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HATÁROZAT
Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66., KÜJ:
101 959 869) megbízásából az OPTOKOM Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) által
2016. március 18. napján benyújtott - Domaszék, 0374/283 hrsz. alatti ingatlan villamos
energia ellátása tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a
tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 76.
pontja szerinti tevékenységnek minősül („Villamos vezeték – légvezetéknél 20 kV-tól”), nem
okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell
környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja
szerint, a tevékenység villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, és az annak
végrehajtásáról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembe vételével, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal (Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály) által
jóváhagyott vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg.
Szakkérdés vizsgálata:
1. 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 a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést,
valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
A megvalósítás során a levegő tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges.
Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület
környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
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-

Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a kivitelezési tevékenység
során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok ideiglenes tárolását oly módon kell
végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető
legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot
idézzen elő.
A 20 kV-os csupasz szabadvezeték nyomvonala és az oszloptranszformátor állomás
üzemelése során keletkező elektromágneses sugárzás a lakosság egészségi állapotát nem
veszélyeztetheti.

2. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:
A dokumentáció elfogadása talajvédelmi szempontból javasolható.
3. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek
védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek,
régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:
A tervezett munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.
4.

A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálata:
-

-

Amennyiben a beruházás megvalósítása során termőföld időleges és/vagy végleges
más célú hasznosításával valósítható meg a termőföld igénybevétele előtt az illetékes
járási földhivataltól meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyét.
A beruházás kivitelezése az engedélyezési eljárás tárgyát képező földrészletekkel
(0374/283, 0374/303., 0374/305., 0374/334., 0374/14.) szomszédos termőföldek
megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2713-1/2016. ált. számú szakhatósági
állásfoglalása:
„EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) képviseletében
az OPTOKOM Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) által – Domaszék 0374/283 046/23
hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati
tervdokumentáció elfogadásához
az alábbi előírásokkal, feltételekkel hozzájárulok:
Előírás:


A kivitelezést a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell
végezni.

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.
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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 az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
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, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 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 rovatában fel kell tüntetni
jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási
költség nem merült fel.
INDOK OLÁS
Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. megbízásából az OPTOKOM Kft. 2016. március
18-án benyújtotta a Domaszék 0374/283 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátására
vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes
vizsgálati dokumentációt.
Az engedélyes adatai:
Neve:
Székhelye:
KÜJ száma:

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
101 959 869

Tevékenység helye:

Domaszék, 0374/283 hrsz.

A tevékenység célja:

Új elektromos energia igény kielégítése, 20 kV-os
légvezeték hálózat, és OTRDF1 20/100 tr. állomás
létesítése

