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Tárgy: Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan
villamosenergia ellátás elızetes vizsgálati
eljárása ügyében – Közlemény
Melléklet: 1 pld. közlemény

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Hálózati Üzem Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Király u.
1.) 2016. december 7-én benyújtotta Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan villamosenergia ellátás
elızetes vizsgálati dokumentációját.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5.
§-aiban rögzítettek alapján, az elızetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívom, hogy haladéktalanul, de
legkésıbb 5 napon belül gondoskodjék a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben
szokásos egyéb módon történı közhírré tételérıl.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d)
pontjára – a közzétételt követı 21 napon belül közvetlenül a Fıosztályunkon lehet észrevételeket tenni.
A közzététel idıpontja a Fıosztály honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történı megjelenés napja:
2016. december 15.
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KÖZLEMÉNY
Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan villamosenergia ellátás elızetes vizsgálatának megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. Hálózati Üzem Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Király u. 1.) 2016.december 7-én
benyújtotta az Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan villamosenergia ellátás elızetes vizsgálati
dokumentációját.
A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-aiban foglaltak figyelembe vételével elızetes
vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fıosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel.: 94/506 700, e-mail:
nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) jár el.
Kérelem és mellékleteinek elérési helye:
www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei
Jelen közlemény közzétételének idıpontja a közleménynek a Fıosztály hirdetıtábláján, illetve honlapján
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történı megjelenésének napja: 2016. december 15.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d)
pontjára – a közzétételt követı 21 napon belül közvetlenül a Fıosztályunkon lehet észrevételeket tenni.
A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti üggyel
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. Esztergályhorváti település zártkertjében 44 db villamos enrgia
igény kiszolgálását tervezi. A munkálatok során 22 kV-os légvezeték hálózatot, 0,4 kV-os légkábeles
hálózatot és egy OTR állomást létesítenek.
2
A hálózatépítés során 3x50 mm AASC szabadvezeték épül 396 m nyomvonalhosszban. A légvezeték
hálózat létesítése során beépítésre kerül 12 db vasbetonoszlop és 1 db OTR FF-1400 típusú
oszloptranszformátor állomás.
Vélelmezett hatásterület
A tervezett légvezeték építése idıszakában a munkagépek és szállítójármővek üzeme levegıterheléssel
jár. A kivitelezési munkák során levegıterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt, ezek
hatása a rövid idıtartam miatt csekély mértékő. A levegıtisztaság védelmi szempontú hatásterület az
építés idıszaka alatt a nyomvonaltól számított kb. 50 m-es körzet. Az építkezés hatásterülete lakott
területeket nem érint. Üzemeléskor levegıterhelı hatások nem jelentkeznek.

A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta
zajterhelés rövid idıtartamú, 1 hónapot nem haladja meg. A benyújtott dokumentációk alapján az
oszloptranszformátor építésének zajvédelmi hatásterülete 23 m, az üzemeltetése 0,8 m. A hatásterületek
védendı objektumokat nem érintenek. A kivitelezés és az üzemelés során várhatóan nem alakul ki
határértéket meghaladó zajterhelés. Éjszakai munkavégzés nem tervezett.
A légvezeték üzeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással. Zajkibocsátási határérték
megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján kérelmezni nem szükséges.

Az ügy irataiba való betekintés rendje
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Fıosztályon és a tevékenység telepítési helye szerinti
település jegyzıjénél lehet betekinteni.
Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a
nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfélfogadási idıben az eljárás során keletkezett iratokba – az eljárás
bármely szakaszában – betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy térítés ellenében
másolatot kérhet.
A Fıosztály ügyfélfogadási ideje és helye:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 118. szoba
Ügyfélfogadási rend:
 Hétfı: 8:30 – 12:00
 Szerda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
 Péntek: 8:30 – 12:00
A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzınél lehet részletes felvilágosítást
kapni.
A Ket. 28/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy a hatóság postai úton, telefaxon,
személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, elektronikus úton, szóban és telefonon
tart kapcsolatot az ügyféllel.
Az eljárás eredményeként meghozható döntések
A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Fıosztály az alábbi döntéseket hozhatja:
„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában
a) megállapítja az elızetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy
a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentıs környezeti hatások, valamint
aa) jelentıs környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá
is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhetı jelentıs környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá
is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhetı jelentıs környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá
sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhetı meg;
b) ha az elızetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy
változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelı körülmények között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az elızetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésıbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem
benyújtásáig megteremthetı, ezt a lehetıséget rögzíti, és elıírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési
engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentıs környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl
szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó elıírások figyelembevételével
írja elı.”

Szombathely, 2016. december 14.

Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály

