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H A T Á R O Z A T 
 

A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66., KÜJ: 101 959 869) 

megbízásából eljáró Csapó Sándor e. v. (2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 22.) meghatalmazása alapján az 

SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 6724 Szeged, Tündér u. 28., levelezési cím: 

6701 Szeged, Pf. 1341) által 2017. április 6-án – a Városföld, M5 autópálya 020/3 hrsz. alatti ingatlan 

villamosítása céljából 22 kV-os légvezeték létesítése tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 

alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 76. pontja – „Villamos vezeték – légvezetéknél 20 kV-tól” – 

szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem 

kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenységet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. 

(XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala 

(Hatóság Főosztály II. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály) által jóváhagyott vezetékjogi engedély 

birtokában kezdheti meg. 
 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 A benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció alapján közegészségügyi szempontból nem 

indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 
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2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) v 

édelmére kiterjedően: 

 

 A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálynak (székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., a továbbiakban: örökségvédelmi 

hatóság) írásban be kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása 

végett a kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg 

illetékes Kecskeméti Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-122) 

egyeztetni kell. 

 

 A beruházáshoz kapcsolódó nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő földmunkákat kizárólag az 

illetékes múzeum régészeti megfigyelése mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése 

esetén a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, 

objektumokat dokumentálni kell. 

 

 A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák bejezését követő 30 napon belül meg 

kell küldeni az örökségvédelmi hatóságnak.  

 

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 
 Az előzetes vizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom. 

4.  a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: 

 

 Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett 

beruházás termőföld védelmi szempontból, előre láthatólag nem jár jelentősebb környezeti hatással, 

ezért az előzetes vizsgálati eljárásban kifogást nem emelek.  

 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/2650-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) képviseletében eljáró Csapó 

Sándor e. v. (2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 22.) meghatalmazása alapján SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő 

és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Tündér u. 28.) által - Városföld, M5 autópálya 020/3 hrsz. alatti ingatlan 

villamosítása céljából 22 kV-os légvezeték létesítése tárgyában - benyújtott előzetes vizsgálati 

tervdokumentáció elfogadásához 

 

szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, 

amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, 

illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.” 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
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Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett  szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. megbízásából eljáró Csapó Sándor e. v. meghatalmazása alapján az 

SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2017. április 6-án a Városföld, M5 autópálya 020/3 hrsz. 

alatti ingatlan villamosítása céljából 22 kV-os légvezeték létesítése tárgyában a R. szerinti előzetes vizsgálati 

kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Városföld település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Csapó Sándor e. v. hatóságunk BK-05/KTF/01147-3/2017. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2017. május 11-én teljesítette. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:  

Neve:     SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 6724 Szeged, Tündér u. 28. 

Levelezési címe:                                     6701 Szeged, Pf. 1341 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

A tervezett tevékenység: 

Városföld, M5 autópálya 020/3 hrsz. villamosítása céljából egy új 22kV-os légvezeték és 1db 

oszloptranszformátor létesül. 

 

A tervezett hálózat illetve annak biztonsági övezetével érintett ingatlanok:   

Városföld külterület 041/14 hrsz. (autópálya); 041/1 hrsz. (kivett út); 041/2 hrsz. (szántó); 025/2 hrsz. (kivett 

sajáthasználatú út); 025/5 hrsz. (szántó); 025/4 hrsz. (szántó); 025/3 hrsz. (kivett út); 021 hrsz. (szántó); 022 

hrsz. (szántó); 024/1 hrsz. (szántó); 07/13 hrsz. (szántó); 07/12 hrsz. (szántó); 07/11 hrsz. (szántó); 07/10 

hrsz. (szántó); 07/9 hrsz. (szántó); 09/3 hrsz. (kivett sajáthasználatú út); 019/3 hrsz. (kivett út); 020/2 hrsz. 

(kivett út); 020/1 hrsz. (kivett sajáthasználatú út); 019/1 hrsz. (szántó); 015/116 hrsz. (szántó); 014 hrsz. 

(kivett sajáthasználatú út); 011/4 hrsz. (szántó). 