A tervezett tevékenység:
Tervezett 20 kV-os földkábel:
Domaszék külterületén, a 0374/305 hrsz-ú ingatlanon lévő 20 kV-os légvezetéki oszlopról
indítják a tervezett földkábelt, melyet a 0374/305, 0374/303, 0374/334 hrsz-ú ingatlanokon
kell telepíteni, telekhatártól 1,1 m-re, a 0374/314 hrsz-ú ingatlan telekhatáráig.
A tervezett 20 kV-os földkábel hálózat műszaki paraméterei:
-üzemi feszültség: 20/11,5 kV/50Hz
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-vezető: 3x(1x)95mm2 NA2XS(F)2Y
-nyomvonalhossz: 176,0 fm
-földelés: rúdföldelők
-érintésvédelem: IT
Tervezett 20 kV-os légvezeték:
A 0374/314 hrsz.-ú ingatlan telekhatárára telepített oszlopról indítják a tervezett 3x50mm2
AASC típusú 20 kV-os légvezetéket. A 20 kV-os légvezetéket a tervezett OTRDF állomásig
kell megépíteni.
A tervezett 20 kV-os légvezeték hálózat műszaki paraméterei:
-üzemi feszültség: 20/11,5 kV/50Hz
-vezető: 3x50mm2 AASC
-nyomvonalhossz: 113,0 fm
-tartószerkezetek: B12-1300 típusú betonoszlopok
-földelés: rúdföldelők
-érintésvédelem: IT
Tervezett OTR állomás:
A 0374/334 hrsz-ú út és a 0374/283 hrsz-ú ingatlan telekhatárához telepítik a tervezett
OTRDF1 20/100 típusú transzformátor állomást. Az állomást DERVASIL-AZB-30xH típusú
túlfeszültség levezetővel és 50 kVA teljesítményű transzformátorral tervezik építeni.
A tervezett OTRDF1 20/100 transzformátor állomás műszaki paraméterei:
-transzformátorállomás típusa OTRDF1 20/100
-transzformátorállomás feszültség áttétele: 22/0,4 kV
-transzformátor gép típusa, névleges teljesítménye: 50 kVA
-földelés: rúdföldelők
-túlfeszültség védelem: DERVASIL-AZB-30xH
-érintésvédelem: IT + TN-C
Várható környezeti hatások
Természet- és tájvédelem:
A tervezett vezetéképítési munkálatok (Domaszék 0374/283, 0374/303, 0374/305, 0374/313,
0374/314 és 0374/334 hrsz.) nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet.
A beruházás külterületet érint, ezért a villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárásban
szakkérdésként vizsgáljuk a természet- és tájvédelmi megfelelőséget. A tervezett
madárvédelmi műszaki megoldásokat a vezetékjogi engedélyezési eljárásban külön természetés tájvédelmi fejezetben kell bemutatni.
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
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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 transzformátor állomás külterületi ingatlanon létesül, az üzemelés során
zajvédelmi hatásterületen védendő épület nincs.
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.
Hulladékgazdálkodás:
A hálózat és transzformátor állomás létesítése során kitermelésre kerülő földet helyben
használják fel, a keletkező hulladékok szelektív gyűjtése biztosított, a hulladékokat a
kivitelezés végén hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.
(III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.
A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben
előírtuk. A szakvélemények egyikében sem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.
A szakkérdések vizsgálatának indokolása:
Közegészségügyi szakkérdés:
A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy az EDF DÉMÁSZ Hálózati
Elosztó Kft. a Domaszék, 0374/283 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása céljából 20 kV-nál
nagyobb szabadvezetékes hálózat és OTRDF állomás kiépítését tervezi.
Az érintett ingatlan Domaszék község közigazgatási területén helyezkedik el, a Zákányszékre
vezető közúttól mintegy 1 km-re északra.
A létesítés során minimális légszennyező hatással kell számolni a berendezések alap
kialakításakor, illetve az oszlopok állításakor fellépő diffúz porzás miatt. Továbbá a fém
tartószerkezetek korrózióvédelemének esetleges helyszíni javításakor kis mennyiségű szerves
oldószer kerülhet a környezeti levegőbe.
A munkálatok során a telep környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása
érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
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rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A létesítés során a munkagépek (kompresszor, döngölőgép, stb.) üzemeltetése, a sűrített
levegőellátás és a szállítójárművek mozgása, rakodása zajjal járó tevékenység. A létesített
villamos berendezések üzemelése folyamatos így ez a domináns zajforrás, egyéb tevékenység
csak időszakosan történik (üzemzavar, karbantartás).
A kivitelezés és üzemelés során végzett tevékenységek által okozott zajterhelés tekintetében a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.
Elsősorban a létesítés és a megszüntetés fázisában keletkeznek építési-bontási hulladékok.
Veszélyes hulladékok az üzemelés során is keletkezhetnek.
Az építési munkálatok, valamint az üzemelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes
hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatosan a közegészségügyi
követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból
elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia
és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.
A benyújtott dokumentáció alapján Domaszék, 0374/283 hrsz. ingatlan villamos energia
ellátása céljából tervezett OTRDF transzformátor állomáshoz legközelebbi, állandó emberi
tartózkodásra szolgáló hely távolsága 13 m. A számítások alapján az elektromágneses
sugárzás nem haladja meg a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos,
mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló
63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben szereplő egészségügyi határértékeket.
A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben az előzetes
vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. április 2.
A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és
megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM
utasítás 24 – 27. §-ában, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló
15/2015 (05. 01.) kormánymegbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I.
táblázat 3. pontjában, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.
10.) EüM rendeletben, valamint a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos,
mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló
63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.
Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.
törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.
Örökségvédelmi szakkérdés:
Felhívom a figyelmet hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során
régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében
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a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot
értesíteni. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leietek felelős őrzés szabályai
szerint megőrzéséről a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési
kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a területi államigazgatási
szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 5. melléklete és a régészeti örökség és műemléki érték
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja,
illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.
Termőföld minőségi védelme szakkérdés:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
CSZ/01/3599-7/2016. számú megkeresésében kérte a talajvédelmi hatóság szakmai
álláspontjának megadását az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. kérelmére, Domaszék
0374/283hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyában benyújtott előzetes
vizsgálati tervdokumentáció vonatkozásában.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján, a tervezett tevékenység, a környezetvédelmi
hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.
Fentiek alapján benyújtásra került a NATUR-ENVITERV Mérnöki Iroda Kft. (6347
Érsekcsanád, József Attila u. 1.) által elkészített, „Domaszék, 0374/283 hrsz. ingatlan
villamos energia ellátása - 20 kV légvezeték építése” című előzetes vizsgálati dokumentáció
(EVD).
A beküldött dokumentáció áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:
A tulajdonos, üzemeltető (beruházó) EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a Domaszék,
0374/283 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása céljából 20 kV-os földkábel, 20kV-os
légvezeték és OTR állomás telepítését tervezi.
A tervezett 20 kV-os földkábel (176,0 fm) Domaszék külterületén, a 0374/305 hrsz-ú
ingatlanon lévő, B12-400 típusú 20 kV-os légvezetéki oszlopról indul. A kábel a 0374/305,
0374/303, 0374/334 hrsz-ú ingatlanokat érinti, majd a 0374/314 hrsz-ú ingatlanon telepítendő
B12-1300 típusú betonoszlopnál kerül összekötésbe a tervezett légvezetékkel.
A tervezett 20 kV-os légvezeték (113,0 fm) a 0374/314 hrsz-ú ingatlan telekhatárára
telepítendő B12-1300 típusú betonoszlopról indul. A közbenső betonoszlop B12-400 típusú, a
0374/313 - 074/314 hrsz-ú ingatlanok telekhatárára telepítik. A 20 kV-os légvezeték a
0374/334 hrsz-ú út és a 0374/283 hrsz-ú ingatlan telekhatárához tervezett OTRDF1 20/100
típusú transzformátor állomásig épül.
A létesítendő közcélú hálózat az érintett területek rendeltetésszerű használatát nem
befolyásolja.
A tervezett hálózat termőföld területet kizárólag biztonsági övezetével érint.
A hálózat létesítésénél az oszlopok telepítése során a talajrétegeket bolygatják.
A munkagépek termőterületekben taposási kárt okozhatnak. Szennyező hatást jelenthetnek a
munkagépek, gépjárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por,
amelyek a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyezhetnek. Ugyancsak szennyező
forrást jelenthet a munkagépekről lecsöpögő olaj, zsír.
A talaj igénybevételével a tervdokumentáció kellő mértékben foglalkozik. Amennyiben a
felsorolt, talajt érő hatásokat a leírt módon kezelik, a talajvédelmi tervfejezetben
foglaltakat betartják, talajvédelmi érdekek sérülése nem várható.
A földtani közeg és a talaj igénybevétele létező, de káros hatása elfogadható.
Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a környezeti elemeket elfogadható mértékben
kívánja igénybe venni.
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Ennek megfelelően az előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi
szempontból kifogást nem emelek.
Az eljárás hatóságunknál 2016. március 25-én indult.
A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv, a 90/2008 FVM rendelet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv., a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, a
71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki
előzetes vizsgálathoz.
Termőföld mennyiségi védelme szakkérdés
A megkeresés vizsgálata, illetve a csatolt dokumentációban rendelkezésre álló adatok alapján
a beruházás megvalósítása termőföldként nyilvántartott ingatlanokat is érint. A jelen tervezési
dokumentáció helyrajzi számra/alrészletre lebontott igénybevételt nem tartalmaz, így
nyilatkozatunkat ennek figyelembevételével adtuk ki.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 9. § (1)
bekezdés a) pontja alapján termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan
időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági
hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.
A Tfvt. szakhatósági, illetve szakkérdésre vonatkozó rendelkezései:
8. §-ának (1-2) bekezdései szerint:
„(1) Ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok
engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld
védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá
eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a
gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével
történjen.
(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata
során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező
földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett
tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
(3) A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem
átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére,
létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén
átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. A
külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági
közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a homok,
kavics vagy agyag ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása
iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása iránti kérelmet olyan településen fekvő
termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő földrészletek összterületének több mint
25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.
(4) Az ingatlanügyi hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást nem ad ki.”
8/A. § szerint: „Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében
foglaltakat alkalmazni kell.”
A vizsgálat során megállapítató volt, hogy a beruházással érintett termőföldek átlagosnál
gyengébb minőségűek, így esetleges más célú hasznosításuk esetén az engedélyezés feltételei
fennállnak.
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Nyilatkozatom rendelkező részében foglaltakhoz:
A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint: „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 (3) bekezdése szerint: „Termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás
megindításához vagy folytatásához rendelkezésre kell állni a termőföld más célú
hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatnak.
Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági
határozat hiánya esetén az eljáró hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie.”
A fentebb foglaltak alapján földvédelmi szakkérdés vizsgálata során sem merült fel olyan
tényező, mely a hozzájárulás megtagadását eredményezné, így a hozzájáruló nyilatkozat
feltételekkel történő kiadásáról rendelkeztem.
Szakmai nyilatkozatom a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-ában, a
8/A.§-ában, a 9. §-ában és a 10. §-ában foglaltakon alapul.
Az ingatlanügyi hatóság szakhatósági hatásköre és illetékessége a a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.
(III.30) Korm. rendeletben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1)
bekezdése, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló
373/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti 1. sz. melléklet 6/3.
pontjának rendelkezésein alapul.

