
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

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

Anikó u. 4.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Szabolcsbáka 750/400 kV-os villamos 

transzformátor alállomás megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 8035/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. augusztus 04. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. augusztus 05. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 24. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A tervezett tevékenység egy új 750/400 kV-os villamos transzformátor alállomás létesítése 

Szabolcsbáka külterületén. Az új alállomás feladata a 750 kV-os távvezetéken érkező villamos energia 

letranszformálása és betáplálása a hazai 400 kV-os átviteli hálózatba, illetve az energia egy részének az 

átviteli hálózaton keresztül történő továbbszállítása a szomszédos országokba. 

A 400 kV-os kapcsolási képet annak erőmű pótló betáplálás jellege és a MAVIR ZRt. vonatkozó 
típusállomási kialakítása határozza meg. A transzformátorállomás 750 kV-os kapcsoló berendezése a 
jelenleg tervezett kiépítésben végponti kapcsolású: 

– egy távvezeték leágazás, megszakító nélkül (Zahidnoukrainska), 
– egy transzformátor leágazás, megszakítóval (transzformátor egységteljesítmény 1100 MVA, 3 

egyfázisú egység), 
– egy söntfojtó leágazás, megszakítóval (söntfojtó egységteljesítmény 330 Mvar, 3 egyfázisú egység). 

A 750/400 kV-os alállomás első ütemben kiépülő hálózati kapcsolatai: 
– Albertirsa – Zahidnoukrainska 750 kV-os távvezeték felhasítása és beforgatása a 2. sz. 750 kV-os 

mezőbe, valamint a 2. sz. 400 kV-os mezősorba. 
– Sajószöged – Munkács 400 kV-os távvezeték felhasítása és beforgatása a 2–3-as számú 

mezősorokba. 
A létesítmény telepítési helye: jelenleg Szabolcsbáka 055/5-8. hrsz. alatti ingatlanok. A beépítendő 

terület nagysága mintegy 15,3 ha.  

A villamos transzformátor alállomás tervezett élettartama legalább 50 év. 

Kapcsolódó létesítmény: a 057 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú helyi mezőgazdasági út, melynek 

megerősítése szükséges, valamint az alállomásba bevezetésre kerülő új távvezeték szakaszok. 

A kivitelezés várható kezdése 2018. február, befejezése 2019. december. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőminőség: Az építési időszakban egyrészt maguk az építési munkák, másrészt az azokhoz 

kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. Az építési munkáknál porterheléssel, 

és a munkagépek kipufogó gázainak kibocsátásával kell számolni. Az elvégzett számítások alapján a 

legnagyobb hatásterület a NO2 esetében várható, amely az építési terület középpontjától számított kb. 

932 m sugarú kör területe. A dokumentáció megállapítja, hogy az építési munkák és az azokhoz tartozó 

szállítások által okozott légszennyező anyag kibocsátás a környezetre terhelő hatással lesz, de nem 



 

okoz számottevő és tartós környezeti változásokat. Az építés befejezésével ezek a terhelések 

véglegesen megszűnnek. Az alállomás normál üzemelése során a várható légszennyező anyag 

kibocsátás elhanyagolható mértékű, a levegő minőségére nem gyakorol hatást. 

Felszíni víz: A tervezési terület közelében felszíni vizek nem találhatók.  

Talaj, 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. 

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

belül el kell hárítani. 

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. A transzformátorok és söntfojtók olajat 

tartalmaznak, ezért a berendezések alatt zárt olaj- és csapadékvízgyűjtő medence létesül. A kármentő 

medencék alkalmasak az esetleges meghibásodás esetén kikerülő teljes olajmennyiség, illetve oltóvíz 

befogadására. Az olaj kitermelésre és elszállításra, a szennyezett csapadékvíz pedig tisztításra kerül. 

Hulladék: Az építési-szerelési munkák során keletkeznek kommunális hulladékok, építési és szerelési 

anyagok, nem szennyezett csomagolóanyagok, göngyölegek, újrahasznosítható másodnyersanyagok, 

illetve kis mennyiségben veszélyes hulladékok. A hulladékok gyűjtését fajtánként elkülönítve a területen 

kijelölt átmeneti tárolóterületeken elhelyezett konténerekben tervezik. Az alállomás normál üzeme során 

hulladék nem keletkezik. A javítások, illetve karbantartások során keletkező hulladékokat összegyűjtik. A 

hulladékok telephelyről való elszállítását, kezelését mind az építési, mind az üzemelési fázisban jogerős 

hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet fogja végezni. 

Zaj, rezgés: 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. Az üzemelés során a működő 

transzformátorok és söntfojtók jelentik a meghatározó zajforrásokat. A zajkibocsátásra vonatkozó 

modellszámítás eredménye alapján megállapítható, hogy a várható zajterhelés a legközelebbi 

lakóterületek (Szabolcsbáka, Gemzse) védendő épületeinél mind nappal, mind éjszaka a vonatkozó 

határérték alatt lesz. Az ellenőrzési, javítási, illetve karbantartási tevékenységekből eredő zaj- és 

rezgéskibocsátás nem jelentős. 

Élővilág, táj: A tervezett alállomás egy ember által átalakított, infrastruktúra elemekkel közepesen 

szabdalt területen valósul meg, azonban az alállomás ebben a mezőgazdasági tájban idegen elem, 

jelentős beépítést jelent a szabadtérben létesítendő nagyméretű villamos berendezések miatt. A 

tervezett létesítményt minden oldalról erdősávok veszik körül. A beavatkozás közvetlen környezetében 

országosan védett, illetve Natura 2000 terület nem található. Az alállomás területfoglalása, az építési, 

üzemelési fázisban jelentkező hatások nem okoznak kedvezőtlen változást a terület élővilágában.  

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

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

jönnek létre. Az alállomás biztonsági övezetén kívül az elektromos és mágneses erőtér erőssége a 

lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékek alá csökken. Mivel a berendezésektől távolodva a 

térerősség jelentősen csökken, a közel 1 km-re lévő 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 hatás: sem a létesítés sem az üzemeltetés fázisában nem várható. 

A tervezett létesítmény telepítésével érintett település: Szabolcsbáka, 

Csak hatásterülettel érintett település: Gemzse, Gyulaháza. 



 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. augusztus 24. - 2017. szeptember 14.- ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Szabolcsbáka 

Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban 

lehet részletes felvilágosítást kapni.  

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8035-2017. webcímen 

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 Főosztályhoz 

észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 

vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.  

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8035-2017

