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Tisztelt Képviselő-testület!
Nyilvánvalóan emlékeznek még arra, hogy 2006 és 2008 között, a Litér–Olaszfalu–Zirc
120 kV-os villamos távvezeték (légvezeték) létesítését tervezték a község határban,
közvetlenül a Búzavirág utca mellett, jelentős mértékű erdőirtással, a lakóövezetektől
120-130 m-re.
Röviden, anno az EURO-GREEN ENERGY Fejlesztő és Szolgáltató Kft. a közel két évig
tartó eljárás után, a megismételt eljárásban, az I. fokú környezetvédelmi hatósági
döntés ellen benyújtott fellebbezésemnek helyt adó II. fokú környezetvédelmi hatósági
döntést követően, elállt a tervtől.
A téma ismét előtérbe került. 2020. február 20. napján, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya közleményt tett közzé, miszerint az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérelmére, a Zirc-Litér 132 kV-os villamos távvezeték
(légvezeték) létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás indult. A távvezeték
tervezett nyomvonalát a meglévő MAVIR 400 kV-os távvezetékkel párhuzamosan
tervezték.
A közleménnyel érintett tervvel kapcsolatban észrevételt tettem, a légvezetékkel
tervezett beruházáshoz kapcsolódó kérelem elutasítását és a környezetvédelmi
engedély kiadásának megtagadását kértem a hatóságtól, több okból is, kiemelten arra
a tényre, hogy 315 973 m2 becsült erdőterület igénybevételével (letarolásával)
valósulna meg, amelynek jelentős része „természetszerű erdőt” érintene.
Az észrevételeimet követően, gyakorlatilag napokon belül, módosították a
nyomvonalat, az új nyomvonalváltozat szerint a tárgyi 132 kV-os vezetéket a MAVIR
400 kV-os távvezeték biztonsági övezetébe helyezték át a teljes szakaszon, amely
(csak) elméletileg újabb erdőterületek kivágását nem érintette volna.
A módosított tervvel kapcsolatban is kértem a kérelem elutasítását és a
környezetvédelmi engedély kiadásának megtagadását.
A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozata szerint, „ A

tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti
hatás, a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem
kötött.”
E határozat ellen fellebbezésnek helye nem volt, a közléssel jogerőssé vált.

Mint kiderült, erre a környezetvédelmi előzetes vizsgálatra a beruházónak azért volt
szüksége, nagyon gyorsan, mert egy EU-s pályázat benyújtásához kellett, amelynek
határideje szorította őket. Pozitív környezetvédelmi vélemény nélkül a pályázatot nem
is tudták volna benyújtani. Sajnos a környezetvédelmi hatóság azt nem vette
figyelembe, hogy a MAVIR 400 kV-os távvezeték biztonsági övezetébe gyakorlatilag
lehetetlen lenne erődirtása nélkül, a módosított terv szerint a távvezetéket megépíteni.
A pályázatuk – a tudomásom szerint – sikeres lett.
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Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából, a Danube InGrid projekt
keretein belül, az ELINOR Mérnökiroda Kft. elkészítette a Zirc-Litér 132 kV-os közcélú
távvezeték előzetes nyomvonal-kijelölési dokumentációját, megvalósíthatósági
tanulmányát.
A tervezők kérelme alapján, a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya a tárgyban, a vezetékjogi
engedélyezési eljárást megelőző hatósági előkészítéssel kapcsolatban, 2021.
szeptember 6-ára, Székesfehérvárra a hatóság székhelyére, értesítést és
nyilatkozattételre felhívást küldött az engedélyezési eljárásban érintettek részére.
Ezen a tervegyeztetésen a hatóságon, a beruházó és tervező képviselőin, valamint
rajtam kívül senki más nem vett részt, pedig a nyomvonal több önkormányzatot is
érint, és tudomásom van arról, hogy más települések állampolgárainak az érdekeit is
sérti a jelen formában a távvezeték, de az önkormányzataik mégsem képviselik a
választópolgáraiknak az érdekét.
A tervegyeztetésen átadtam a „Zirc-Litér közötti 132 kV-os távvezeték létesítésével
kapcsolatos észrevételek, kifogás” tárgyú EPL/657-3/2021. számú észrevételeimet,
amely a tájékoztatóhoz 1. mellékletként csatolok.
