CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA
KTO-azonosító: 114467-1-14/2017.
Ügyiratszám: CS-06Z/01/07570-13/2017.
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál
Katona Csaba
Kiss Brigitta
Kis Henrietta
Nagy Anetta
Vata Márta Katalin
Huszár Edit
Tel.: +36 (62) 681-655

Tárgy: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.,
Hmvh., villamos légvezeték létesítése,
előzetes vizsgálat
Hiv. szám: Melléklet: -

HATÁROZAT
A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66. KÜJ: 101 959 869)
képviseletében az Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi
út 57.) által 2017. szeptember 18-án – a Hódmezővásárhely, külterület 01838/2 hrsz. alatti
ingatlan villamosenergia-ellátása tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció
alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén, mely a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja – Villamos vezeték
(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknél 20 kV-tól – szerint
minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység
megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint tájékoztatom,
hogy 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 (Hatósági Főosztály 2. 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 tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti
ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést
valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
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 A kivitelezés időtartama alatt ivási célra és szociális vízfelhasználásra is a
jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű vizet szükséges biztosítani.
 A munkavégzés időtartamára szükség esetén telepítendő, a keletkezett szennyvíz
gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény használata
során a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
 Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a létesítés és üzemelés
során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtését - ideiglenes tárolását oly
módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne
okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezetegészségügyi kockázatot idézzen elő.
 A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell
végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok
a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének
birtokában végezhetőek el.
2.

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

3.

beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást
gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani,
hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne
romoljanak.

örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki
értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:
A tervezett beruházás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

4. a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:
A „Hódmezővásárhely külterület 01838/2 helyrajzi szám alatti ingatlan villamosenergia
ellátása”
tárgyában
benyújtott
tervdokumentáció
alapján
a
Hódmezővásárhely külterület 01834 helyrajzi számú ingatlan a) b) d) f) g) alrészletét
érintően
a földvédelmi szempontú szakkérdésre a választ az alábbi feltételekkel
megadom.
A beruházás megvalósítása során termőföld más célú hasznosítására kerül sor, ezért a
beruházás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály (továbbiakban ingatlanügyi hatóság) hatósági engedélyének
birtokában kezdhető meg. Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más
célra hasznosítani.
Az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a
tervezett tevékenység, létesítmény nem akadályozhatja.
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Szakhatósági állásfoglalás:
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/4907-1/2017.ált. számú szakhatósági
állásfoglalása:
„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Démász
Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) képviseletében az Elektroglob
Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) által benyújtott, Hódmezővásárhely, 01838/2 hrsz.
alatti ingatlan villamosenergia-ellátása tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációjához
szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.
A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.
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
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, 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 Csongrád Megyei
Kormányhivatal
10028007-00335663-00000000
előirányzat-felhasználási
számú
számlájára 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.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét
követő napon jogerőre emelkedik.
INDOKOLÁS
A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviseletében az Elektroglob Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. 2017. szeptember 18-án – a Hódmezővásárhely, külterület 01838/2 hrsz.
alatti ingatlan villamosenergia-ellátása tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet
nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.
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A tervezett tevékenység:
Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a Hódmezővásárhely, 01838/2 hrsz.-ú ingatlan
villamosítása érdekében új 22 kV-s légvezetékes hálózat és OTRDF 20/160
transzformátor állomás létesítését tervezi.
A Hódmezővásárhely-Batidai 22 kV-os hálózaton a Hódmezővásárhely, 01837/1 hrsz.-ú
földút melletti ingatlanon (01834/12 hrsz.) lévő 72. számú oszlopról indítják a 22 kV-os
légvezetéket, amely végén, a földúton egy B12-1300 oszlopra OTRDF 20/160
transzformátor állomást telepítenek.
A 22 kV-os légvezeték, ill. transzformátor állomás létesítése során szükséges
munkálatok:
 a kivitelezéshez szükséges anyagok helyszínre szállítása, deponálása;
 oszlophelyek gépi földkitermelése, a vasbeton oszlopok beton alaptestének
kialakítása, a tervezett oszlopok beállítása;
 tartószerkezet állítás, szerelvényezés, vezetékterítés;
 OTRDF 20/160 típusú transzformátor létesítése.
A tervezett 22 kV-os légvezeték műszaki paraméterei:
- üzemi feszültség: 22 kV/50 Hz,
- nyomvonalhossz: 25 m,
- tartószerkezet: B12-1300 vasbeton oszlop.
A tervezett transzformátorállomás műszaki paraméterei:
- típusa: OTRDF 20/160,
- névleges teljesítménye: TPC 22/50 kVA,
- érintésvédelem: IT+TN-C (közösítve).
A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.
A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti
kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység
megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.
A tevékenység a R. 3. számú melléklet 76. pontja [„Villamos vezeték (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe) légvezetéknél 20 kV-tól”] alapján a környezetvédelmi
hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet)
8/A. (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró
környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek
kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.
A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a
hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás
megindításáról hirdetményi úton értesítette.