A vízügyi szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdés alapján kerestük meg. A vízügyi hatóság
nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.
A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező rész tartalmazza.
A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:
„Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721
Szeged, Felső-Tisza part 17.) CSZ/01/3599-6/2016. számon, 2016. március 29. napján
érkezett levelében az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.)
megbízásából az OPTOKOM Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.) által – Domaszék
0374/283 046/23 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása 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:
Domaszék, 0374/283 hrsz. –ú ingatlan villamos energia ellátása kapcsán 20 kV
földkábeles és légvezetékes hálózat, valamint OTRDF oszloptranszformátor állomás
létesítését tervezik.
Vízellátás:
A létesítményeknek vízellátási igényük nincs.
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Szennyvíz kezelés és elhelyezés:
Sem a létesítés, sem a fenntartás során szennyvíz nem keletkezik.
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.
Feltételemet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő.
A fentek 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 2016. március 29. 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.) Kormány rendelet 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.”
A R 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében megkeresett Domaszék
Község Jegyzője 1381/2016. számon az alábbi nyilatkozatot tette:
2016. március 24-én kelt, CSZ/01/3599-5/2016. számú levelükre, a Domaszék 0374/283
hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának ügyében az alábbi tájékoztatást adom:
- az érintett hrsz.-ú ingatlanok egy része (0374/303 es 0374/305 hrsz.) a jelenleg hatályos
rendezési terv (5/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelet) alapján Tk-M (Természetközeli
terület-Mocsár).
Erre az övezetre vonatkozó előírás a következő:
„A TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
53. § (1) Ezeken a területeken birtokközpont és új tanyaudvar nem alakítható ki.
(2) A területen műszaki létesítményeket elhelyezni csak a természetvédelmi hatóság
előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.
(3) A területen művelési ágat szántóra változtatni nem lehet.
(4) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével
biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai,
természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi táj értékeknek a
megóvását.
A TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK ÖVEZETEI
54. § T k -M jelű, Természetközeli Mocsarak övezet az időszakosan vízzel elöntött, vagy
mocsaras területek övezete. Az itt található növények, társulások fokozott védelme érdekében
építmény nem helyezhető el.”
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A tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 76. pontja alapján – „Villamos vezeték –
légvezetéknél 20 kV-tól” – a hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.
A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység természetvédelmi,
levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és
hulladékgazdálkodási szempontból nem okoz jelentős környezeti hatást, így a R. 5. § (2)
bekezdés ac) pontja alapján, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerint, a tevékenység a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv., és az annak végrehajtásáról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével, a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező Hatóság által jóváhagyott vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg, mely
engedélyezési eljárásban a Főosztály e rendelet 4. számú mellékletének 3. számú
táblázatának 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében bevonásra kerül.

