
KECSKEMÉTIJÁRÁSIHIVATALA 

tfl /&�.Ú.a� ; & .. e!l�}N.tlf�· cg{�t/a:l&fl �lf!lc/új1.'&Mt KTFO-azonosító: 114651-3-5/2017. 

-a /fr3x-;u/.(ef/efl rdd'lladc:l/&{. #!�JtJ< C?9&_f:lt ·�0 Ot1-Ik�. szám: 
.
BK-05/KTF/05663-1112017. 

J. 1 i/. 11/J �� � . l 1 ��� HIY.szám.-!<{f)_/llt��· rt?��:ra..v ,71t J&."-::h_j . 
eat 

. ���3J7,-�1 ·- t::telléklet:- , (/. ett/. _b3 �_) {Jéfu.l $. W 1 ���- Ugyintézö: dr. Kisgyörgyei Agnes 

rel!� · �l Telefon: +36 (76) 795-862 

Tárgy: MA VIR Zrt., az Albe1tirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése , (a módosított nyomvonaira vonatkozó) 
környezeti hatásvizsgálati kérelem , közlernény 

KÖZ LE MÉNY 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 
székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 
elérhetősége: 
postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 
tel.: 761795-870 
e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ 

értesíti az érintetteket, 

I. 

..... ...... ........ ·················· ... d n tum a!áírts 

hogy a MA VIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszeril·ányító Zrt. (székhely: l 031 Budapest, 
Anikó u. 4., rövidített elnevezése: MA VIR Zrt.) - a módosított nyomvonaira vonatkozó - a PÖYRY 
ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. (székhely: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3., levelezési cím: 
1450 Budapest, Pf. lll.) által elkészített- az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése tárgyú- a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 31412005. (XII. 
25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) szerinti környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz 2017. december l -jén, 
melyet hatóságunk hiá�ypótlási felhívására 2017. december 13-án kiegészített. 

A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemeZt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6512017. (III. 20.) Korm. 
rendelet 1. §( l )  bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű 
ügy. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. december l .  
Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2017. december 2. 
Az ügyintézési határidő: a nemzetgazdasági szempontból kiemell jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tőrvény 3. § (l) bekezdés és a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tőrvény 91. §(l)  bekezdése alapján a kérelem hatósághoz tötténő 
megérkezését követő naptól számított 42 nap. 
Az eljárás lezárásának objektív határnapj a: 2018. február l. 

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

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 
Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

761795-870 , e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 



2 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól s=óló 200-1. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése é11elmében az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az alábbi 
időtartamok: 
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő, 
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, 
d) a szakhatóság eljárásának időtartama, 
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

j) a 70.§ (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 

g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 
esemény időta11ama, 
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 
annak teljesítéséig terjedő idő, 
j) a szaké11ői vélemény elkészítésének időtartama, 
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 
valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 
közlés időtartama. 
l) hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap. 

A közlernény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

A közlernény közzétételének időpontja: 2017. december 14. 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések: 
Bács-Kiskun megyéből: Kecskemét, Városföld 
Pest megyéből: Albertirsa, Mikebuda, Dánszentmiklós, Cegléd, Csemő, Nyársapát, Nagykőrös 

A tevékenységnek határon átte1jedő környezeti hatása nincs. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §
ai szerinti eljárás- országhatárokon átte1jedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat- nincs folyamatban. 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás kapcsán 
észrevételeket a későbbiekben megtartandó közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi 
hatósághoz, illetve az érintett település jegyzőjéhez lehet benyújtani. Észrevételek megtételére és kérdések 
feltevésére a közmeghallgatásan is lehetőség nyílik. 

A kör-nyezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges kömyezetvédelmi engedélyt, 
b) a kérelmet elutasítja. 

A kérelem és a mellék1etek nyomtatott példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán és a tevékenység telepítési helye szerinti 
települések jegyzőinél lehet betekinteni. 

A betekintés médjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

A kérelem és mellékletei internetes elérhetöségei: 
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/374/-8544505772265275514/publicLink/114651-3-7.ZIP 

Y!.c: 
https://is.gd/d4musq 
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A környezetvédelmi hatóság a közleményt elektronikus úton megküldi a társadalmi szervezetek 
névjegyzékébe felvett azon érdekvédelmi és társadalmi szervezeteknek, melyek működési területét, illetve 
tevékenységi körét az eljárás érinti. 

II. 

hogy a MA VIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (székhely: 1031 Budapest, 
Anikó u. 4., rövidített elnevezése: MAVIR Zrt.) által 2017. december l-jén benyújtott, hatóságunk 
hiánypótlási felhívására 2017. december 13-án kiegészített - a módosított nyomvonaira - a PÖYRY 
ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. (székhely: 1094 Budapest, Angyal u. 1-3., levelezési cím: 
1450 Budapest, Pf. l l l .) által elkészített- az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése tárgyú
kérelem alapján indult, a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás 
keretében 2018. január 18-án, csütörtökön, 10:00 órakor közmeghallgatás tartására kerül sor a Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 105. számú termében, a Kecskemét, Deák Ferenc tér l .  szám alatt. 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

A közlemény közzétételének időpontj a: 2017. december 14. 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás 
időpanijáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy az érintett települések jegyzőjéhez lehet benyújtani. 
Észrevételek megtételére és kérdések feltevésére a közmeghallgatásan is lehetőség nyílik. 

Kecskemét, 2017. december 13. 

Labancz Attila 


