Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya az előzetes 

vizsgálati eljáráshoz nem járul hozzá, az alábbi indokok miatt: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt). 2. § 19; pontjának 

rendelkezései szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan- 

nyilvántartásban szántó; szőlő, gyümölcsös, kert; rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési 
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ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;", tehát a 

tervdokumentációban foglaltak alapján a beruházás során érintett ingatlanok termőföldnek 

minősülnek. 

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra 

hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a 

más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól." 

A hivatkozott jogszabály 9. § (1) bekezdésének a; pontja alapján „Termőföld más célú hasznosításának 

minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik”. 

Az érintett termőföld vonatkozásában közvetlen hatásként jelentkezik minden olyan építési 

tevékenység, amely a termőföld hasznosítási kötelezettségétől történő időleges vagy végleges 

eltérést okozó igénybevétellel jár. 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás a Buj 035/59 és 035/60 helyrajzi 

számú ingatlanokat érinti, mely termőföld területek más célú időleges, illetve más célú, végleges 

hasznosításának engedélyezése a Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és 

Földügyi Osztályánál még nem történt meg. 

A Tfvt. 11. § (1) bekezdése értelmében „Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni.”, míg a (2) bekezdés alapján 

„Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 

helyhez kötött igénybevétel céljából tehet.”. 

Megállapítottam továbbá, hogy a beruházással érintett Buj 035/59 és 035/60 hrsz.-ú földrészletek 

érintett területe az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban, 2., 3. és 4. minőségi osztályban 

van nyilvántartva. A szántó 2. minőségi osztály hektáronkénti aranykorona értéke 28,70., a szántó 3. 

minőségi osztály hektáronkénti aranykorona értéke 22,60, míg a szántó 4. minőségi osztály 

hektáronkénti aranykorona értéke 17,40. Buj település szántó művelési ágú termőföldjeinek Tfvt. szerint 

számított átlagos értéke 17,65 Ak/ha, így az igénybevételre tervezett termőföld nagy része az adott 

településen átlagosnál jobb minőségű termőföldnek minősül. 

A megkereséshez csatolt előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezési terület általános 

mezőgazdasági övezeti besorolású, a tervezett beruházás az érvényes rendezési tervvel nincs 

összhangban. 

A fentiek alapján - tekintettel arra, hogy a beruházás átlagosnál jobb minőségű termőföld más 

célú végleges hasznosítását irányozza elő - a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelmények figyelembe vételével a hatáskörömbe tartozó szakkérdésben 

(termőföld mennyiségi védelme) nemleges nyilatkozatot adok. 

A Nyíregyházi Járási Hivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet állapítja meg, miszerint  

„36. § c) A Kormány ingatlanügyi hatóságként a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalt jelöli ki." 

„37. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes, 

földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon az ingatlan fekvése 

szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el 

ingatlanügyi hatóságként.”. 

Az illetékességet a 3. § (3) bekezdés c) pontja állapítja meg, miszerint „3. § (3) c) A földügyi igazgatási 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó 

ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre terjed ki.”, továbbá a fővárosi és megyei 
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kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet alapján „2. § (4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit - 

a fővárosi kerületek kivételével - az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. 

mellékletben meghatározott településekre terjed ki., az 1. melléklet 15.10. pontja értelmében a 

Nyíregyházi Járási Hivatal illetékes Buj település illetékességi területén. 

A Tfvt 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja 

le.”. 

A Tfvt. 8. § (2) bekezdése értelmében „A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell 

lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek 

megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”, míg a 

8/A. § előírja, hogy „Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat 

alkalmazni kell.”. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

Főosztály 6589-5/2019. számú megkeresésére a BO/15/1325-2/2019. számon feljegyzést adott, 

melyben hiányosságok pótlását kérte. A Főosztály a hiánypótlások teljesítésére a MAVIR Magyar 

Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.-t 6589-13/2019. számú végzésével hiánypótlás 

teljesítésére szólította fel. 

