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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/00595/2022. 

 

Kérelmező: MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) 

 

Ügy tárgya: A Maklár, 070/26 hrsz.-on 132/22 kV alállomás és távvezeték létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Maklár 

 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Maklár, külterület 070/26 hrsz. 

 

A beruházás célja:  

A növekvő mértékű megújuló alapú villamosenergia-termelés hálózati integrációjának elősegítése és 

az ellátásbiztonság garantálása, intelligens hálózat kiépítésével és működtetésével. A nemzetközi 

Danube InGrid projekt részeként új 132/22 kV alállomás épül Maklár külterületén, mely felhasítással 

csatlakozik a meglévő Eger-Dél-Füzesabony 132 kV-os távvezetékhez.  

 

A beruházás ismertetése:  

Az alállomás ingatlana Maklár központjától mintegy 2 km távolságban, délnyugati irányban fekszik. Itt 

épül meg kb. 100 x 102 m-es területen az alállomás, melyet az Eger-Dél-Füzesabony 132 kV-os 

távvezeték EOV 751640,2/272406,8 koordinátájú, 39. sz. oszlopánál történő felhasításával, egy 120 

m-es 132 kV-os légvezetékkel kapcsolnak be a villamos energia hálózatba. Az alállomás 

kivitelezésének utolsó harmadában a 39. oszlopot elbontják, helyére pedig egy Budapest II. OVSF 

oszlopot építenek, majd légvezetékkel kötik össze az alállomással.  

Az oszlopalapozás beton súlyalapokkal készül, az rácsos oszlopszerkezetek pedig kétrendszerű 

korrózióvédelemmel ellátottak. A választott oszloptípus biztonsági övezete 13-13 méter a szélső 

fázisvezetőtől. Az alkalmazott sodronyok, szigetelők és szerelvények megegyeznek az eddig is 

rendszerben lévő típusokkal. A villámvédelmi védővezető egyben optikai kábelt is tartalmaz, ezzel 

lehetővé téve korszerű adatátvitelt a szabadvezetéki hálózaton. 
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Az építéshez szükséges organizációs utakat helyszíni szemle során határozzák meg. Az útvonalat 

lehetőleg meglévő közutak, mezőgazdasági utak mentén jelölik ki, termőföldet érintő szakaszait 

művelés alól időlegesen kivonják (a beruházás után az eredeti állapotot állítják vissza). Külön 

szervizút kiépítésére nem lesz szükség. A távvezeték létesítésekor az organizációs útvonalon 

munkagépek, tehergépkocsik, a dolgozókat szállító gépjárművek közlekednek. A meglévő utakon kívül 

történő közlekedésnél kb. 3 m széles igénybevétel történik.  

A távvezeték üzemeltetése a nyomvonalon különösebb beavatkozásokat nem igényel. Évente 

üzemviteli, négyévente pedig minősítő bejárást végeznek, a bejárás terepjáró gépkocsival történik. 

Üzemzavar esetén - a hibától függően - tehergépkocsi, autódaru alkalmazására is szükség lehet. 

Ritkán előforduló esemény. A tervszerű karbantartás során szintén meg kell közelíteni az oszlopokat, 

a nyomvonalat, de ez sem igényel nagy járműhasználatot.  

Az alállomás üzemeltetése állandó kezelőszemélyzetet nem igényel. Az üzemelés alatt végzett 

tevékenységek közé a berendezések felügyelete, fenntartása és ellenőrzése, valamint a szükséges 

karbantartások és javítások elvégzése tartozik. A karbantartások során 3–4 fő egy műszakban való 

munkavégzése várható. 

Területfoglalás, használati korlátozás: 

 

Projektelem Tartós területfoglalás Használati korlátozás 

alállomás ~6.400 m
2
 10.200 m

2
 

távvezeték 36 m
2
 4.942 m

2
 

összesen 6.436 m
2
 15.142m

2
 

 

A tervezett beruházás által érintett ingatlan: Maklár, külterület 070/26 hrsz.  

 

A Danube InGrid 2 projekt tárgyi beruházása 2022-ben kezdődhet meg. A kivitel tervezett ideje 1,5-2 

év.  

 
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Maklár 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. február 25. 

 

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás a Danube InGrid projekt megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, 

valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. 

(XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet] hatálya szerint 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 

 

A teljes eljárás ügyintézési határideje a 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
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egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdés a) pontja figyelembevételével 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 76. pont [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 MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) képviseletében eljáró Lázár 

Ferenc 2022. február 24. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2022. február 25. 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/00595/2022. 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. 

mailto:kis.andrea@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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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: 2022. március 2. 

 

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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