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KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya:  Dunántúli Naperőmű Energia Szolgáltató Zrt, Kaposvár, 0293/1, 0293/4 hrsz-ú 

ingatlanokon létesítendő Kaposvár Nyugati Naperőmű és a Naperőműhöz 

tartozó KÖF leágazás előzetes vizsgálati eljárása 

Az ügy ügyiratszáma:    SO-04Z/KO/2631/2017. 

Az eljárás megindításának napja:  2017. november 16. 

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindítását követő naptól számított 30 nap 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be: - többek 

között -  

▪ a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 

nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

▪ a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 

▪ a szakhatóság eljárásának időtartama, 

▪ az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

▪ a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő 

időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési 

ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Geresics Angéla e-mail: kornyezetvedelem@kaposvar.gov.hu 

 Telefonszám: 82/795-972 

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése: 

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a 

továbbiakban: Járási Hivatal) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati 
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és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. számú melléklet 120. a) pontja (Ipari, raktározási 

célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása [műszaki infrastruktúrával való ellátása] más 

célra használt területen, 3 ha-tól) alapján előzetes vizsgálat, és a Járási Hivatal döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles. Másrészt R. 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. számú melléklet 76. 

pontja [„villamos légvezeték 20 kV-tól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”] alapján előzetes vizsgálat, 

és a Járási Hivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Tekintettel arra, hogy a fenti eljárások tárgya egymással szorosan összefügg, a Járási Hivatal az 

eljárásokat a Ket. 33/B. § (1) bekezdése alapján egyesítette. 

A Környezethasználó neve, székhelye: 

Dunántúli Naperőmű Energia Szolgáltató Zrt. 

1125 Budapest, Istenhegyi út 29. 

A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői: 

A Dunántúli Naperőmű Energia Zrt. Kaposvár Ipari park térségében a 61 sz. út és a 610 sz. út között a 

Kaposvár 0293/1, 0293/4 hrsz. területen, 49,280 MW teljesítményű - Kaposvár NEP Keleti naperőmű 

elnevezéssel - naperőművet kíván létesíteni. A Naperőmű, az E.ON tájékoztatója alapján a magyar 

villamosenergia rendszer - E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. által üzemeltetett - 132 kV-os 

hálózatára csatlakozhat. 

A tervezett tevékenység a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű 

létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül. 

A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

A tervezett tevékenység Kaposvár, 0293/1, 0293/4 hrsz. alatti ingatlanokat érinti, melyeket a Kaposvár 

megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 

1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat beruházási célterületté nyilvánít. A tervezett tevékenység 

területigénye mintegy 104,46 ha.  

A napelemek földre telepített tartószerkezettel, déli irányultsággal 25 fokos dőlésszöggel kerülnek 

telepítésre két egymás feletti elhelyezési sorban. Az alkalmazott sortávolság sorok között 7,3 méter, 

egymás közötti távolsága 4,3 m. A Kaposvár NEP Keleti naperőmű területére 192.864 db napelem kerül 

telepítésre. 

Az erőmű 22 kV-os oldalán 4db 22 kV-os leágazást - 28 db TKSC állomást –56 db Invertert – 396 db 

strangot, 9.184 db stringet, 192.864 db napelem panelt tartalmaz, az erőműbe telepített napelemek 

névleges össz. teljesítménye 52.073,28 kWp. 

A közüzemi hálózatra az E.ON Áramhálózati Zrt. által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztató alapján 

önállóan kialakítandó 132/22 kV-os állomáson kell csatlakozni. Az állomás tartalmazza a két naperőmű 

(Kaposvár Keleti Naperőmű és Kaposvár Nyugati Naperőmű) által megtermelt villamos energia 

fogadására és átalakítására alkalmas berendezéseket, 2 db egyenként 63 MVA-es transzformátort, a 

kapcsolódó primer és szekunder berendezéseket, valamint a védelmeket. 
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A Kaposvár 0293/1 hrsz-ú telken kerül kialakításra a Kaposvár NEP Keleti alállomás és az E.ON 132 

kV-os kapcsolóállomás.  

A Kaposvár NEP Keleti alállomáson létesítendő 102,16 m2 alapterületű NEP Keleti kapcsoló-vezénylő 

épületben kapnak helyet a 22 kV-os beltéri tokozott berendezések. Az alábbi szabadtéri berendezések 

és építmények kerülnek kialakításra: transzformátor, túlfeszültség-korlátozókerítés, 132 kV-os készülék 

alapok és acélszerkezetek, transzformátor alap, hosszúföldelő ellenállás és háziüzemű transzformátor 

alap, védőcsövek, szabadtéri szekrény alapok, lángvédő fal, kábelcsatornák, térvilágítási és villámvédő 

oszlop, szénhidrogén leválasztó, oltóvíz tároló, út. 

Az E.ON 132 kV-os kapcsolóállomáson helyet kap a 120,12 m2 alapterületű kapcsoló-vezénylő épület 

és a következő 132 kV-os szabadtéri létesítmények: kerítés, 132 kV-os készülék alapok és 

acélszerkezetek, védőcsövek, szekrény alapok, kábelcsatornák, portálok, térvilágítási és villámvédő 

oszlop, szennyvízgyűjtő akna, oltóvíz tároló, út. 

A Keleti Naperőmű 69, 64 m hosszú légkábellel csatlakozik a 132 kV-os hálózatra. 

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Járási Hivatal ügyfélszolgálatán 

ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél 

betekinthetnek. A betekintés módjáról a Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

A Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton 

közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/11593/-1587401697355366295/publicLink/2631-

Kaposv%C3%A1r%20Nyugati%20naper%C5%91m%C5%B1.zip 

A változások nyomonkövetése érdekében Chrome böngésző használata javasolt. 

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Járási Hivatal lehetséges döntései: 

 ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezésével szemben kizáró 

ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett 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; 

 amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából 

jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit; 

 ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.  66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti - egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 
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 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 Járási Hivatal a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és 

mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezetten érintett települések 

jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen, 

és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

A Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró 

okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára 

vonatkozóan a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Járási 

Hivatalhoz észrevételt lehet tenni. 

A Járási Hivatal a közleményt 2017. november 24. napján a 7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. szám 

alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http:// www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy) teszi 

közzé. 

 


