
országgyűlési képviselő
Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1 )-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez

,,Milyen villamosenergia-átviteli hálózati fejlesztéseket terveznek az alföldi térségben?"
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az ország energiaellátásának és a kapcsolódó villamosenergia-átviteli hálózat
távvezetékelemeinek a biztonsága és zavartalan működése kétség kívül nemzetstratégiai
szintű feladat, ezért a tervezésük és a megvalósításuk rendjét törvények szabályozzák.

Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló hatályos 2003. évi XXVI. törvény célja,
hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki
infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre,
valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére,
illetve erőforrások védelmére.

A jelenlegi OTrT-ben a műszaki infrastruktúra elemei között a villamosenergia-átviteli
hálózat távvezetékelemeinek térbeli rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. Ebben még
hozzávetőlegesen sem szerepel az elmúlt hónapokban a nyomvonala miatt sokat vitatott,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak nyilvánított (65/2017. (III 20.) Korm. 
rendelet) Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os fejlesztési szakasz, mely bár azóta megkapta a
szükséges hatósági engedélyeket, perek terhelik és kérdőjelezik meg az eljárás lefolytatásának
módját. Különösen, mert az elmúlt hónapokban került sor az OTrT törvény szakmai
felülvizsgálatára és ez alapján tervezett módosítására. A szakmai-hatósági egyeztetések és a
törvénytervezet környezeti értékelésének társadalmi egyeztetése információink szerint már
megtörtént, bár a törvény azóta sem került az Országgyűlés elé. Az egyeztetési
dokumentumokban és a törvénytervezet mellékeltében ugyanakkor a tervezett nyomvonalak



között még mindig nem szerepelt a mostanra már az engedélyezésen is túlesett Albertirsa
Kecskemét 400 kV-os fejlesztés szakasz.

Szerepel viszont az új OTrT tervezetében a Szolnok-Nyárlőrinc 400 kV távvezeték, sőt, a
MAVIR ZRt. vélhetően további magas feszültségű távvezetékek létesítését is előirányozta,
feltételezhetően elsősorban Paks I-II, más új erőmű, vagy nagy kapacitásigényű ipari parkok
fejlesztése miatt.

Az LMP ez ügyben 2017. végén közérdekű adatigényléssel is fordult a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz,
ám válaszlevelükben a közérdekű adatok közreadását több mint 100.000 forintos
költségtérítés ellenében tudták volna csak vállalni.

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemeinek meglévő és tervezett térbeli
rendszerét tekintve több kérdés felmerül, ezért kérem szíves válaszát a következőkre:

1. Milyen energiapolitikai, szakmai vagy egyéb okok indokolják az Albertirsa
Kecskemét és a Szolnok-Sárszentlőrinc 400kV-os, csaknem párhuzamos távvezeték
mindegyikének kialakítását? Összefügg-e a tervezett vezeték-létesítés a Paks2
fölépítése miatt megnövekvő áramszállítási szükséglettel?

2. Van-e már pontosabb nyomvonal-tervezet, és ha igen, mely településeket,
területfelhasználási kategóriákat, esetlegesen védett, ill. Natura 2000 területeket,
tanyás térségeket érint a tervezett Szolnok-Sárszentlőrinc 400kV-os távvezeték
nyomvonala?

3. Milyen fázisban van a tervezése, hatósági engedélyezése, társadalmi egyeztetése?

Tisztelettel kérem szíves válaszát és a segítségét abban, hogy ezen ügyek a lehető legteljesebb
nyilvánosságot kapják, az eljárás minden dokumentuma a vonatkozó szabályozások alapján
nyilvánosan hozzáférhető legyen, különös tekintettel a környezeti ügyekben az információhoz
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvényben foglaltakra.

Tisztelettel várom felmerült kérdéseimre válaszát.

Budapest, 2018. október 24.
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