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HATÁROZAT
I.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.) által tervezett, "Körmend,
Vasaljai utca 0682/13 hrsz. villamos energia ellátása" tárgyú, az ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.)
által 2016. augusztusában készített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat
e l f o g a d o m,
egyben megállapítom, hogy a Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz. alatti ingatlan villamos energia
ellátásának - terv szerinti - megvalósítása esetén
nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az építési engedélyezési eljárás során kerülnek
rögzítésre.
II.
Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai
A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Szombathely, Batthyány tér 2.) VA/FEF01/5866-2/2016. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

(9700

"A Körmend 0682/13 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati eljárása" tárgyában
az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében - kikötés nélkül kiadható."
A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (9700 Szombathely,
Széll K. u. 31-33.) 10313-2/2016. számon szakmai véleményét az alábbiakban rögzítette:
"A Körmend 0682/13 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati dokumentációja
alapján a tervezett elektromos légvezeték tartóoszlopai művelés alól kivett területre kerülnek
elhelyezésre, a vezeték kiépítése ugyancsak művelés alól kivett területről megoldható. A vezeték
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biztonsági övezete érint termőföldterületeket is, azonban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX
törvény 14.§ (1) bekezdése értelmében a biztonsági övezet nem jelenti a termőföld más célú
hasznosítását. Leírtak alapján az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat kikötés nélkül
elfogadom."
A Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
(9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.) VA/ÉBNTF03/2455-2/2016. számon talajvédelmi szakmai
véleményében az alábbiakat állapította meg:
-

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. 11-13.) részére, az ESPA Kft.
(2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján (2016.
augusztus), Körmend 0682/13 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásának előzetes vizsgálati
eljárásának talajvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő: nem feltételezhető
jelentős környezeti hatás a beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos termőföldeken.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE-V/001/1837-3/2016. szám szakmai véleményében az alábbiakat
rögzítette:
"A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen működő szilárd
ásványi nyersanyag lelőhely nem található, továbbá a Nagylengyel-Nyugat-szénhidrogén védnevű
kutatási terület lefedi a tervezési helyszínt.
A Bányafelügyelet továbbá megállapította, hogy a tervezési területen alsó-pleisztocén folyóvízi üledékek
(kavics, homokos kavics) fordulnak elő, földtani veszélyforrás a nyilvántartásában nem szerepel.
A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tárgyi
középfeszültségű szabadvezeték (20/0,4 kV-os oszloptranszformátor-állomás és az azt megtápláló 20
kV-os légvezeték - oszlopok leásása) létesítése a földtani környezetre kismértékű hatást gyakorol,
veszélyeztetettséget nem jelent."
A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (9700 Szombathely, Sugár u. 9.)
VA/NEF/00969-2/2016. számon szakmai véleményét az alábbi kikötésekkel adta meg:

•

A kivitelezési munkálatok során a dolgozók részére biztosítani kell az egyéni védőeszközöket, a
megfelelő minőségű ivóvizet, illemhely és kézmosó használati lehetőséget, valamint pihenő,
illetve tartózkodási helyet.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.) VA-06/ÉÖO/1792-2/2016. számon örökségvédelmi szakmai
véleményében az alábbiakat rögzítette:
•

•

A tervezett beruházás a Forster Gyula Nemzetközi Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ nyilvános és közhiteles örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában 56540 számú
azonosítóval nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintve valósul meg.
A csatolt engedélyezési tervdokumentáció és a lelőhelyet nyilvántartási adatainak összevetése
alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység közvetlenül nem veszélyezteti a régészeti
lelőhelyet, így örökségvédelmi érdeket nem sért.

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Körmend Város Jegyzője (9900 Körmend, Szabadság tér
7.) MU-514-2/2016. számú belföldi jogsegélyre adott válasza:
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"A tervezett beruházás Körmend város közigazgatási területére vonatkozóan a helyi környezetvédelmi
és természetvédelmi előírásokkal, illetve a helyi településrendezési tervvel a melléklet előzetes
dokumentáció szerint tervezett beruházás megvalósítása nem ellentétes."
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
36800/5345/1/2016.ált. számon az alábbiakat rögzítette:
•

(9700

Szombathely,

Ady

tér

1.)

