
 

 1 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték 
létesítésének folyamatáról 

Budapest Főváros Kormányhivatala, XII. Kerületi Hivatala VB-156/2018 számon 
2018. július 09-i dátummal az Albertirsa-Kecskemét között megvalósítandó 
400 kV-os távvezeték létesítéséhez villamos vezetékjogi engedélyt adott ki, 
amely 2018. július 16-án véglegessé vált. A kiadott vezetékjog végrehajtható. 

A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról Kormányrendelet (65/2017. (III. 20.)) 
született, emellett a Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és a 
kapcsolódó 400 kV-os távvezetéki kapcsolatok megvalósítását a MAVIR ZRt. 
aktuális, jóváhagyott 2017. évi Hálózatfejlesztési terve írja elő. 

Mindezek alapján a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) megkezdi 
az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték építési munkálatainak 
előkészítését. Ezek keretében folytatódik a kivitelezési tervek véglegesítése, és 
elkezdődik az ingatlantulajdonosokat érintő károk végleges kártalanítása. Az 
építési munkaterületek és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges feltételek 
biztosítását követően elkezdődnek a kivitelezési munkák. 

Az alábbiakban ismertetjük az elkövetkező időszakra ütemezett feladatokat, 
amelyek a vezetékjoggal terhelt ingatlanok földhasználóit és 
ingatlantulajdonosait érintik. 

1. A vezetékjogi engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek alapján a 
Tervező MVM OVIT Zrt., illetve alvállalkozója a Pöyry Erőterv Zrt. folytatja 
a kivitelezési tervek véglegesítését. Az érintett földhasználók előzetes 
értesítését követően megkezdődnek az alapozási tervek elkészítéséhez 
szükséges talajmintavételi fúrások. Azokon az oszlophelyeken, ahol ezt a 
földhasználók korábban tudomásul vették, ez a tevékenység 
befejeződött. A további mintavételi fúrások már a végrehajtható 
vezetékjog alapján folytatódnak a tevékenységgel okozott eseti károk 
(taposási- és zöldkárok) földhasználó részére történő teljes körű 
rendezése mellett. 

2. A MAVIR ZRt. fontosnak tartja, hogy a távvezetékkel vagy annak 
biztonsági övezetével érintett valamennyi ingatlantulajdonos teljes körű 
kártalanítása a lehető legrövidebb időn belül, kölcsönösen 
elfogadható megállapodások alapján történjen meg. Az érintett 
ingatlantulajdonosokat megillető végleges károk számítására a 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, 
hogy „A kártalanítási összeg megállapítására a határozat véglegessé 
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válásának időpontja az irányadó”, ezért a kárszakértők jelenleg az 
egyes ingatlanokra elkészítendő kárszámítások véglegesítését végzik. A 
kártalanítás folyamata a teljes nyomvonalon előreláthatóan csak a 
2018-as év végére zárul le. 

3. A MAVIR ZRt. azon ingatlantulajdonosok részére, akik a kivitelezési 
munkák elvégzéséhez nyilatkozat aláírásával járulnak hozzá, 
kártalanítási előleget fizet. A kárszámítások véglegesítését és a 
kártalanítási megállapodás létrejöttét megelőző előlegfizetéseket a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás mielőbbi 
megvalósulása indokolja. A kártalanítási előleg elfogadása mellett a 
tulajdonosoknak továbbra is biztosítva van a lehetőség, hogy a 
későbbiekben postázásra kerülő végleges kárszámítást észrevételezzék. 
Azaz a kártalanítási előleg átvétele, nem jelenti a kártalanítási összeg 
elfogadását.  

A kölcsönösen elfogadható megállapodás érdekében egyeztetéseket 
kezdeményezhetnek a kárszakértővel, valamint biztosított marad a 
jogorvoslat lehetősége is számukra. Az előlegfizetés elfogadása minden 
érintett ingatlantulajdonos egyéni döntése. 

4. Az előlegfizetések után folyamatosan postázásra kerülnek az időközben 
véglegesített kárszámítások és az annak alapján előkészített 
kártalanítási megállapodás tervezetek is, természetesen azon 
tulajdonosok részére is, akik az előlegfizetéssel nem kívánnak élni. 
Továbbá kezdődik a kártalanítással kapcsolatban felmerülő 
észrevételek érdemi egyeztetése. 

5. A kártalanítási megállapodások ütemének megfelelően a kivitelezési 
munkák megkezdése előtt minden földhasználó értesítést kap a 
munkakezdésről, és lehetősége lesz arra, hogy a kivitelezővel ennek 
ütemezéséről egyeztessen. Elsőként az alapozási munkák indulnak el. 

 

Az előkészítő és kivitelezési munkák zavartalan elvégzése érdekében kérjük az 
Önkormányzat közreműködését abban, hogy a tájékoztatásunkat minden 
érdeklődő részére tegye elérhetővé, és támogassák a tárgyi közcélú és 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban résztvevő cégek és a 
feladatukat, munkájukat végző alkalmazottainak munkáját, annak 
érdekében, hogy a térség folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátása 
hosszú távon is biztosított legyen. 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 MAVIR ZRt. 