 

A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények: 

 2 db B12-1300 vb. oszlop 

 13 db B12-400 vb. oszlop 

 

A tervezett 22 kV-os légvezeték műszaki paraméterei: 

 üzemi feszültség: 22 kV/50 Hz 

 nyomvonalhossz: 1238 m 

 áramvezető: 3x50mm
2
 AASC  
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A tervezett transzformátorállomás műszaki paraméterei: 

 típus: OTRDf-1 20/160 

 transzformátor: TPC 50 kVA  

 érintésvédelem: IT-TN 

 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 76. pontja – „Villamos vezeték – légvezetéknél 20 kV-tól” – szerint 

minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás 

megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a Városföldi Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján 2017. máj 2. napjától 15 napra közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem 

érkezett. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a létesítmény környezet-egészségügyi szempontból 

káros hatásokat nem okoz. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM rendelet, a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és 

elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM 

rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) 

Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek 

kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet, a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, illetékességemet a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20. § (4) bekezdés, illetve a 22. § (5) bekezdés a) pontja 

alapján jogosult.  

A Kötv. 10. § (2) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző 

jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal 

egyeztetni, illetve az örökségvédelmi hatóságnak bejelenteni. 
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A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet (Azonosítószáma: 27941) érint. A Kötv. 19.§ (1) bekezdés 

szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A Kötv. 22.§ (1) bekezdés 

szerint amennyiben a lelőhely elkerülése aránytalanul megnövelné a földmunkával járó beruházás költségeit, 

vagy máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell 

tárni A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontban 

meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19. § (3) bekezdés értelmében a megelőző 

feltárás költsége a beruházót terheli. 

 

A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 

28.) Korm. rendelet 10. § és 11. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által 

meghatározott időben és tartalommal az örökségvédelmi hatósághoz el kell juttatni. 

 

Hatóságom illetékességét a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 1. 

mellékletének 3. pontja állapítja meg. A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) 

bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 496/2016. 

(XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 
A talajvédelmi hatáskört a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdés állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben 
történő megkeresést a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa 
tartalmazza. 

4. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása: 

 

A városföldi 020/3 hrsz-ú ingatlan villamosítása a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak 

alapján a földvédelem érdekeit nem sérti, ezért termőföldvédelmi szempontból az előzetes vizsgálati 

eljárásban kifogást nem emeltünk. 

 

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy amennyiben a tárgyi beruházás megvalósításával kapcsolatban mégis 

termőföld területek időleges-, vagy végleges más célú hasznosításának igénye merülne fel, a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kérelmezni kell a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálytól (6000 

Kecskemét, Fecske u. 25.) a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését. 

 

Végzésemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásai szerint jártam el, tekintettel a 

Rendelet 28. § (1) bekezdésére is. Hivatalunk hatáskörét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény 9. § (1) bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapozza meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. április 

26-án. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszki krt. 2.) 
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BK/05/KTF/0147-7/2017. számon, 2017. május 5. napján érkezett levelében az EDF Démász Hálózati 

Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) képviseletében eljáró Csapó Sándor e. v. (2750 

Nagykőrös, Kossuth Lajos út 22.) meghatalmazása alapján SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 

(6724 Szeged, Tündér u. 28.) által - Városföld, M5 autópálya 020/3 hrsz. alatti ingatlan villamosítása 

céljából 22 kV -os légvezeték létesítése tárgyában - benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció 

elfogadásához megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és 

vízvédelmi hatóságot. 

 

Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 

 

EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt 64-66.) Városföld, M5 autópálya 020/3 

hrsz. alatti ingatlan villamosítása céljából 1238 m hosszú 22 kV -os légvezeték kiépítését tervezi. 

 

Vízellátás: 

A létesítményeknek vízellátási igényük nincs. 

Szennyvíz kezelés és elhelyezés: 

Sem a létesítés, sem a fenntartás során szennyvíz nem keletkezik. 

Csapadékvíz elvezetés: 

A környező mezőgazdasági területeken elszikkad. 

 

A tevékenység - a rendelkező részben megadott feltétel betartásával - megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe 

tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlanok 

elhelyezkedése következtében a tervezett tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat 

nem akadályozza. 

 

A fentiek figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő 

szakkérdések tekintetében - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

A Ket. 33. § (8) bekezdése alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő 

naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2017. május 05. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. A 

vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja 

alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

adtam ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Természet- és tájvédelem 

A létesítéssel érintett külterületi ingatlan (ill. a nyomvonallal érintett ingatlanok) nem része országos 

jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek. 