A tervezett tevékenység megvalósításából, vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból
nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

III.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az
igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, mely a kérelmező részéről megfizetésre
került.
IV.
A határozat ellen a kézbesítéstől - hirdetmény útján értesítettek esetében a hatóság hirdetőtábláján 15
napra kifüggesztett hirdetmény levételétől - számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft,
természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 1004700400335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni
vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési
bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által tervezett, a Körmend 0682/13 hrsz. villamos energia
ellátása tárgyú kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta az Espa Kft. (Bajna) által készített
előzetes vizsgálati dokumentációt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.
Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet továbbiakban: Kormányrendelet - 3-5. §-aiban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben - továbbiakban Ket. - meghatározott
eljárási rendben kerültek elbírálásra.
Az eljárás során VA/KTF02/2759-4/2016. számon hiánypótlást rendeltem el, melynek teljesítése 2016.
szeptember 16-án megtörtént.
A tervezett beruházással érintett Körmend Város Önkormányzat Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati
dokumentáció 1 példányának csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott
tartalmú közleményt tettetett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra a Főosztályom
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honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni.
A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a
szakhatóság, és szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezetek és jogsegély kiadására jogosult
jegyző megkeresése.
Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához
-

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
VA-06/ÉÖO/1792-2/2016. szám alatt
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya VA/NEF/00969-2/2016. szám alatt.

Kikötések rögzítése nélkül fogadta el az előzetes vizsgálati dokumentációt, és adta meg
hozzájárulását:
-

Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (9700
Szombathely, Batthyány tér 2.) VA/FEF01/5866-2/2016. szám alatt,
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
VA/ÉBNTF03/2455-2/2016. szám alatt,
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Körmend Város Jegyzője (9900 Körmend, Szabadság
tér 7.) MU-514-2/2016. szám alatt,
Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
VE-V/001/1837-3/2016. szám alatt,
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5345/1/2016.ált. szám alatt,
Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (9700 Szombathely,
Széll K. u. 31-33.) 10313-2/2016. szám alatt.

Az eljárásba
indokolása:

