
 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
8200 Veszprém, József Attila u. 36., Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1307 

telefon: 88/885-900, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu  
D:\AJKAHONLAP_KOZZETETEL\2017\Informatika\1320171208\7692-17-k1.docx 

 

Veszprémi Járási Hivatal  
 

 

K Ö Z L E M É N Y 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalnál (továbbiakban: 

Veszprémi Járási Hivatal) az Geovol Kft.(8451 Ajka, Padragi út 280. továbbiakban 

Kft.) megbízásából a Uni-Terv 2005. környezetvédelmi Kft.( 6723 Szeged,tabán u.26 

I/1.)  által 2017. december 1. napján kelt kérelem és mellékelt dokumentáció alapján az 

Ajka 0228/1 hrsz.-ú ingatlanra tervezett (5 MW-os) naperőmű létesítésére vonatkozóan 

VE09Z/07692-1/2017. ügyszámon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékletének 128. pontja (Egyéb, az 1–127. 

pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt 

területen- a) 3 ha területfoglalástól) figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás 

indult. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § 
(3) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki: 

Az eljáró Hatóság megnevezése:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Székhelye: 8200 Veszprém, József Attila u. 36. 

Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, József Attila u. 36. 

Elérhetősége:    8210 Veszprém, Pf.: 1307 

Telefon: 06-88-885-900, telefax: 06-88-550-848, 

Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu 

Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 800-1600, Péntek: 800 –1200 

                   Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás 

Az ügy tárgya: az Ajka 0228/1 hrsz.-ú ingatlanra tervezett (5 MW-os) naperőmű 
létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.  

Az ügy rövid ismertetése:  

A tervdokumentáció célja a Geovol Kft. részéről egy 5880 kWp, teljesítményű (DC 
oldali) szolár erőmű megvalósítása 3 ha-t meghaladó méretű ingatlanon. A technológiai 
berendezések telepítésével a nap energiáját alakítják át villamos energiává megújuló 
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energiá-ból. Az energiaátalakítás szolár panelok úgynevezett fotovoltaikus panelok 
segítségével törté-nik. Az ingatlan kiválasztásánál szempont volt, hogy viszonylag kis 
költséggel megoldható legyen a megtermelt energia hálózatra történő betáplálása, 
mely a terület közelében húzódó 22 kV-os távvezetékre csatlakoztatva megol-dottnak 
tekinthető. A telepített energiát 99 db KACO bluepla-net 50.0TL3 inverter alakítja át 3 
fázisú váltakozó árammá. Optimális üzem mellett a kérel-mező által előállított energia: 
4.950 MWh/év.  
 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Ajka 0228/1 hrsz.terület 100m-es 
környezete. 

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés d) 
pontja alapján a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti 
hatásvizsgálat szükségességére illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára 
vonatkozóan a Veszprémi Járási Hivatal közleményének megjelenését követő 21 
napon belül közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál észrevételt lehet tenni. 

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya előzetes egyeztetés alapján a 
Veszprémi Járási Hivatalonál, valamint Ajka Város Közös Önkormányzat Jegyzőjénél 
tekinthető meg, illetve a Veszprémi Járási Hivatalon érhető el elektronikus formában. A 
Veszprémi Járási Hivatal intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján 
történő közzétételéről. 

A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy 
vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek 
jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. 

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak 
vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban 
meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra 
vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli 
jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, 
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére 
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. 

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, 
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére 
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a 
nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

(továbbiakban Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek 

képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a 

hatásterületen működő egyesületeket (továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi 

közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti 

meg. 

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban 



 - 3 - 

szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés 

érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az 

adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) 

bekezdése szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével 

értesítem.  

Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a 

nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Veszprémi Járási Hivatalhoz 

történő benyújtásával igazolhatja. 

A hatósággal történő kapcsolattartási lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) és 28/D. (1) 

bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság: 

- írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban 

résztvevőkkel. 

Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentős számú 
ügyfelet érint, akkor - az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárás 
során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - a hatóság az ügyféllel 
hirdetményi úton tarthat kapcsolatot. 

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás 

során nyilatkozatot tegyen. 

Tájékoztatom az ügyfeleket arról is, hogy a Veszprémi Járási Hivatalnál– Tyukodiné 
Mikó Györgyi ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás 
bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az 
iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot 
kérhet.  

A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre 
vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák. 

A Veszprémi Járási Hivatal által hozható döntések a R. 5. § (2) bekezdése alapján: 

A Veszprémi Járási Hivatal a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e 

jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős 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, 
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ab) ha nem feltételezhető jelentős 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 feltételezhető jelentős 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 kezdhető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon 

változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő 

körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes 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 legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, 

építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, 

és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési 

dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése az 

irányadó. 

 

Veszprém, 2017. december 6. 

 

 Benczik Zsolt 

 járási hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 

 Bognár József 

 osztályvezető 


