
 

 

 

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 a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) megbízásából eljáró PÖYRY ERŐTERV Zrt. 

(1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Zahidnoukrainska-

Szabolcsbáka 750 kV-os távvezeték OH-Szabolcsbáka közti szakasza és a Szabolcsbáka-

Debrecen Józsa 400 kV-os távvezeték Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomásba becsatlakozó 

szakasz létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 5918/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. május 10. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. május 10. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. május 19. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A tervezett távvezeték létesítés célja Kisvárda és Debrecen térségének megnövekedett 

energiaigényének kiszolgálása, a környékbeli villamos energia ellátás biztonságának növelése. 

A nyomvonal: 

Zahidnoukrainska-Szabolcsbáka 750 kV:  

A tervezett nyomvonal a meglévő Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték meglévő 47-48 

számú oszlopközéből indul. Ebbe az oszlopközbe egy új „750 kV” típusú feszítőoszlop kerül 

elhelyezésre. Innen egy megközelítőleg 840 m hosszú nyomvonalon érkezünk meg az új alállomás 750 

kV-os fogadóportáljával szemben elhelyezendő végoszlopra, majd az alállomási portálra. Összesen 3 db 

új oszlop telepítendő. 

Szabolcsbáka-Debrecen Józsa 400 kV:  

A tervezett nyomvonal a meglévő Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték meglévő 51-52 

számú oszlopközéből indul úgy, hogy ide egy új „750 kV” típusú feszítőoszlop kerül elhelyezésre, innen 

szántó művelési ágú területen keresztül haladva érkezik meg az új alállomás 400 kV-os oldali 

fogadóportáljával szemben elhelyezésre kerülő új KATICA típusú végoszlopra, majd az alállomási 

portálra. Összesen 2 db új oszlop telepítendő. 

Zahidnoukrainska-OH-Albertirsa 750 kV-os távvezeték bontandó szakasza:  

Az újonnan létesülő 750 kV-os és 400 kV-os beforgatások közti, feleslegessé váló mintegy 1340 m 

hosszú 750 kV-os vezetékszakasz és 4 db „750 kV” típusú oszlop elbontásra kerül.(48, 49, 50, 51 számú 

oszlopok) 

Érintett település: Szabolcsbáka, Gemzse 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A távvezeték építési munkálataiból származó kibocsátások hatásterülete a munkavégzés helyétől 

számított 50 m sugarú kör által határolt terület. A hatás gyakorlatilag a beruházás idejére korlátozódik. 

 



 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. május 19 - 2017. június 9- 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 Szabolcsbáka és 

Gemzse községek 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/5918-2017. 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/5918-2017