4

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2017.
szeptember 22. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a
vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti
önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában 2017. szeptember 26. napjától 2017. október 12. napjáig
közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
*
Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése Rendelet 28. § (1) bekezdés
alapján történt.
A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező
részben előírtuk.
1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A benyújtott dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam a
Hódmezővásárhely, külterület 01838/2 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátására vonatkozó
előzetes vizsgálati eljárásban.
A munkavégzés időtartama alatt a munkavállalók részére szociális vízhasználatot szükséges
biztosítani. Az ivóvízként, valamint szociális célra (kézmosás) felhasznált víz minőségének az
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm.
rendelet előírásainak kell megfelelni.
A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a vonatkozó kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.)
EüM rendeletben foglaltakat kell betartani.
A kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek megfelelően kell
gyűjteni és ideiglenesen tárolni.
Az építési munkálatok során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve tárolásával
kapcsolatos tevékenységek végzését és a szennyvíz gyűjtését és ideiglenes tárolását szolgáló zárt
szennyvíztároló üzemeltetését a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet szabályozza.
A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a vizsgálandó szakkérdések
tekintetében az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.
A szakkérdésekre adott válaszomat a hivatkozott jogszabályok alapján, a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.
(III.30.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló a Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása
24. § - 27. § alapján, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 24/2017.
(III. 01.) kormánymegbízotti utasítás III. fejezet, 4. címében foglaltak alapján adtam meg.
Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
10. § (1) bekezdése és a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint 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.)
Kom. rendelet 13. §-a, illetékességemet ugyanezen rendelet 5.§ -a és 2. melléklete határozza meg.
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2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:
Az elektronikus úton megküldött dokumentáció alapján, az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,
mint beruházó, a Kiszombor 05379 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása építését tervezi.
Az előzetes környezetvédelmi tervdokumentáció megfelelő mértékben foglalkozik az építkezés
folyamán talajt érhető hatások leírásával.
A fentieknek megfelelően a dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.
A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44. §., a 90/2008 FVM
rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. 44-45. §. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1), a
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki
előzetes vizsgálati eljáráshoz.
3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A tárgyi beruházással érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely található
(Hódmezővásárhely 516. lelőhely, nyilvántartási azonosító: 56506).
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (1)
bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az ásványi
vagyon kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség
elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.
A tervdokumentáció áttekintése után megállapítottam, hogy a tervezett földmunka a régészeti
lelőhely szakmailag indokolt védőtávolságán kívül valósul meg, ezért a beruházás
megvalósításához további feltételek előírása nélkül hozzájárulok.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja,
illetékességét az I. számú melléklet 6. pontja határozza meg.
4. A földvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A benyújtott kérelem mellékleteként csatolt a tervdokumentáció, és a helyszínrajzok vizsgálata és a
2017. szeptember 26. napján tartott helyszíni szemle során megállapítottam, hogy a létesítmények
megvalósulása, megépítése során termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására kerül sor.
A Hódmezővásárhely külterület 01834 helyrajzi számú ingatlan a) b) d) f) g) alrészlet
tekintetében a 2007. évi CXXIX. tv. 10.§ (1) bekezdése alapján a termőföldet az ingatlanügyi
hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott
eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az
igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye
nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.
A más célú hasznosítási kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek helyrajzi számát, a
más célú hasznosításhoz szükséges teljes terület igényt, a más célú hasznosítás pontos célját és az
igénybevevő megnevezését és lakcímét (székhelyét). A kérelemhez mellékelni kell a földmérési
alaptérképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és ehhez kapcsolódó
terület kimutatást.
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Az ingatlan- nyilvántartási adatbázisból megállapítottam, hogy a Hódmezővásárhely külterület
01834/12 helyrajzi számú ingatlan c) alrészlete, a Hódmezővásárhely külterület 01837/1 helyrajzi
számú ingatlan nem minősül termőföldnek. Ezen ingatlanok esetében hatáskör hiányát állapítom
meg, ezért a szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmet a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban
Ket.) 45/A.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően érdemi vizsgálat nélkül megszüntettem.
Ezen szakkérdésre adott válasz a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 2. §. 8. §
(1), (2) bekezdésében, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdésében, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5.
számú mellékletében foglaltakon alapul.
Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a
Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földhivatali Osztály illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontjában és az
