HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról
Ügy száma: HE/KVO/01115/2022.
Kérelmező: Selectric Bt. (3400 Mezőkövesd, László Károly u. 10.)
Ügy tárgya: A Mezőtárkány, 053 hrsz.-ú ingatlanra tervezett oszlop transzformátor létesítésére
vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Mezőtárkány
A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Mezőtárkány, külterület 053 hrsz.

A beruházás célja:
A beruházás célja a terület biztonságos villamos energiaellátásának biztosítása.
A beruházás ismertetése:
A tervezett munkálatok során az alábbi résztevékenységek valósulnak meg:
A hálózat megnevezése:
Mezőtárkány, Egerfarmos, 22kV-os szabadvezeték, 22kV-os és 0,4kV-os kábel hálózat
A létesítendő 0,4 kV-os kábel hálózat:
- Üzemi feszültség: 0,4 kV
- Nyomvonal hossz: 14 m
- Frekvencia: 50 Hz
- Áramnem: 3 fázisú váltakozó
- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: 1xNAYY 4x95mm
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A létesítendő 22kV-os szabadvezeték hálózat:
- Üzemi feszültség: 22kV
- Nyomvonal hossz: 799 m
- Frekvencia: 50 Hz
- Áramnem: 3 fázisú váltakozó
- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: 3x50 mm² 49AL3 (AASC)
- Oszlopok: B12/4, B12/13, B12/18, áttört gerincű betonoszlopok
- Fejszerkezet: Egysíkú és háromszög vezeték elrendezés VÁT-H 20 és VÁT-H 21 típusterv
szerint
- Szigetelők: 22kV, 12,5kN álló- és ETB-24-2 támszigetelők és 22kV, CS80 feszítőszigetelők
- Érintésvédelem: Védőföldelés / IT /
- Földelők: 3 m-es rúd és potenciálbefolyásoló keretföldelő
- Biztonsági övezet: 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon
szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak
megtartásával létesült, 2,5 méter
A létesítendő 22 kV-os kábel hálózat:
- Üzemi feszültség: 22 kV
- Nyomvonal hossz: 722 m
- Frekvencia: 50 Hz
- Áramnem: 3 fázisú váltakozó
- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: NA2XS2Y 1×150 RM/25 12/22 kV
- Érintésvédelem: Védőföldelés / IT /
- Biztonsági övezet terjedelme: A biztonsági övezet 20kV-os kábelnél a vezeték szélső pontjától
vízszintesen és nyomvonalra merőlegesen mért 1-1m-es távolságra terjed ki.
- Mechanikai védelem: A földkábelt az MSZ 13207 sz. szabvány előírásainak megfelelően kell
fektetni, védelmére, KPE védőcsövet, műanyag kábel fedlapot, valamint jelzésére műanyag
figyelmeztető szalagot kell alkalmazni!
A létesítendő OTR TPC típusú transzformátor állomás:
- Tartószerkezete: B 12/18 kN beton oszlop
- Típusa: OTR TPC 22/160
- Felszerelt készülék: 160/22 önvédő, TPC-belső biztosítós 160kVA teljesítményű
- Zárlatvédelem és túlfeszültség-védelem: 24 kV túlfeszültség korlátozóval
- Kisfeszültségű szekrény: BMSZ szekrény 1L1F/400
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- Leszállóvezeték: AXKA 3x95+25/95mm típusú
- Érintésvédelem: Az egyesített üzemi és védőföldelés eredő ellenállása a 2 Ohmot nem
haladhatja meg.
- Földelők: 3 m-es rúd és potenciálbefolyásoló keretföldelők

A 0,4 kV-os kábel hálózat létesítése és a 22 kV-os földkábel és szabad vezeték létesítése nem tárgya
az előzetes vizsgálati dokumentációnak.
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Transzformátorállomás:
OTR TPC 22/160 állomás
A tervezett tevékenység elemeinek területigénye:
Tervezett oszlop transzformátor által elfoglalt (lefedett) terület nagysága: 0,5 m
Ebből: a tartószerkezet (oszlop) által elfoglalt terület nagysága: 0,5 m
Tervezett oszlop transzformátor biztonsági övezete: 50,48 m
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Az oszlop transzformátor által elfoglalt terület és biztonsági övezete önkormányzati tulajdonú területet
érint.
A tervezett beruházás által érintett ingatlan: Mezőtárkány, külterület 053 hrsz.
A tervezett munkálatok engedélyezési eljárásának befejezését követően a munkavégzésre sor kerül
(várhatóan 2022 évben). A munkálatok időtartama 1 hónapnál rövidebb, a munkavégzés csak nappali
(06-22 óra) időszakban történik.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Mezőtárkány
Az eljárás megindításának napja: 2022. április 9.
A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45 nap.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5)
bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének,
szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Kis Andrea
Elérhetősége (e-mail, telefon): kis.andrea@heves.gov.hu, +36 36 795-147
Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:
A dokumentációban bemutatott tevékenységek a Khvr. 3. számú melléklet 127/A. pont
[Transzformátor-alállomás (védett természeti területen, Natura 2000 területen)] hatálya alá tartozik, így
a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti
hatásvizsgálat köteles.
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) képviseletében eljáró Selectric
Bt. (3400 Mezőkövesd, László Károly u. 10.) 2022. április 1. napján, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához
elektronikus úton benyújtott (EPAPIR-20220401-5625 sz.) előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmét
hatáskör és illetékesség hiányában 2022. április 8-án áttette a Környezetvédelmi Hatósághoz, ahol az
Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2022. április 9. napján eljárás indult.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül
közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.
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A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az
érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei
Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01115/2022. számon.
Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi
Hatóság:
1. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes
vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében
lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
2. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési
helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő
közzétételének érdekében.
A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének
figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős
környezeti hatások.
-

Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat
szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

-

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a
tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t,
melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
-

ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható,

-

ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban,
azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési,
építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti,
és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság
döntéséig meg kell szüntetni;

4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű

területekről

szóló

jogszabályban

a

hatásbecslési

dokumentáció

tartalmát

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
A közlemény közzétételének időpontja: 2022. április 13.
Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:
dr. Koncz Judit
osztályvezető

