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KÖZLEMÉNY 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály), a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon az OPUSZ TITÁSZ Zrt. (4024 

Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.) meghatalmazása alapján eljáró AFRY ERŐTERV ZRT. (1117 Budapest, 

Infopark sétány 3. B épület IV. emelet) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult, a Buj-Nyírbogdány 

132 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetés létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 3105/2022. 

Az eljárás megindításának napja: 2022. április 07. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-132 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022.április 13. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A tervezési területen jelenleg mezőgazdásági területek, szántók, erdőterületek találhatók. A tervezett 

nyomvonal kisebb árkokat, a Lónyai-főcsatornát, a Bertényi-tói-csatornát, valamint a 3823-as, a 3834-es és a 

3825-ös számú utakat is keresztezi. A tervezett távvezeték mellett halad (ÉK-i oldalán) egy meglévő 400 kV-

os távvezeték, melyen túl a tervezési területtel megegyező területhasználatok találhatók. 

A szakasz kezdőpontja Ibrány D-i részén található, egy meglévő 132 kV-os távvezeték 71-70-es 

oszlopközében. A meglévő távvezeték egy másik projekt kapcsán felhasításra került, és ezért egy új 71/1-es 

számú oszlop kerül elhelyezésre a nyomvonalba, ez a meglévőnek tekintett oszlop lesz a jelen projekt 

keretében létesülő távvezeték 1-es oszlopa is. A távvezeték K-i irányba halad 3. oszlopig, majd a 3. oszloptól 

DK-i irányba fordul, majd a 3-4-es oszlop között keresztez egy meglévő 400 kV-os távvezetéket. 

Ezt követően a távvezeték követi a meglévő 400 kV-os távvezeték nyomvonalát, majd a 42-es oszloptól délre 

fordul és ezt az irányt tartja az 51-es oszlopig. Az 51-es oszloptól K-i irányba fordul, majd a Nyírbogdányi 

alállomásnál ér véget. 

A tervezett 132 kV-os távvezeték hossza 16,6 km. A beruházás során összesen 56 db oszlop kerül 

elhelyezésre, ebből 15 db feszítő oszlop és 41 db tartó oszlop. A távvezeték oszlophelyei várhatóan kb. 300-

350 m távolságra lesznek egymástól. 

Tervezési terület Ibrány, Nagyhalász, Kemecse, Vasmegyer és Nyírbogdány településeket érinti. 

A távvezeték építési munkafázisai:  

− előkészületi munkálatok, 

− nyiladék kialakítása, fakivágás,  

− alapgödör ásás és alapozási (betonozási) munkák,  

− oszlopszerelési és állítási munkák,  

− szigetelő és vezeték szerelési munkák, 

− utómunkálatok (terület rekultiváció). 

Alkalmazott munkagépek, eszközök: láncfűrész, forgó-kotró, homlokrakodó, betonmixer, betonpumpa, 

autódaru (15 és 50 t-ás), vezetékhúzó gép, fékező dob, teherautó, mixer kocsi, szádfal leverő gép, önjáró 

fúrógép (cölöpalapozás esetén), betonszivattyú (cölöpalapozás esetén), elektromos kéziszerszámok. 
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A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap. Az alkalmazott gépek nem 

egyidejűleg dolgoznak a területen. A munkálatok az egyes fázisok során várhatóan párhuzamosan több 

munkacsoporttal történnek majd.  

A távvezeték létesítése várhatóan 8-10 hónapot vesz igénybe.  

Építési munkálatok várható kezdete: 2022-2023. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A távvezeték berendezései legalább 50-70 éves üzemelésre tervezettek, amely időtartam időszakos 

karbantartással jelentősen meghosszabbítható. A tervezett távvezeték várhatóan nem kerül elbontásra, 

funkciójából adódóan. Amennyiben szükségesé válik a létesítmény bontása, a bontás az építéshez hasonló 

mértékű kockázatot jelent. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület: Az építési tevékenység levegőkörnyezetre való hatása a 

tehergépjárművek és a területen dolgozó munkagépek kipufogó gázainak a kibocsátásából adódik. A 

földmunkák során, a talajmozgatáskor porkibocsátásra kell számítani. Kivitelezés során a legnagyobb 

hatásterület az építési területről származó szálló por hatásterülete, amely a tervezési terület határától 

számított 135 m-es távolságban határolható le. A levegőterhelő hatás ideiglenes, a munkálatok lezárását 

követően a levegőterheltség normális szintre csökken. 

A tervezett távvezeték jellegéből adódóan, az üzemelés során nem bocsát ki légszennyezőanyagot. 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: Az elvégzett számítások alapján a kivitelezési munkák hatástávolsága 

nem haladja meg a munkaterületektől számított 100 m távolságot.  Az elvégzett számítások szerint a védendő 

területhez legközelebbi oszlop építésétől származóan sem lesz határérték feletti zajterhelés. 

Az üzemelés során a távvezeték zajvédelmi hatásterülete nem érint zajtól védendő létesítményeket. 

Természetvédelem: A hatásterület négy rövid szakaszon érinti országos ökológiai hálózat elemét (ökológiai 

folyosó). Oszlop építése egy esetben érinti az országos ökológiai hálózat elemét. A hatásterület nem érint 

Natura 2000 területet, országos jelentőségű védett természeti területet.  

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2022. április 13-tól 2022. május 05-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció (előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei) megtekinthető a 

Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800–1200, 1300–1600), valamint a telepítéssel 

érintett települések jegyzői által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és az érintett 

települések jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3105-2022 webcímen tekinthető meg. 

A beruházás megvalósításával 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 Főosztályon 

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. 

Nyíregyháza, 2022. április 12. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3105-2022