1. sz. melléklet 6.1. pontján alapul.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földhivatali Osztály hatásköre a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában, a 36. § c) pontjában, a 37.
§ (1) bekezdésében, a Tfvt. 7. § -ában foglaltakon alapul.
*
A szakhatóságot a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. szeptember
21-én.
A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
„Az előzetes vizsgálati tervdokumentációt a Dual-Plan Mérnökiroda Kft. (2131 Göd, Luther M.
u. 6/A) készítette 2017. szeptemberében. Munkaszám: DP-17/09.
A szakági tervdokumentációt az Elektroglob Kft. készítette. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.)
Hódmezővásárhely, 01838/2 hrsz.-ú ingatlanra 3x32A teljesítmény igényt jelentettek be a
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-hez.
A beruházás célja: Hódmezővásárhely, 01838/2 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása.
Épül összesen:
- 20kV-os légvezeték létesítése: 25,0 fm
-1 db oszloptranszformátor állomás létesítése (OTR 20/160): 1 db
- oszlop: 3 db
A létesítmények építésének és üzemeltetésének vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik.
A beruházással érintett területre hulló csapadék a környező zöldfelületeken, valamint
mezőgazdasági területeken elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
A tervezési terület vízbázis kijelölt védőterületével nem érintett.
A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak
alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe
tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom
szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon
belül köteles megadni.
A Ket. 33.§ (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A szakhatósági megkeresés 2017. szeptember 21. napján érkezett a vízügyi hatóságra. 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 Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdés alapján, az 5.
számú melléklet II. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdések figyelembe vételével adtam
ki.”
*
Várható környezeti hatások
Természetvédelem:
A tervezett, Hódmezővásárhely 01838/2 hrsz. ingatlant villamosenergia-ellátása céljából
történő vezeték építési munkálatok nem érintenek országos jelentőségű védett
természeti területet és a Natura 2000 hálózatnak sem részei.
Levegőtisztaság-védelem:
A kivitelezés során a gépek kipufogó gázai és a tereprendezési munkálatok
porszennyező hatása, várhatóan csak kis mértékű és időszakos jellegű lesz. A
beruházáshoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem létesül.
A dokumentáció vizsgálta a tervezett tevékenységet és az éghajlatváltozás kapcsolatát
az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások, a lehetséges hatások
vonatkozásában készített kockázatértékelés és a tervezett tevékenységre vonatkozóan az
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás szempontjából.
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 transzformátor állomás külterületi ingatlanon létesül, az
üzemelés során zajvédelmi hatásterületen védendő épület nincs.
Földtani közeg védelme:
A transzformátor állomás, illetve 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.
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Hulladékgazdálkodás:
A telepítés és üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékokról az üzemeltető, illetve
az EDF DÉMÁSZ Kft.-vel szerződésben lévő szakcég gondoskodik.
A munkálatok során kitermelésre kerülő földet helyben használják fel, a keletkező egyéb
nem veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése biztosított lesz, kezelésüket
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők végzik el.
Hivatalunk 2017. szeptember 21-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére –
belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település
jegyzőjét.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője a megkeresésre 2017.
október 3-án 29-8142-4/2017. számon az alábbi nyilatkozatot adta:
„Fenti számú 2017. október 2. napján érkezett megkeresésükre – „a Hódmezővásárhely, külterület
01838/2 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása tárgyában – tájékoztatom, hogy a tervezett
tevékenységgel érintett terület településrendezési terv szerinti besorolása mezőgazdasági területtanyás övezet (MT).
A nevezett tevékenység helyi jelentőségű védett területet nem érint.”
A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a
tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-,
levegőtisztaság- zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és
természetvédelmi 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, a R. 5. § (2) bekezdése ac) pontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a
tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. A rendelkező
részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése
alapján írtam elő.
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06Z/01/07570-2/2017. számú végzésével
függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy
hatóságunk 2017. november 7. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.
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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény. 71. § (3) bekezdése értelében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül
hivatalában, honlapján – nyilvánosan közzéteszi.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. november 7.
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.
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (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.
S z e g e d, 2017. november 2.
Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:
Dr. Mader Balázs
osztályvezető

Kapja:
1. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
tv.
2. Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6601 Szentes, Pf. 28.
tv.
3. CsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14.
b.p.
4. CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
b.p.
5. CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali
Osztály 6800 Hmvh., Petőfi u. 6.
b.p.
6. CSMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
b.p.
7. Hódmezővásárhely MJV Címzetes Főjegyzője 6800 Hmvh., Kossuth tér 1.
HKP
(kifüggesztésre, külön levéllel
8. CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
6728 Szeged, Napos út 4.
9. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
tájékoztatásul HKP
10. Irattár
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