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Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán 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/02540/2021. 

 

Kérelmező: Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. (1056 Budapest, Váci utca 38.) 

 

Ügy tárgya: Halmajugra 132/22 kV-os alállomás csatlakozásával összefüggő 132 kV-os távvezeték 

létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

A tervezett beruházás rövid ismertetése:  

Az új Halmajugra 132/22 kV-os alállomásnak a Gyöngyöshalász és Detk alállomásokhoz történő 

csatlakoztatása a meglévő Gyöngyöshalász- Detk 132 kV-os távvezeték 76-78. sz. oszlopközében 

történő felhasításával történik. 

A felhasítással kialakuló kétrendszerű 132 kV-os távvezeték 1 db „Budapest II.” típusú, kétrendszerű, 

egy védővezetős, függőleges elrendezésű oszlop beépítésével, OPGW sodronyokkal, egysapkás 

üvegszigetelőkből összeállított szigetelőláncokkal kerül megvalósításra. 

A felhasítás indító, illetve egyetlen oszlopa a meglévő távvezeték nyomvonalába állítandó, új 77. 

számú végfeszítő oszlop. A jelenleg meglévő 77. sz. oszlop bontásra kerül, az új 77. sz. végfeszítő 

oszlop ettől 33 méter távolságban (a meglévő, megmaradó 78. sz. oszlop felé) kerül beépítésre. 

A tervezett beruházás egyetlen ingatlant, a Detk 0121/21 hrsz-ú ingatlant érinti. 

A tevékenységhez kapcsolódó szállítás 

A helyszín közúton, föld-, illetve dűlőutakon jól megközelíthető. Ahhoz, hogy a munkagépek és a 

szállító eszközök akadálytalanul eljuthassanak a helyszínre, várhatóan új út építése nem szükséges. 

Az építkezéshez szükséges anyagok beszállítását teherautók végzik. 

A tervezett távvezeték üzemeltetéséhez rendszeres gépjárműforgalom nem köthető.  

A telepítés várható időtartama: 

A telepítés megkezdésének legkorábbi időpontja: 2021. III-IV. negyedév. 

A telepítés várható időtartama: 2 hónap. 

A működés megkezdésének várható legkésőbbi időpontja 2021. IV. negyedév. 

A beruházással érintett település: Detk 
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Az eljárás megindításának napja: 2021. május 29. 

 

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: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben foglaltak szerint a Detk 0121/21 hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházás a Khvr. 3. számú 

melléklet 76. pontja [Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 

légvezetéknél 35 kV-tól] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati 

eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft. 2021. május 28. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében 

előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2021. május 29. 

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. 

 

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/02540/2021. 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. 
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- 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: 2021. június 8. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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