
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; 

e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (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 az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Tiszavasvári-Szorgalmatos KÖF szabadvezeték átépítésének 

előzetes vizsgálata tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 8737/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 27. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. szeptember 28. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. október 06. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. rekonstrukciós programja keretében tervezi a Tiszavasvári, 

Szorgalmatos 0237/0078 jsz. 22 kV-s hálózat 161. sz. leágazó (0237/0000) és 41. sz. (új szám: 49. sz.) 

oszlopok közé eső szakaszának átépítését, ezzel biztosítva a vezeték állagjavítását. 

A hálózatépítés során 3x50 mm
2
 AASC szabadvezeték épül 4133 m és NA2XSF2Y 3 x 1 x 150 mm

2 

földkábeles hálózat épül 406 nyomvonalhosszban.  

Az érintett 22 kV-os hálózat szakasz átépítése részben meglévő nyomvonalon, részben pedig új 

nyomvonalon, új oszlopkiosztással történik. A telepítést megelőzően bontási munkálatokra kerül sor.  

Építendő:  B 12-2800 áttört gerincű vasbetonoszlop    1 db 

   Bo 12-2800 pörgetett vasbetonoszlop        12 db 

   Bo 12/3500 pörgetett vasbetonoszlop     1 db 

   B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop       34 db 

   B 12-800 áttört gerincű vasbetonoszlop    2 db 

A létesítendő légvezeték közcélú, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT beruházásában valósul meg. 

Az építés tervezett időpontja 2018. I. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 3 hét.  

Érintett település: Tiszavasvári Város és Szorgalmatos község. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A 22 kV-os légvezetékes hálózat nyomvonalhossza 4133 m, a biztonsági övezettel érintett terület 

szélessége a létesítendő nyomvonaltól számított 3,5-3,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 7 m. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a létesítés/bontás hatásterülete, a nyomvonaltól számított 50-50 

m széles terület, amely a munkagépek földmozgatásából származó, rövid ideig tartó porterhelés és a 

munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása. Üzemeltetés hatása elhanyagolható 

Az építés/bontás zajvédelmi szempontú hatásterülete a használt gépek zaj-, rezgésterheléséből adódik, 

és az elvégzett számítások szerint az oszlophelytől számított 33 m sugarú kör területe, amely átmeneti, 

rövid ideig tartó hatás. Az üzemeltetés során zajterhelés nem várható. 

Az alapozási munkák, az építőanyagok beszállítása terheli a földtani közeget. A hatás nem jelentős.  



 

Felszíni- és felszín alatti vízre a tervezett tevékenység sem a létesítés, sem az üzemeltetés időszakában 

nincs hatással.   

Az építési/bontási munkák során keletkező hulladékokat a beruházó fajtánként elkülönítve tervezi 

gyűjteni, és a munka befejeztével engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére adja át. A munkagépek 

és szállító járművek meghibásodása esetén keletkezhet veszélyes hulladék -elcsöpögő olajjal 

szennyezett föld- kezelése a kivitelező feladata lesz. Üzemeltetés során hulladék nem keletkezik.  

A meglévő távvezeték bontása Natura 2000 területet érint. Tájképvédelmi és természetvédelmi 

szempontból előnyös a meglévő nyomvonal áthelyezése a nem Natura 2000 védettségű területre! Az új 

nyomvonal meglévő földút mellé kerül, és a karbantartás zavartalanabbá válik, Natura 2000 területet 

nem fog érinteni! 

Felhagyás: bontás során a telepítési fázisnak megfelelő azonos terhelések várhatóak, majd a 

hatótényezők megszűnnek.  

 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. október 6 - 2017. október 30.- ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatalában és Szorgalmatos Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a 

Kormányhivatalnál és a Polgármesteri Hivatalokban lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és a 

dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8737-2017. 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/8737-2017