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. a 6589-13/2019. számú 

hiánypótlásban foglalt dokumentumokat a Főosztály részére 2019. június 14-én megküldte. A Főosztály 

a megküldött dokumentumokkal kiegészítve a 6589-18/2019. számon ismételt megkereséssel fordult a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályhoz, a 

hatáskörébe és illetékességébe tartozó szakkérdések vizsgálata tekintetében. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

BO/15/1325-4/2019. számon szakkérdés vizsgálatát a következők szerint adta meg: 

„A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag és a hiánypótlási dokumentáció áttanulmányozást 

követően jelen szakkérdés vizsgálata során az alábbi megállapítást teszem: 

Az a) pontban meghatározott szakkérdések vizsgálati feltételek fent állnak, mert az építési tevékenység 

(vezénylő épület, RH11 reléház, RH41 és RH42 reléházak, készülék alapok, portálalapok, világítási 

oszlop alapok, transzformátor alapok, szikkasztó övárokrendszer), a tereprendezések (durva és finom) 

és a tüzivíz tároló medencék létesítése során 15 000 m
3
 ásványi nyersanyag (7500 m

3
 1440-es 

kódszámú lösz és 7500 m
3
 1453-as kódszámú homok) kerül kitermelésre a Buj, 035/59 (ingatlan 

megosztását követően 035/77, 035/78, 035/79) és 035/60 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 400/132 kV-os 

transzformátor alállomás megvalósítása során. A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag 15 000 m
3
 

mennyiségét kizárólag az engedélyezni kért tevékenységgel összefüggésben tervezik felhasználni, más 

célú felhasználást, hasznosítást, értékesítést nem határoztak meg, ezért bányajáradék-fizetési 

kötelezettségről rendelkezni nem kellett. 

Erre tekintettel az engedélyben az alábbi előírásokat kell érvényesíteni: 

1. A Buj, 035/59 (ingatlan megosztását követően 035/77, 035/78, 035/79) és 035/60 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett 400/132 kV-os transzformátor alállomás megvalósításához kapcsolódó építési 

tevékenység (vezénylő épület, RH11 reléház, RH41 és RH 42 reléházak, készülék alapok, 

portálalapok, világítási oszlop alapok, transzformátor alapok, szikkasztó övárokrendszer), a 

tereprendezések (durva és finom) és a tüzivíz tároló medencék létesítése során 15 000 m
3
 ásványi 

nyersanyag (7500 m
3
 1440-es kódszámú lösz és 7500 m

3
 1453-as kódszámú homok) termelhető ki 

az engedélyezési dokumentációban rögzített területeken, eredeti, természetes előfordulási helyükről, 

amely az engedélyezési dokumentációban felsorolt ingatlanokon a felszín kiegyenlítésére 

használható fel. 

2. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét köteles geodéziai mérési módszerekkel 

meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az ásványi 
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nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év 

február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló földtani szakértő által ellenjegyzett jelentést 

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak megküldeni. 

A fenti hatósági előírások indokolása, jogszabályi háttere: 

 Az 1. pontban a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 3. § (1a) bek. a) 

pontja; 

 a 2. pontban az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban 

R2.) 2 § (2) és (5) bekezdései; 

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az R2. 2. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint a 

bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el az 

engedélyes költségére. 

Hatóságom tárgyban gyakorolt hatásköre a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 8. 

pontján alapul, illetékességemet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017 (VI.28.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. melléklete állapítja meg.” 

 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 6589-7/2019. 

számú végzésében megkereséssel fordult Buj Község Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység 

telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Buj Község Jegyzője a 1807-4/2019. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„- A Buj külterületen tervezett 400/132 kV-os transzformátor alállomás az érvényben lévő Buj községre 

vonatkozó településrendezési tervvel nincs összhangban. 

- Az érvényben lévő Buj község igazgatási területe Szabályozási Terveinek és a Helyi építési 

szabályzatának jóváhagyásáról szóló 13/2006. (V.24.) Kt. rendelete módosítását kezdeményezte Buj 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete, annak érdekében, hogy a tervezett beruházás összhangban 

legyen Buj község településrendezési eszközeivel. A módosított rendelet elfogadása várhatóan 

megtörténik a tervezett tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséig. 

- A tervezett tevékenység nem ellentétes a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással.” 

A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból olyan adatok és tények birtokában vizsgálható, 

amelyekkel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - mint természetvédelmi kezelő és a Natura 2000 

területek monitoringozásáért felelős szerv - rendelkezhet, ezért a Főosztály az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján 6589-3/2019. számú végzésével megkereséssel 

fordult az Igazgatósághoz.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 2605-2/2019. számú levelével, mint természetvédelmi 

kezelő, az alábbi nyilatkozatott adta: 

„A megkeresésben szereplő Buj 035/59, 035/60 transzformátor alállomás létesítéssel szemben 

természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek, amennyiben az alábbiak teljesülnek: 

 az állomás minden eleme madárbarát módszerrel kerüljön kialakításra, melynek lehetőségeit a 

levél mellékletét képző VÁT-H21 iránytervek tartalmazzák; 

 kiemelten fontos, hogy az oszloptranszformátor esetében a gép (trafó) és készülékei lehetőség 

szerint a feszítő fejszerkezet alatt, a beérkező vezető oldalán kerüljenek elhelyezésre, illetve az 