Kiemeltem ezen a megbeszélésen, hogy az ismertetett új nyomvonal nem egyezik meg
azzal, amely alapján előzetes környezetvédelmi nyilatkozatot kaptak a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálytól. Abban a módosított tervben nem
szerepelt újabb erdőterület igénybevétel. Ami pedig a jelen tervet illeti, 215 088 m2
erdőirtást tartalmaz. Csak Eplény közigazgatási területén 33 915 m2 erdőt kívánnak, a
MAVIR 400 kV-os vezetékkel párhuzamosan, letarolni. Ez azt jelenti, hogy az EU-s
forrást odaítélő bíráló bizottságot megtévesztették, aminek következménye kell, hogy
legyen.
Nyomatékosan felhívtam mind a hatóság, mind pedig a tervezők figyelmét arra, hogy
az egyetlen – tájképvédelmi, környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is –
elfogadható műszaki megoldást, a MAVIR 400 kV-os távvezeték biztonsági sávjában
elhelyezett földkábel fektetése jelenti.
Bármilyen légvezetékes létesítés ellen, minden lehetséges jogi eszközzel fel fogunk
lépni, ha kell, akkor állampolgári engedetlenséggel, de meg fogjuk akadályozni a
tervezett beruházást.
A megbeszélésről úgy váltunk el egymástól, a beruházó és tervező képviselőivel, hogy
ők nem szeretnének semmilyen jogi aktusba belekeveredni, mivel az a pályázatukban
vállalt kivitelezési határidő betarthatóságát veszélyeztetné, ami az EU-s támogatás
elvesztésével járna, ezért megvizsgálják az eplényi szakaszon az erdőterületeket
érintően a földkábelfektetés lehetőségét és jelentkezni fognak.
A megbeszéltekkel ellentétben a „dicső” Kormányunkat keresték meg, amely –
karácsonyi ajándékként, december 23-án – a Danube InGrid projekt megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű
beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendeletet hozta, amely
szerint:
„2. § (1) A Beruházással összefüggésben
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a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
(2) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet és a
hatályos településrendezési eszközöket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az
ingatlan-nyilvántartás szerinti, a 3. mellékletben meghatározott helyrajzi számú
ingatlanok kivételével az építtető földkábeles megoldás alkalmazására nem
kötelezhető.”
A kormányrendelet teljes szövegét a tájékozató 2. mellékleteként csatolom.
Ez a kormányrendelet is az önkormányzati alapjogok megsértését jelenti, a hatalommal
való visszaélés tökéletes példája.
Felháborító módon, a Kormány már eddig is, indokolatlanul, példátlan mennyiségű
beruházást tett „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé”, –
nem egyet hosszú évekre titkosítva – csak azért, hogy az oligarcháit tisztességtelenül
gazdasági előnyhöz juttassa, az uniós forrásokat ellopja, gátlástalanul rombolva a
természetet, a környezetünket (lásd Balaton, Fertő tó, Velencei-tó stb.), sárba taposva
az állampolgárok, a civilek érdekeit, és most a Bakony következne. (Most csütörtökön,
nagy többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt az oligarchákról szóló
jelentést, amiben sajnos a kormányfőnk neve is szerepel.)
A tervezésre vonatkozó eljárás részletei az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
EKR000499192021 szám alatt található meg.
Az emberi jogokért és a környezetvédelemért is tevőlegesen kiálló Európa Parlamenti
képviselőink segítségét kérve, tájékoztatni fogom a támogatást odaítélő bizottságot a
fentebb említett csalásról, annak érdekében, hogy az EU-s forrást kizárólag olyan
esetben folyósítsák csak, ha a tervezett beruházás minden tekintetében megfelel az
önkormányzati és EU-s környezetvédelmi, tájképvédelmi és egészségügyi normáknak.
Minden alkalmat és eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy az eddig
megalkotott „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé”
nyilvánító összes kormánydöntés felfüggesztésre és felülvizsgálatra kerüljön, és a
környezetünk megmeneküljön.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére.
Eplény, 2022. március 25.
Fiskál János

