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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) 

bekezdése d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/02540/2021.  

 

Az ügy tárgya: Halmajugra 132/22 kV-os alállomás csatlakozásával összefüggő 132 kV-os 

távvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve: Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. (1056 Budapest, Váci utca 38.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/02540-21/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

  

I. A LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utász u. 9. VII/1., a továbbiakban: Kérelmező) 

kérelmére indult, a Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. (1056 Budapest, Váci utca 38., 

KÜJ:103642565, a továbbiakban: Ügyfél) által a Halmajugra 132/22 kV-os alállomás csatlakozásával 

összefüggő 132 kV-os távvezeték (KTJ:102934033) létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így 

az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 
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környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/5205-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi előzetes 

vizsgálati eljárás lezárásához vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi kikötésekkel 

hozzájárult: 

1. A tervezett beruházás során - mind az építés, mind az üzemelés fázisában- biztosítani kell a felszíni 

és a felszíni alatti vízkészletek minőségének védelmét, szennyezés kizárását, az építési terveket, 

üzemrendet ennek megfelelően kell összeállítani, biztosítani. 

2. Minden olyan havária jellegű eseményt, amely a felszíni és/vagy a felszín alatti vízkészletre 

veszélyforrást jelent, a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett soron kívül 

be kell jelenteni a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 

 

III. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő: 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A tervezett beruházás rövid ismertetése:  

Ügyfél a Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában lévő külszíni művelésű Visonta Déli Bányájának felhagyott, 

újrahasznosításra előkészített területén, névleges 19,9 MW villamos teljesítményű fotovoltaikus (PV) 

naperőmű létesítését tervezi. A tervezett fejlesztés célja villamosenergia-termelés napelemes 

rendszerrel, valamint felhagyott bányaterület újra hasznosítása. A naperőműhöz tervezett 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 védővezetővel érintett 

nyomvonal hossza az új 77. sz. oszlop és a Detk alállomás portál között 2643 m. 

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 

 

IV. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 
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V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Detk Községi 

Önkormányzat Jegyzőjének (3275 Detk, Árpád u. 16.), valamint a feltételezhetően érintett Halmajugra 

Községi Önkormányzat Jegyzőjének (3273 Halmajugra, Kossuth út 163.) azzal, hogy a megküldéstől 

számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos 

egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VI. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Kérelmező által befizetésre került. 

 

VII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  37. § tartalmazza. 

 

Indokolás kivonata:  

Kérelmező 2021. május 28. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett.  

 

A kérelemben foglaltak szerint a Detk 0121/21 hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházás a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. (a továbbiakban: 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. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése 

alapján 2021. május 29. napján előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/02540-2/2021. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/02540/2021. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és 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, azaz: 2021. 07. 

12. 
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Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének, a közleményt a feltételezhetően érintett település jegyzőjének közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján. 

 

A Kérelmező az eljárás megindításkor az eljárás igazgatási szolgáltatási díját nem fizette meg, erre 

tekintettel, HE/KVO/02540-4/2021. számon hiánypótlási felhívást adtam ki.  

Kérelmező a fenti felhívásnak 2021. június 11-én elektronikus úton benyújtott iratában eleget tett, az 

igazgatási szolgáltatási díjat 2021. június 11-én megfizette.  

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet] 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5. és 7. pontjaiban 

ismertetett szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

HE/KVO/02540-6/2021. számú irattal tájékoztattam Detk Községi Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a Khvr. 

1. § (6b) bekezdése alapján a megküldött kérelem és mellékletei tekintetében annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül nyilatkozatot tehet. Detk Községi Önkormányzat Jegyzője az eljárással 

kapcsolatban nem tett nyilatkozatot. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett 

munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével Halmajugra 132/22 kV-os alállomás csatlakozásával összefüggő 132 kV-os 

távvezeték létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom 

szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül 

kivitelezhető. 

 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai 

alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 
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bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a 

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2021. július 12. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

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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