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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY  

KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI, ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

OSZTÁLY 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 környezetvé-

delmi hatóságon 2017. november 16-án az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Deb-

recen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Nyírbátor, Tücsök 

dűlő, 7901-8031 hrsz-ú ingatlanok villamos energia ellátásának előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 9532/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. november 16. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 17. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. november 27. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Nyírbátor, Tücsök dűlő 20 db fogyasztó villamos energia ellátása. A villamos energia ellá-

tása érdekében új oszloptranszformátor állomást és 22 kV-os szabadvezeték hálózatot kell 

létesíteni. 

A hálózatépítés során 3x50 mm2 AASC szabadvezeték épül 138 m nyomvonalhosszban.  

  

Építendő:  B 12-1300 áttört gerincű vasbetonoszlop    2 db 

B 12-400 áttört gerincű vasbetonoszlop    1 db   

OTR FF-1400, 100 kVA-s transzformátorállomás   1 db 

 

A létesítendő légvezeték és a transzformátorállomás közcélú, az E.ON Tiszántúli Áramhá-

lózati ZRT beruházásában valósul meg. 
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A villamosenergia-ellátó 22 kV-os beavatkozás építésének tervezett időpontja 2018. I. ne-

gyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 1 hét. 

A beruházással érintett település: Nyírbátor 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A tervezett nyomvonal védett területet és Natura 2000 területet nem érint. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint  a telepí-

tési fázisban a munkagépek kipufogó gázai okoznak levegő terhelést. Ez azonban kis ideig 

tart, és hatása nem jelentkezik 50 m-nél távolabb. Üzemeltetés során a nyomvonal bejárá-

sakor használt gépjármű levegőszennyezése terheli a környezetet, hatása elhanyagolható. 

Zajvédelmi szempontból az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a zajterhelés a kivite-

lezés során gépi munka következtében várható, hatásterület 23 m az oszlophelyeknél. Zaj-

terhelés szempontjából az 100 kVA teljesítményű OTR állomás zajvédelmi hatásterületének 

határa az állomástól számítva 0,8 m-re helyezkedik el. 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hiva-

tal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján 

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

hirdetőtábláján 2017. november 27-től - 2017. december 19-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal-

nál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800 –1200 1300 –1600) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9532-2017 webcímen, valamint Nyírbátor Város Önkor-

mányzatánál tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességé-

re, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül köz-

vetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9532-2017
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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 tevékeny-

ség mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. 

§ (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 