összes áramkötés burkolt vezetékkel kerüljön kialakításra; 
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 a földkábeles csatlakozást képző oszlopszerkezet esetében is a szükséges készülékek 

lehetőség szerint a feszítő fejszerkezet alatt kerüljenek elhelyezésre; 

 új szabadvezeték-szakaszok létesítésénél alapvetően a függőszigetelős fejszerkezetek 

kialakítását tartom elfogadhatónak, amelyek megfelelnek a madárvédelmi elvárásoknak; 

 továbbá, az áramkötések a fejszerkezet síkja alatt, az alsó térben kerüljenek kialakításra.” 

A Főosztály a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2605-2/2019. számú nyilatkozatához küldött 

mellékletet nem továbbítja a környezethasználó részére, mivel a Főosztálynak nincs információja arról, 

hogy a mellékelt dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll, vagy sem. 

Tájékoztatjuk a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, 

Anikó u. 4.), hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2605-2/2019. számú nyilatkozatában 

megnevezett dokumentumot (VÁT-H21 iránytervek) amennyiben igényli, úgy vegye fel a kapcsolatot az 

Igazgatósággal. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területek, illetve Natura 2000 területek a tervezési területen és annak 

közvetlen környezetében nem találhatóak. 

A kivitelezés természetközeli élőhely-megszűnésével nem jár, az építés védett növény- vagy 

állatpopuláció élőhelyét nem veszélyezteti. A benyújtott dokumentáció alapján az építési szakasz a 

növényzet egy részének az átmeneti károsodását okozza (bolygatás, letaposás), amely a munkagépek 

mozgásából, a szerelési tevékenységből ered. Az átmeneti károsodás az építési szakaszt követően a 

növényzet saját regenerálódási képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik. A tervezési 

területen és közvetlen környezetében védett növényfaj egyede nem került elő. A transzformátor állomás 

kialakítása során az esetleges fakivágás fészkelési és vegetációs időn kívül végezhető, ezért a 

potenciálisan ott fészkelő védett madarakra nem jelent jelentős veszélyt a beruházás sem az építési, 

sem az üzemelési időszakban.  

A madársérülések (esetleges madárpusztulások) elkerülése érdekében a szabadvezetékeket és a 

transzformátor állomást madárbarát módon (szigeteléssel) szükséges kialakítani. 

Fentiek alapján a tervezett tevékenység folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból 

kizáró ok nem merült fel. 

Zajvédelem: 

Az építési területről származó legjelentősebb zaj- és rezgésterhelés a földmunkák, illetve az alapozás és 

az ezt követő szerkezetépítés során várható. Az elvégzett számítások szerint az építési munkálatok által 

okozott zaj- és rezgésterhelés a zajtól védendő épületeknél határérték túllépést nem okoz. Az 

építéséhez kapcsolódó forgalomnövekedés a szállítási útvonal környezetében nem okoz számottevő 

zajterhelés növekedést a zajtól védendő épületeknél. 

Üzemeltetéskor a legnagyobb zajvédelmi hatásterület, a telekhatártól számított 85 méteres távolságban 

állapítható meg. Zajtól védendő létesítmény nem található a hatásterületen belül. 

A tevékenység felhagyása, az épületek, építmények, villamos berendezések, és tartószerkezeteik 

leszerelése, az alkatrészek, kábelek kiszerelése, illetve az építményalapok bontása, a kapcsolódó 

szállítások a létesítés környezeti hatásaihoz hasonlóak. 

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. 10. § (3) a) pontja alapján Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni. 
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Fentiek alapján a tervezett tevékenység folytatásával szemben zajvédelmi szempontból kizáró ok nem 

merült fel. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A kivitelezés során a munkagépek mozgása - kipufogó gázok kibocsátása, másrészt a talajmozgatás 

(kiporzás) következtében – miatt a légszennyezettség rövid időre, átmeneti jelleggel várhatóan 

megemelkedik.  

A tervezett beruházáshoz legközelebb elhelyezkedő lakóépület - egy romos állapotú, növényzettel 

körülnőtt, használaton kívüli régi tanyaépület - kb. 130 m távolságban van ÉK-i irányban. 