bevont

szakhatóság,

szakkérdést

vizsgáló

szervezetek

állásfoglalásainak

A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (9700
Szombathely, Batthyány tér 2.) VA/FEF01/5866-2/2016. szám alatt tett állásfoglalásának indoklása:
Az ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.) által készített, 2016. keltezésű, Körmend, Vasaljai utca
0682/13 hrsz villamos energia ellátása című előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva
megállapítottam, hogy a tervezett beruházás Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott
erdőterületet nem érint, illetve fásítást nem érint, azzal nem szomszédos, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint nyilatkoztam.
Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdés alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§
(2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. Hatáskörömet és illetékességemet a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015.(III.30.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdése, 12.§ (1) bekezdése és az 1. számú melléklete rögzíti.
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály (9700 Szombathely, Bejczy István utca 1-3.) VA-06/ÉÖO/1792-2/2016. számú állásfoglalásának
indokolása:
Az előzetes vizsgálati eljáráshoz kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére
hatáskörömet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességemet az Öeljr. 1. számú melléklete állapítja
meg.
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A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (9700
Szombathely, Ady tér 1.) 36800/5345/1/2016.ált. szám alatti állásfoglalásának indokolása:
A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján,
az előzetes vizsgálati eljárásában a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak
elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e,
vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére
jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak
elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást
gyakorol.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegyalja 4.) által 2016. augusztusában készített vizsgálati dokumentáció és a csatolt természetvédelmi célú
hiánypótlás átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:
A tervezéssel érintett terület a Rába folyó vízgyűjtőterületén fekszik. Körmend város külterületén. A
Körmend 0682/13 hrsz. – ú ingatlan 20/04 kV-os villamos energia ellátásra szabadvezeték épül a
Körmend – Szentgotthárd-3 20 kV-os hálózat új oszlophelyen tervezett T1. sz. oszlopa és a végponti
OTR állomás T7 jelű oszlopa (Körmend 0682/13 hrsz.) között. Az légvezeték kiépítésnek célja a
Körmend 0682/13 hrsz.-ú ingatlanon tervezett szennyvíz átemelő elektromos energia ellátásának
megteremtése. A tervezett elektromos ellátó szabadvezeték a keresztezi az Erdős patakot annak zárt a
Körmend – Vasalja összekötő úttal párhuzamos szakaszán. A tervezett szabadvezeték és
tartószerkezetei a terv szerinti kialakítás során az árvíz és a jég levonulására hatással nincsenek. A
mederfenntartásra nem gyakorolnak hatást. Vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti
vizek minőségére hatással nincs.
A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi
vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak
szerint - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja figyelembevételével – döntöttem.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A
szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a környezetvédelmi,
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja állapítja meg.
A Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya
(9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.) VA/ÉBNTF03/2455-2/2016. szám alatt az alábbiakat rögzítette:
2016. szeptember 21-én érkezett megkeresésükre, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027
Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) részére, az ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.) által készített
előzetes vizsgálati eljárásának
talajvédelmi szakkérdésben szakmai véleményem a következő:
– nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos
termőföldeken.
Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont), és a megyei kormányhivatalok
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mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1)
bekezdése által biztosított jogkörben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott illetékesség alapján eljárva alakítottam ki.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) VE-V/001/1837-3/2016. számon adott nyilatkozata az alábbiakat
rögzíti:
„A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a tárgyi
középfeszültségű szabadvezeték (20/0,4 kV-os oszloptranszformátor-állomás és az azt megtápláló 20
kV-os légvezeték - oszlopok leásása) létesítése a földtani környezetre kismértékű hatást gyakorol,
veszélyeztetettséget nem jelent.
A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat
lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem szükséges bányászati-földtani
szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet
I.8. pontjában foglaltakra."
A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10365/2016. szám alatti
állásfoglalásának indokolása:
A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a
71/2015.(III.31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény alapján adtam ki.
Hivatalom hatásköre a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében és 9.§ (1) bekezdésében, illetékessége a 3.§ (2)
bekezdésében és a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltakon alapul.
A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 10.§ d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormánymegbízott 2/2015. (III.31.) számú utasításának 2.
sz. függeléke alapján gyakoroltam.
Körmend Város Közös Önkormányzati Hivatal Körmend Város Jegyzője (9900 Körmend,
Szabadság tér 7.) MU-514-2/2016. számú - belföldi jogsegélyre adott - válaszában az alábbiakat
rögzítette:
A Körmend település területét érintő tervezett szennyvízátemelő miatti transzformátor állomás előzetes
dokumentációja a hatáskörömbe tartozóan megvizsgáltam Körmend Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló,
39/2007.(XII.21. sz) rendeletét a természetvédelmi helyi előírások teljesülését, a hozzájárulás
kiadásának nem látom akadályát.
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének Körmend Város Építési Szabályzatáról és a
város Szabályozási tervéről szóló 36/2003.(XII.01.) számú rendeletben a tervezett létesítmény
nyomvonala, elhelyezkedése tekintetében áttekintettem, és megállapítottam, hogy amennyiben a
tervezett beruházás a becsatolt előzetes dokumentációkban rögzített feltételekkel valósul meg, a helyi
építési szabályozás szempontjából, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömbe tartozik,
jelentős állapotváltozás nem következik be, illetve nem valószínűsíthető olyan veszélyeztetés, amely
elleni védelmet jogszabály az önkormányzati jegyzőjének utalja.
Tájékoztatásom Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2007 (XII.21. sz) rendeletén,
valamint Körmend város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 36/2003.(XII.01.)
számú rendelet alapján.