 

A villamosenergia-ipari építési engedélyezési  eljárásban szakkérdésként vizsgáljuk a természet- és 

tájvédelmi megfelelőséget.  
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A munkálatok tervezésekor, a következőket kell figyelembe venni: 

1. A kivitelezés során olyan magas biztonságot nyújtó műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amely 

megelőzi a védett madarak áramütéses baleseteinek bekövetkezését.  

2. Tartóoszlopokon a tartószigetelők és a szigetelőknél 1600 mm hosszan a vezeték burkolása szükséges. 

3. A feszítőoszlopoknál legalább 700 mm hosszú szigetelőlánc alkalmazása szükséges, az átkötéseket és 

a transzformátor állomás lekötéseit burkolt szigetelt vezetővel kell kialakítani. 

4. Az esetleges növényzetirtási munkálatokat madárfaj költése esetén nem szabad végezni. Kiemelt 

figyelemmel kell lenni erre a madarak költési időszakában, március 15. és augusztus 15. között. Védett 

madárfaj fészkelése esetén az érintett fát a fiókák kirepüléséig tilos kivágni. 

 

Földtani közeg védelme 

A tartóoszlopok telepítése gyakorol hatást a földtani közeg fizikai tulajdonságaira. A földtani közeg fizikai 

állapota a munkagödrök mélyítése, a földvisszatöltés, tömörítés, illetve a munkálatokat végző munkagépek, 

szállítójárművek taposó hatása által érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei 

összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a földtani közeg védelme szempontjából nem 

gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak 

köszönhetően, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be a 

földtani közegben. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

Az építési tevékenység során használt munkaeszközök közül a munkagépek és tehergépkocsik mozgása 

jelenti a domináns zajhatásokat. Ezen munkálatok kizárólag nappali időszakban folynak. A légvezeték 

üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással. 

A transzformátor állomás külterületi ingatlanon létesülnek. A nyomvonal környezete szántóföldi 

környezetben van, ahol jellemzően mezőgazdasági tevékenység folyik. Az üzemelés során a zajvédelmi 

hatásterületen védendő épület nincs. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A kivitelezés során a gépek kipufogó gázai és a tereprendezési munkálatok porszennyező hatása, várhatóan 

csak kismértékű és időszakos jellegű lesz. A beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező 

pontforrás nem létesül. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hálózat létesítése során kitermelésre kerülő földet helyben használják fel, a keletkező hulladékok szelektív 

gyűjtése biztosított, a hulladékokat a kivitelezés végén hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

cégeknek adják át. 

 

Hivatalunk 2017. április 26-án – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Városföld Község Jegyzője 2017. május 2-án kelt, 541-5/2017. számú nyilatkozatát megküldte hatóságnak : 

 

„A tárgyban Csapó Sándor ev. által készített vizsgálati dokumentáció alapján a tárgyban megjelölt 

beruházás előzetes környezethasználati engedélyezéséhez a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és 

(6c) alapján 

kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

Helyi természetvédelmi érintettség tekintetében hatáskör hiányában nem nyilatkozhatunk, de tájékoztatom, 

hogy Városföldön nincs helyi természetvédelmi önkormányzati rendelet, így helyi védett természeti terület 

sincs. 

 

A benyújtott dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az Városföld Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének a helyi építési szabályokról szóló 3/2013. (VI.13.) sz. önkormányzati rendeletével 

(HÉSZ) összhangban van, azzal nem ellentétes. 
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Állásfoglalásom kiadásánál figyelembe vettem a Ket. 26. § (1) bekezdés c) pontjában, és (5) bekezdésében 

foglaltakat. 

 

Tájékoztatom, hogy a 113446-1-3/2017. KTFO azonosító számú közleményt a mai napon a helyben szokásos 

módon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzétettük.” 

 

* 

 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, 

földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre 

tekintet nélkül hivatalában, honlapján – nyilvánosan közzéteszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01147-2/2017. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. június 7. napjáig 

az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. június 6. 

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes 

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. június 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.)                                              tv. 

2. SKSZ-Ingatlan Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (6701 Szeged, Pf. 1341)                                              tv. 

3. Csapó Sándor e. v. (2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 22.)                                                                     tv. 

4. Városföld Község Jegyzője (6033 Városföld Felszabadulás útja 35.)– kifüggesztésre, külön levéllel       tv. 

5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                        HKP                                                                                        

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                        HKP    

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 

(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                                            HKP 

9. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                         HKP 

10. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)             HKP 

11. Hatósági Nyilvántartás 

12. Irattár 

 

 


