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KÖZLEMÉNY 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) 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 2016. január 21-én az E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Nyíregyháza, 36833 sz. 

Izabella köz elnevezésű munka előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 1117/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. január 21. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. január 22. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. január 29. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Nyíregyháza, „36833.sz. Izabella köz” elnevezésű OTR állomás áthelyezése, valamint az áthelyezés által szükségessé vált 22 kV-

os hálózat kiépítés, légvezetékként 21 m-es hosszban.  

A „36833. sz. Nyíregyháza, Izabella köz” OTR állomás Nyíregyháza centrumtól ~10 km – re helyezkedik el, Nyírszőlős 

belterületén. A transzformátor állomás a 0412/0011.sz. Nyíregyháza, Nyírbogdányi 22kV–os hálózathoz tartozik. A 

transzformátor állomás kisfeszültségű elosztószekrényét az úttestről lehet kezelni. A 36833. sz. Nyíregyháza, Izabella köz 

megnevezésű OTR állomást át kell helyezni az Izabella köz keleti oldaláról az út nyugati oldalára az Önkormányzattal egyeztetett 

helyen OTR állomásként megépítve.  

 

A telepítési hely: Nyíregyháza  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Zajterhelés a kivitelezés során gépi munka következtében várható, határérték túllépés legfeljebb 52 m-en belül, csak nappali 

időszakban, rövid ideig. Zajterhelés szempontjából az OTR és a vezetékek üzemelése nem gyakorolnak hatást, a számítások 

alapján a zaj kibocsátás hatása az OTR-től 10 m-re már a vonatkozó éjszakai határérték alatt van.  

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján 

(ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. 01.28-től - 2016. 

02. 22-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1040 webcímen, valamint Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Hivatalában 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 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/node/937