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.
A R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. március 25-től
közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat –
közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A
közlemény Domaszék Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. március 30.
napjától 2016. április 14. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem
érkezett.
A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy az a
R. szerinti tartalmi és formai feltételeknek megfelel, továbbá, hogy a tevékenység során
jelentős környezeti hatás a hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zajvédelmi, természet- és
tájvédelmi, illetve földtani közeg szempontjából nem várható, ezért a tevékenység
megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
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.
A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII.
törvény 71. § (3) bekezdése értelében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában,
honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/3599-2/2016. számú végzésével
függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik
jogerőre.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. május 19.
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A környezetvédelmi hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az
eljárásban érintett, hatásterületen lévő Domaszék Község Jegyzőjének, aki – jelen
határozat megküldésétől számított 8. napon belül – gondoskodik annak közzétételéről,
továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hatóságunkat a közzététel
időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35.
pontja alapján határoztam meg.
A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján
rendelkeztem.
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Kr. 8. § (1)
bekezdése állapítja meg.
S z e g e d , 2016. május 10.
Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
főosztályvezető-helyettes

Kapják:
1. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
tv.
2. OPTOKOM Kft. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.
tv.
3. CsMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
b.p.
4. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.
b.p.
5. CsMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 6800
Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
b.p.
6. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 6724 Szeged, Kálvária sgt. 43-47.
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721Szeged, Felső-Tisza part 17.
8. Domaszék Község Jegyzője 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
9. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
(tájékoztatásul)
10. Hatósági nyilvántartás
11. Irattár
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