7

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (2) (3) bekezdése alapján zártam ki.
A kiadmányozási jogot az I/2013. számú utasítás alapján gyakoroltam.
A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a Ket. 44.§ (9) bekezdése alapján adtam.
A tervezett tevékenység általános jellemzői
Általános jellemzők
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. beruházásának célja a Körmend, Vasaljai utca 0682/13
hrsz.-ú terület villamos energia ellátása. Az energiaellátás érdekében új 20 kV-os légvezetékes hálózat
(csupasz szabadvezeték), valamint 20/0,4 kV-os oszloptranszformátor-állomás létesítését tervezi a
beruházó.
A beruházás során összesen 7 db vasbeton oszlop építésére és 1 db oszlop bontására, valamint 20/0,4
kV-os oszloptranszformátor-állomás telepítésére kerül sor.
Az építendő 20 kV-os szabadvezeték hossza összesen 537 fm.
A villamosenergia-ellátó középfeszültségű szabadvezeték hálózatok építésének tervezett időpontja:
2016. II. félév. A hálózatépítés időtartama: kb. 2 hét.
Levegőtisztaság-védelem
A tervezett vezetéképítés időszakában a munkagépek és szállítójárművek üzeme levegőterheléssel jár.
A kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt, ezek hatása
a rövid időtartam miatt csekély mértékű. A levegőtisztaság védelmi szempontú hatásterület az építés
időszaka alatt a munkagépektől számított 50 m sugarú körön belül lokalizálódik.
Üzemeléskor levegőterhelő hatások nem jelentkeznek.
Zajvédelem
A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta
zajterhelés rövid időtartamú és kismértékű, továbbá a hálózatépítés befejeztével megszűnik. A benyújtott
számítások alapján a sem a kivitelezés miatt, sem a kapcsolódó szállítási tevékenység következtében
nem várható a zajtól védendő objektumoknál határérték-túllépés.
A beépíteni tervezett transzformátor állomás állandó zajforrásnak tekinthető, azonban zajkibocsátása
nem jelentős, az általa kibocsátott zaj hatásterülete 7,9 m. Mivel a tervezett létesítmény zajvédelmi
szempontú hatásterületén zajtól védendő objektumok, területek nem találhatók, a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3)
bekezdésének a) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.
Hulladékgazdálkodás
A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a kivitelezés során leszerelt, még
hasznosítható anyagok az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft., és az EGS LOG által üzemeltetett központi
raktári gyűjtőhelyére kerülnek beszállításra, ahol minősítés után újrafelhasználásra kerülnek.
Az építés során keletkező nem veszélyes hulladékok (beton, cserép, kerámia, műanyag) engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról gondoskodnak.
A kitermelt talajt engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére adják át, illetve a helyszínen
feltöltésre felhasználják.
A tervezett létesítmény üzemeltetése során hulladék nem keletkezik.
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Földtani közeg védelme
A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős.
A földtani közeg a kivitelezés munkálatai során, havária esemény alkalmával szennyeződhet. Az
üzemelés során negatív környezeti hatás fellépése nem várható.
Természet- és tájvédelem
Megállapítottam, hogy a nyomvonal és biztonsági övezete által érintett Körmend 0723/4, 0723/5, 0701,
0682/14 és 0682/13 hrsz-ú külterületi ingatlanok nem állnak országos, illetve európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.
A legközelebbi természet-közeli élőhelyek a beruházási területtől több mint 230 m-re délre lévő, az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.)
Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ értelmében Natura 2000 területek, a HUON 20008 Rába és
Csörnöc-völgy megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartozó
ingatlanok, amelyeket a beruházás nem érint.
A munkálatok során 537 méter nyomvonal hosszúságú 20 kV-os légvezetéket építenek, továbbá egy
OTR FA-2200 típusú transzformátorállomás egy 160 kVA-es transzformátorral kerül telepítésre a
tervezett szennyvízátemelő villamos energiaellátása biztosítására.
A beruházás szántó melletti, kivett út művelési ágú területeket vesz igénybe külterületen, de a belterület
közelében, ahol a transzformátor állomás és a légvezeték kiépítése területhasználati változást kis
területen okoz. A mezőgazdasági hasznosítás, a belterület és az út közelsége miatt természet-közeli
élőhelyek, védett természeti érték előfordulása a nyomvonal mentén nem valószínűsíthető. A meglévő
növényzet a beavatkozás, bolygatás után várhatóan rövid időn belül regenerálódik.
A légvezeték keresztezi az Erdős-patakot, de az építés, üzemelés a vízfolyásra mint élőhelyre hatást
nem gyakorol.
A javasolt nyomvonal a helyi településrendezési szempontokkal összhangban van, módosításuk nem
szükséges.
Fentiek alapján a hálózat kialakítása és üzemeltetése - a dokumentációban részletezett madárvédelmi
szempontok figyelembe vételével - jelentős hatást a madarakra nem jelent, a vezeték és a
transzformátor állomás a belterület közelségében nem új tájelem, tájképi hatásuk elhanyagolható,
következésképpen a tervezett beruházás táj- és természetvédelmi érdeket nem veszélyeztet, az
előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadható, jelentős hatás nem várható.
A dokumentáció élővilág-védelmi fejezetét Vona Márton táj- és természetvédelmi szakértő (SZ027/2009.) készítette.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7.§ (5) bekezdése szerint:
„Elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középfeszültségű szabad légvezeték
teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a
vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.”
A Tvt. 8.§ (1) bekezdése alapján „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei
megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”
A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő
szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni;
A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

