1. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
A hőtermelő létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásban
kijelölt szakhatóságok
1.

Bevonás és közreműködés feltétele
Országos közúthálózatba tartozó
autópálya, autóút területén, az alatt
vagy felett, autópálya, autóút
tengelyétől számított 100 méteren
belül tervezett távhővezeték
nyomvonalának vagy biztonsági
övezetének kijelölése, autópálya
vagy autóút tengelyétől számított
100 méteren belül tervezett
hőtermelő létesítmény létesítése
esetén, ha a kérelmező a
közútkezelői hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Egyéb országos közút vagy
települési önkormányzat
tulajdonában lévő közforgalom
számára megnyitott magánút, helyi
közút területén, az alatt vagy felett,
valamint külterületi szakaszán a
közút tengelyétől számított 50
méteren, főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett távhővezeték
nyomvonalának vagy biztonsági
övezetének kijelölése, egyéb
országos közút tengelyétől számított
50 méteren, főútvonal esetén 100
méteren belül tervezett hőtermelő
létesítmény létesítése esetén, ha a
kérelmező a közútkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
A fővárosi kerületi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közút
területén az alatt vagy felett,
valamint a közutak külterületi
szakaszán a közút tengelyétől
számított 50 méteren belül tervezett
távhővezeték nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének kijelölése, a
közút tengelyétől számított 50
méteren belül tervezett hőtermelő
létesítmény létesítése esetén, ha a
kérelmező a közútkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
A fővárosi önkormányzat
tulajdonában lévő helyi közút
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2.

területén az alatt vagy felett,
valamint a közutak külterületi
szakaszán a közút tengelyétől
számított 50 méteren belül tervezett
távhővezeték nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének kijelölése, a
közút tengelyétől számított 50
méteren belül tervezett hőtermelő
létesítmény létesítése esetén, ha a
kérelmező a közútkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Távhővezeték nyomvonala,
biztonsági övezete vagy hőtermelő
létesítmény helye magyarországi
repülőtértől, fel- és leszállóhelytől,
rádiónavigációs ponttól számított 4
kilométeren belüli kijelölése, 60
méternél magasabb hőtermelő
létesítmény létesítése, 20 méternél
magasabb hőtermelő létesítmény
magyarországi repülőtértől, fel- és
leszállóhelytől, rádiónavigációs
ponttól számított 10 kilométeren
belüli létesítése esetén.

3.

A hőtermelő létesítmény helyének,
valamint a távhővezeték
nyomvonalának, illetőleg biztonsági
övezetének víziúttól vagy hajózási
létesítménytől legfeljebb 50 méteres
távolságra tervezett kijelölése esetén.

4.

A vasúti pálya szélső vágányának
tengelyétől számított 100 méteren
belüli elektronikus hírközlési célt
szolgáló építmény építése,
elhelyezése, megszüntetése esetén,
ha a vasúti pályahálózat működtetője
hozzájárulásának a megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

5.

1. Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges,
a) valamennyi hőtermelő létesítmény
esetében, valamint
b) ha a távhővezetéket külterületen,
továbbá - egyedi tájérték, természeti
terület és országos jelentőségű védett
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a) Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen
és közvetett hatása a polgári célú
légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és a
polgári célú légiközlekedés
biztonságára.
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b) Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének közvetlen
és közvetett hatása az állami célú
légiközlekedésre, a földi telepítésű
berendezések működésére és az
állami célú légiközlekedés
biztonságára.
A távhővezeték nyomvonala
biztonsági övezetének megállapítása,
valamint annak elbírálása
kérdésében, hogy biztosítottak-e a
víziutakra vonatkozó nemzetközi
szerződéseken alapuló hajózási
űrszelvényméretek.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
közút területének nem közlekedési
célú igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett - a közúti forgalom
biztonságára, a közút fejlesztési
terveinek végrehajtására, a
közútkezelő fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e.
1. Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek, az
elérhető legjobb technika alapján
meghatározott levegővédelmi
követelményeknek és előírásoknak, a
környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek, az
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természeti terület, Natura 2000
terület vagy barlang védőövezete
esetén - belterületen valósítják meg.

6.

