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KÖZLEMÉNY 

 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya:  Helios Magna Kft., Sántos 032/1 és 03/7 hrsz. alatti 

ingatlanokon napelemes kiserőmű létesítésének előzetes 

vizsgálati eljárása 

Az ügy ügyiratszáma:  SO/TO/01781/2021.  

Az eljárás megindításának napja: 2021. június 3. 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindításától számított 45 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 

Gombos Eszter e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu 

Telefonszám: 82/795-975 

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése: 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a kérelem alapján és a 

dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (7) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 128. a) pontja 

(Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre 

szánt területen, 2 ha területfoglalástól) értelmében a tárgyi ügyben a Tervező kérelmére előzetes 

vizsgálati eljárást folytat le. 
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A Környezethasználó neve, székhelye: 

Helios Magna Kft. 

7300 Komló, Altáró utca 8. 

A tervezett beruházás célja:  

A tervezett tevékenység célja 7 MW és 15 MW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítése. A két 

napelempark szomszédos ingatlanokon fog megvalósulni. 

A tervezett tevékenység jellemzői:  

A tervezett napelemparkok által termelt elektromos energia az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

által üzemeltetett közcélú villamosenergia hálózatra kerül rácsatlakozásra a Kaposvár 132/22 kV 

alállomásban. 

A Sántos 03/7 hrsz.-ú ingatlanon (15 MW) 34.488 db 510 W-os monokristályos napelem modul, 150 

db 100 kVA Huawei SUN2000-10KTL-M1 inverter és 11 db 1600 kVA betonházas 

transzformátorállomás kerül elhelyezésre. 

A Sántos 032/1 hrsz.-ú ingatlanon (7 MW) 19.114 db 510 W-os monokristályos napelem modul, 69 db 

100 kVA Huawei SUN2000-10KTL-M1 inverter és 6 db 1600 kVA betonházas transzformátorállomás 

kerül elhelyezésre. 

A tervezett transzformátorállomás és a kapcsolóállomás közötti szakaszon új 22 kV-os NA2XS(F)2Y 

típusú földkábelt terveznek fektetni. 

A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok: Sántos 032/1 és 03/7 hrsz. 

A két napelempark által érintett terület nagysága: 32,1 ha. 

A tervezett napelemparkok szántó és legelő művelési ágú területeken fognak megvalósulni.  

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések: 

A tervezett tevékenység hatásterülete kizárólag Sántos község területét érinti. 

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán 

ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél 

betekinthetnek. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőknél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 
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A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton 

közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee78643b8b0179e5ba023c1c0d/103787/5888433541400425084/1781_2021.zip 

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései: 

− ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezésével szemben 

kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható; 

− 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; 

− amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából 

jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó 

környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit; 

− ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában 

kezdhető meg. 

− ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési eszközökkel nincs 

összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység 

megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett 

kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni. 

− 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. 

A Kormányhivatal a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és 

mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezetten érintett települések 

jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény 

közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 
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A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos 

kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, 

valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a 

közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz 

észrevételt lehet tenni. 

A Kormányhivatal a közleményt 2021. június 10. napján a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám 

alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http:// www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy) teszi 

közzé. 