A szálló por (PM10) levegőterheltség növekedés az alapterheltséggel (32 μg/m
3
) együtt megközelíti a 

vonatkozó egészségügyi határértéket (50 μg/m
3
), de azt nem haladja meg. A hatástávolság 215 m az 

építési terület környezetében. Az építés során a maximális koncentráció (kb. 14,5 μg/m
3
) kb. 100 m-es 

távolságban jelentkezik. Az építési levegőtisztaság-védelmi hatásterület érinti a fent említett használaton 

kívüli régi tanyaépületet. A létesítés során a porképződést a munkaterületek locsolásával, illetve a 

dokumentációban bemutatott további pormenedzsment alkalmazásával lehet csökkenteni. 

A levegőminőségre gyakorolt hatás a munkálatok végeztével megszűnik, a levegőminőség állapota rövid 

időn belül a munkálatok előttivel azonos szintre áll vissza.  

A tervezett alállomás működése során normál üzemelés esetén légszennyező anyag kibocsátás nem 

történik, az alállomás üzemeltetése így a normál működésből eredően nem gyakorol hatást a levegő 

minőségére. Az alállomás ellenőrzése, illetve karbantartása során a területre időszakosan érkező 

járművek légszennyező anyag kibocsátása elhanyagolható. 

Az alállomás területén vészhelyzeti esetekre szabadtéri telepítésű, acélházas dízel aggregátor létesül, 

amelynek maximális teljesítménye 176 kW az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint. 

A dízelaggregátor normál üzemben tartalék állapotban van, beindítására csak vészhelyzetben, illetve a 

havi üzemi próbajáratások alkalmával kerül sor. Ennek időtartama várhatóan éves szinten kb. 3 órára 

becsülhető. 

A dízelaggregátor kipufogó rendszere helyhez kötött légszennyező pontforrásnak minősül. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján „Helyhez 

kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti 

kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem 

dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői 

tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi 

részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.” 

A helyhez kötött dízelüzemű motorokra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a 140 kWth és 

annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM 

rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 4. § (4) bekezdése szerint a rendelet 4. mellékletének 3. pontja 

tartalmazza.  

Az FM rendelet 4. § (13) bekezdése szerint az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű 

helyhez kötött motorok esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni  

- azon tüzelőberendezésekre, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és  

- a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek. 

A tervezett dízelaggregátor üzemanyag felhasználása 100%-os terhelés mellett 37,4 kg/h, éves 

üzemideje várhatóan kb. 3 óra, ezért kibocsátási határérték a fenti adatok alapján a berendezésre nem 

vonatkozik. 
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A dokumentáció tartalmazza, az üzemeltetés során (dízel aggregátor) a légszennyező anyagok légkörbe 

jutásának hatásterületét  A többlet levegőterheltség az alapterheltséggel együtt az üzemelési fázisban 

sem közelíti meg a nitrogén-oxidokra (NOx) vonatkozó tervezési irányértéket, az üzemelés 

levegőtisztaság-védelmi hatásterületét 77 m-es távolságban határolták le, amely nem érint lakóingatlant. 

A beruházás során 1 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését tervezik (dízel aggregátor), 

melynek létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez a fentiek alapján levegőtisztaság-védelmi 

engedély kérelemmel történő megszerzése szükséges. 

Fentiek alapján a tervezett tevékenység folytatásával szemben levegőtisztaság-védelmi szempontból 

kizáró ok nem merült fel. 

Hulladékgazdálkodás:  

A dokumentációban foglaltak alapján a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. 

A kivitelezés során keletkező építési hulladékokat, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd jogerős hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező szervezet részére adják át.  

Az alállomás kezelőszemélyzet nélkül fog üzemelni. Az alállomás normál üzemi működése során 

hulladék nem keletkezik. Az alkalomszerű javítási, karbantartási munkák során keletkező hulladékokat a 

javítások alkalmával szintén jogerős hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére 

adják át. 

Fentiek alapján a tervezett tevékenység folytatásával szemben hulladékgazdálkodási szempontból 

kizáró ok nem merült fel. 

Földtani közeg: 

Az alállomás talajra és földtani közegre gyakorolt kedvezőtlen hatása elsősorban a területfoglalásból 

ered. Az építés során az igénybe vett terület nagyságával a termőterület csökkenni fog. Az alállomás 

normál üzemelése során a talajra és a földtani közegre nem gyakorol hatást.  

Az alállomás területén elhelyezésre kerülő transzformátorok olajat tartalmaznak, ezért az alapjuk úgy 

készül, hogy a berendezések alatt zárt olaj- és csapadékvízgyűjtő medence is létesül. A kármentő 

medencék kapacitása elegendő a berendezésekből egy esetleges meghibásodás esetén kikerülő teljes 

olajmennyiség, illetve oltóvíz befogadására. Havária esetén a beépítésre kerülő olajleválasztó 

berendezés lezár és a kármentőkbe kerülő olaj mobil szivattyúkkal tartálykocsiba szivattyúzható és 

elszállítható. 