7.

ivóvízbázisok védelme
követelményeinek, valamint a
tájvédelem jogszabályban
követelményeinek a kérelemben
2. Ha a tevékenység megkezdéséhez foglaltak szerint vagy további
környezeti hatásvizsgálati és az
feltételek mellett megfelel-e. A
egységes környezethasználati
védelmi övezetre vonatkozó
engedélyezési eljárásról szóló
feltételek meghatározása.
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. A 2. számú bevonási és
közreműkö(a továbbiakban: Khvr.) 1. § (3)
bekezdésében foglalt vizsgálatra az dési feltétel esetén annak elbírálása
eljárást megelőzően más hatósági
kérdésében, hogy a Khvr. 5. számú
eljárásban nem került sor, az alábbi mellékletében foglalt követelmények
létesítmények esetében:
alapján a tervezett létesítmény
kapcsán jelentős környezeti hatások
a) hőtermelő létesítmény esetén 50
feltételezhetők-e.
MW kimenő teljesítmény alatt;
b) távhővezeték település
külterületén felszín felett vezetve
(kivéve üzemen belüli vezeték)
védett természeti területen, Natura
2000 területen, barlang
védőövezetén 1 km hossz alatt; nem
védett természeti területen, nem
Natura 2000 területen, nem barlang
védőövezetén 10 km hossz alatt.
Ha a hőtermelő létesítményt vagy a Annak elbírálása kérdésében, hogy a
távhővezetéket régészeti lelőhelyen, létesítmény vagy vezeték
régészeti védőövezet területén,
megvalósítása a kulturális örökség
műemléki területen vagy külön
védelme jogszabályban rögzített
jogszabályban meghatározott
követelményeinek a kérelemben
esetekben műemléket érintő módon foglaltak szerint vagy további
valósítják meg.
feltételek mellett megfelel-e.
Minden eljárásban.
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
létesítmény vagy vezeték
megvalósítása a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
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2. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Előmunkálati jogi engedély dokumentációja
1. Átnézetes helyszínrajz égtáj jelöléssel (1 db)
2. Helyszínrajz ingatlanonként 1:1000 méretarányban
3. Földhivatali ingatlan nyilvántartási térképmásolat (1 db)
4. Az érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
5. Műszaki leírás (1 db)
A létesítendő vezeték megnevezése:
A beruházás adatai:
a) a beruházó megnevezése és címe,
b) a beruházás engedélyezésének adatai,

másodfokon
eljáró
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szakhatóság

c) a beruházás célja, rendeltetése,
d) a tervező vállalat megnevezése és címe.
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
- a névleges nyomás,
- a nyomvonal teljes hossza,
- a vezetékek teljes hossza,
- a vezetékek mérete és anyaga,
- egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása:
Nyomvonalterv (2 db) a földhivatali térképmásolatok alapján, méretarány legfeljebb M=1:500 (belterület)
legalább M=1:4000 (külterület)
6. Műszaki tervlapok

Vezetékjogi engedély dokumentációja
1. Műszaki leírás (1 db)
A létesítendő vezeték megnevezése:
A beruházás adatai:
a) a beruházó megnevezése és címe,
b) a beruházás engedélyezésének adatai,
c) a beruházás célja, rendeltetése.
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
- a névleges nyomás,
- a nyomvonal teljes hossza,
- a vezetékek teljes hossza,
- a vezetékek mérete és anyaga,
- egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása
A vezeték létesítése által érintett területek tulajdonosai
Nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük
A 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű meglévő és kivágandó faállomány megjelölése
Nyilatkozat, hogy a tárgyi vezeték az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem akadályozza
2. Kiviteli tervdokumentáció (1 db)
- műszaki leírás
- nyomvonalterv
- hossz-szelvények, keresztszelvények, részlettervek
- földhivatali térképmásolatok
- érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai
- közmű üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok
5 db nyomvonalterv
- közműegyeztetések bizonylatai
Táblázatosan (1 db):
- helyrajzi számonként a tervezett vezeték által igénybe vett tervezett vezeték hosszát (m)
2
- a biztonsági övezet területét (m )
2
- a tervezett műtárgyak megnevezését és darabszámát, az általuk elfoglalt területet (m )