9

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján a szakkérdéseket vizsgáló
szervezetek, szakhatóság megkeresése megtörtént.
A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján,
hatóságom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szervezetek és szakhatóság
állásfoglalásának figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett beruházás során nem
feltételezhető jelentős környezeti hatás, határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.
Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja.
Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján, hozott döntésemről a Ket.
80. § (3) és (5) bekezdései alapján hirdetményi úton értesítettem.
Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
(továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet, I. fejezet 35. pontja.
Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.
A jogorvoslati eljárás díj jogalapja FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 1. fejezet 35.
pontja.
A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c)
pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2.
sz. melléklet 3. pontján alapul.
A határozatot kapja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.)
ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.)
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Körmend Város Jegyzője (9900 Körmend, Szabadság
tér 7.)
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal (9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.)
Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya
(9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.)
Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (9700 Szombathely,
Széll K. u. 31-33.)
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (9700
Szombathely, Ady E. tér 1.)
Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály (9700
Szombathely, Batthyány tér 2.)
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (9700 Szombathely, Sugár u. 9.)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Szombathely, 2016. október 18.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Bencsics Attila
főosztályvezető

Szám:
VA/KTF02/2759-20/2016.
Műsz. ea.: Törkenczi Arnold
Jogi ea.: dr. Gombás Boglárka

Tárgy:
Melléklet:

Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz. alatti
ingatlan villamos energia ellátásának
előzetes vizsgálati eljárása
1 pld. hirdetmény
1
pld.
VA/KTF02-2759-19/2016.
számú
határozat

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
Körmend
Szabadság tér 7.
9900

Tisztelt Cím!
Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék
közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok
tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL.
törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését
követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.
A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés
megtételét.

Szombathely, 2016. október 18.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Balaton Tihamér
osztályvezető

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL.
törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
(9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.), mint engedélyes részére Körmend, Vasaljai utca 0682/13 hrsz. alatti
ingatlan villamos energia ellátására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás kapcsán a VA/KTF02/275919/2016. számú határozattal előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam,
hogy a tervezett beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
A létesítmény hatásterülete:
A tevékenységgel érintett ingatlanok a következők: Körmend 0723/4, 0723/5, 0701, 0682/14, 0682/13
hrsz-ú ingatlanok
A határozat a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121.
szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.
Ügyfélfogadási rend:

30

00

Hétfő: 8 -12
30
00
00
00
Szerda: 8 -12 , 13 -16
30
00
Péntek 8 -12

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén hatóságom hirdetőtábláján a 15
napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható –
indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz
125.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 1004700400335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló
bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az
ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.
Szombathely, 2016. október 18.
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
- Szombathely A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2016.
A hirdetmény levételének napja: 2016.
Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2016.
A hirdetmény levételének napja: 2016.