A zárt medencékben összegyűlő, esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz zárt csatornán keresztül 

olajleválasztó berendezésen keresztül megtisztításra kerül. A tisztított csapadékvizek végső befogadója 

az alállomás körüli övárok.  

Talajszennyezést az esetleges balesetek okozhatnak, melyek következményeit a lehető legrövidebb időn 

belül el kell hárítani. E hatások területi kiterjedése így nem terjedhet túl az alállomás területén. 

Fentiek alapján a tervezett tevékenység folytatásával szemben a földtani közeg védelme szempontjából 

kizáró ok nem merült fel. 

Felszíni víz: Az alállomás építése felszíni vizeket nem érint, működése nincs hatással a felszíni vizekre. 

Felszín alatti víz: A tervezett alállomás telepítése közvetlenül nem érinti a felszín alatti vizeket. Az 

alállomás normál üzeméből nem várható hatás a felszín alatti vizekre. 

Havária események: Tűzesetek, meghibásodások okozhatják. 

Lakosság: A villamos energia elosztását lehetővé tévő berendezések (távvezetékek, alállomások, 

transzformátorok, kapcsoló berendezések) közelében villamos, mágneses és elektromágneses erőterek 

jönnek létre. Az alállomás területét biztonsági övezet veszi körül, melynek kiterjedése 400 kV-os 
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kapcsoló berendezés körül 10 m. A biztonsági övezeten kívül az elektromos és mágneses erőtér 

erőssége tervezetten a fenti határértékek alá csökken. Mivel a berendezésektől távolodva a térerősség 

jelentősen csökken, a lakott területeken az elektromos és mágneses erőtér egészségügyi hatásokat 

várhatóan nem fog okozni. 

A tevékenység felhagyása, az épületek, építmények, villamos berendezések, és tartószerkezeteik 

leszerelése, az alkatrészek, kábelek kiszerelése, illetve az építményalapok bontása, a kapcsolódó 

szállítások a létesítés környezeti hatásaihoz hasonlóak. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tervezési terület elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

A Főosztály a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a 

tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban kizáró ok merült fel.  

A 314/2005. Korm. rendelet 5.§ (2) ca) pontja szerint amennyiben az előzetes vizsgálat során a 

tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek tényét rögzíti és - a cb) és cc) alpontban 

foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására 

engedély nem adható. 

A Főosztály megállapította, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 10778/2/2019. számú szakkérdés 

vizsgálata olyan kizáró okot állapított meg, mely a 314/2005. Korm. rendelet 5. § (2) cb) és cc) 

alpontjába nem sorolható, hanem a ca) alpont alá tartozik, ezért a tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható. 

A Főosztály a fentieken túl a benyújtott dokumentáció, valamint Buj Község Jegyzője által adott 

nyilatkozat alapján megállapította, a kérelem szerint tervezett tevékenység nincs összhangban a Buj 

Község településrendezési eszközeivel, ezáltal kizáró ok merült fel. A tervezett tevékenység nincs 

összhangban a településrendezési eszközökkel, azonban amennyiben a tevékenység a 

termőföldvédelmi szakkérdés vizsgálatakor felmerült kizáró ok megszüntetése folytán engedélyezhetővé 

válik, abban az esetben a településrendezési eszközökkel való összhang hiányát vagy az ismételt 

előzetes vizsgálat iránti kérelem benyújtásáig, vagy – eredményes előzetes vizsgálat iránti kérelem 

benyújtása esetén – a létesítési, vagy építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni. Valamennyi feltétel teljesítését a Főosztály az esetlegesen újból lefolytatott előzetes vizsgálati 

eljárásban ismét megvizsgálja 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. 

§ (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. 

pontja alapján került sor. 

A Főosztály a határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjai alapján, illetve 

3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti 

tartalommal hozta meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § 

(1) d) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 



19 
 

A határozat közhírré tételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 

15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) 

bekezdésének a) biztosítja. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján került meghatározásra. 

A Főosztály határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) 

bekezdése alapján megküldi. 

Nyíregyháza, 2019. július 4. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton (visszaigazolással) 

1. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (12550753) 

2. Buj Község Jegyzője – 4483 Buj, Rákóczi u. 1. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály 

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

4. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.   

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály  

4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földmérési és Földügyi Osztály 

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13. 

8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály  

3527 Miskolc, Soltész Nagy K. út 5. 

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Helyben 

11. Irattár 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


