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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL  

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY  

KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI, ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

OSZTÁLY 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) 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 2017. november 16.-án az 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth út 41.), mint 

környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Nyírgelse, Debreceni 

út 1. villamos energia ellátása előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma:   9531/2017. 

Az eljárás megindításának napja:  2017. november 16. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 17. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 8. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Nyírgelse 012/15 hrsz. (Debreceni út 1.) meglévő villamos energia ellátása a Nyíradony 

132/22 kV-s transzformátor állomás 6-os cellájából induló Nyírgelse elnevezésű 22 kV-s 

vezetékről van ellátva. Mivel a meglévő hálózati kiépítettség mellett normál 

üzemállapotban 5%-nál nagyobb feszültségesési értékek adódnak, ezért az igényelt 

többlet teljesítmény biztosításához összekötő vezetéket kell kiépíteni 22 kV-s 

szabadvezeték és 22 kV-s földkábel segítségével. 

 A hálózatépítés során 3x50 mm2 AASC szabadvezeték épül 800 m NA2XS(F)2Y 3x1x150 

mm2 földkábel 781 m nyomvonalhosszban.  
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Építendő:  B 12-1300 áttört gerincű vasbetonoszlop    3 db 

B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop    5 db 

  B 14-1800 áttört gerincű vasbetonoszlop   2 db 

 

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

valósul meg. 

A villamosenergia-ellátó 22 kV-os beavatkozás építésének tervezett időpontja 2018. I. 

negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 1 hét.  

A megépített hálózat teljes egészében használatba lesz véve a műszaki átadás-átvételt 

követően.  

 

A telepítési hely: Nyírmihálydi 05/7; 05/4; 014; 011; 012/10; 05; 02; 03 hrsz. 

 

A hatásterülettel érintett település: Nyírmihálydi 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőt terhelő hatást a használt gépjárművek által kibocsátott gázok okozhatják. Ez 

azonban kis ideig tart és hatása nem jelentkezik 50 m-nél távolabb. 

Zajvédelem szempontjából az építési és bontási tevékenységnél a legkedvezőtlenebb a 

hatás, amikor is a működési idő alatt a munkagépek használata okozhat terhelést. 

Zajvédelmi hatásterület 1-1 oszlopépítési helyen 33 m. A hatásterület védendő 

objektumot nem érint. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján: 

 

2017. december 08.-tól – 2017. december 30.-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 800–1200, szerda 800 –1200 1300 –1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9531-2017 

webcímen, valamint Nyírmihálydi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 

tekinthető meg. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/
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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. 

 

 


