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4. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2021. évi M-1 jelű MÓDOSÍTÁSÁNAK 
TERVANYAGA 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

 
A településrendezési terv módosítással érintett területeinek városon belüli elhelyezkedése Forrás saját szerkesztés 
 
A Chi Fu Group nemzetközi vállalatcsoportba tartozó Chi Fu Resources Kft. és annak projektcége a Most 
Treasure Kft. Borsodnádasd térségében 30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű fejlesztését végzi.  
A naperőművet a Borsodnádasd város északkeleti térségében a 0148, és 0145/6 helyrajzi számú 
területeken tervezik elhelyezni. 
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A naperőmű fejlesztésére rendelkezésre álló fejlesztési terület mintegy 51 ha.  
A hálózati csatlakozáshoz szükséges 132/22 kV-os transzformátor állomás a szükséges 
segédrendszerekkel a 0113/4 helyrajzi számú területen, a meglévő alállomás közelében kerül 
elhelyezésre. A hálózati csatlakozáshoz szükséges NAF/KÖF transzformátor telepítéséhez rendelkezésre 
álló terület nagysága: 0,92ha. 
 

A MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

2021 évi M1 jelű TRE 
módosítás 
M1. számú módosítása 

A 30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű területének kijelölése, és 
általános mezőgazdasági területből Má történő átsorolása különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások területébe Kken. A területen 
lévő, korábban vízgazdálkodási V területbe sorolt, mára beerdősült terület 
besorolása Ev védőerdő területbe a biológiai aktivitási érték pótlásának 
érdekében. 
 

2021 évi M1 jelű TRE 
módosítás 
M2. számú módosítása 

A közcélú hálózati csatlakozáshoz szükséges transzformátor állomás 
területének kijelölése, és általános mezőgazdasági területből Má történő 
átsorolása egyéb iparterületbe Gip, a környezetében lévő transzformátor 
állomáshoz hasonló besorolással. A tervezett transzformátor állomás 
megközelítését biztosító kiszolgáló meglévő nyomvonalon haladó kiszolgáló út 
szabályozása. 
 

2021 évi M1 jelű TRE 
módosítás 
M3. számú módosítása 

Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MWe beépített 
teljesítményű Naperőmű és Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os 
transzformátor állomás közötti 22 kV-os és 132 kV-os kábel-összeköttetés 
feltüntetése a Településrendezési terveken. A tervezett transzformátor 
állomás megközelítését biztosító kiszolgáló meglévő nyomvonalon haladó 
kiszolgáló út szabályozása.  
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5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
 
A Településszerkezeti Terv módosításának határozat tervezete 
 
 

...../2021. (        ) önkormányzati határozat 
 
 

Tárgy:  
 
 
Borsodnádasd Város 40/HÖK/2005.(VI.2.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott 
Területrendezési Szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása. 
 

1) A Képviselő-testület Borsodnádasd Város Településszerkezeti Tervének 2021 évi M-1 jelű módosítását 
a jelen határozat 1 számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Rajzszámok:  T-1/2021-M1/M1 
T-1/2021-M1/M2 
T-1/2021-M1/M3 

 
A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 
 

2) A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása érinti.  
A Képviselő-testület Borsodnádasd Város Településszerkezeti Terv Leírásának módosítását a határozat 
2. számú melléklete szerint jóváhagyja.  
 

3) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított 
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában 
foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 
 
 

Felelős: polgármester 
 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 
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A....../2021. (          ) határozat 1. melléklete 
 

M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Településszerkezeti terv területfelhasználását érintő elemeinek felülvizsgálata a 30 MWe (AC) 
teljesítményű naperőmű területét érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egység, a változás a 0148, és 0145/6 helyrajzi számú, 
valamint a 0149 helyrajzi számú ingatlanokat és a kijelölt területfelhasználási egységet érinti. 
A módosítás leírása: 
30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű területének kijelölése, és általános mezőgazdasági területből 
Má történő átsorolása különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások területébe Kken. A 
területen lévő, korábban vízgazdálkodási V területbe sorolt, mára beerdősült terület besorolása Ev védőerdő 
területbe a biológiai aktivitási érték pótlásának érdekében. A tervezett 20 kV-os földkábel feltüntetése. 
A hatályos Településszerkezeti terv részlete 
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A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: T-1/2021-M1/M1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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M-2 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Településszerkezeti terv területfelhasználását érintő elemeinek felülvizsgálata a közcélú hálózati 
csatlakozáshoz szükséges transzformátor állomás területének kijelölését érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egység, a változás a 0113/4 helyrajzi számú ingatlant 
és a kijelölt területfelhasználási egységet érinti. 0113/4, 0108, 0100/1 
A módosítás leírása: 
A város területén tervezett 30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű területének kijelöléséhez 
kapcsolódóan a közcélú hálózati csatlakozáshoz szükséges transzformátor állomás területének kijelölése, és 
általános mezőgazdasági területből Má történő átsorolása egyéb iparterületbe Gip, a környezetében lévő 
transzformátor állomáshoz hasonló besorolással. A tervezett 20 kV-os és 132 kV-os földkábel feltüntetése  
A hatályos Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: T-1/2021-M1/M2 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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M-3 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Településszerkezeti terv hálózati elemeinek érintő felülvizsgálata a 30 MWe (AC) teljesítményű naperőmű 
területét érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egység. A változás az alábbi helyrajzi számú 
ingatlanokat érinti: 
20 kV–os földkábel: 0113/4, 0111/1, 0100/1,098/1 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 
0131/2, 0144/6, 0144/2, 0143/2, 0145111, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 
120 kV –os földkábel: 0113/4, 0108, 0100/1 
A módosítás leírása: 
Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MVA beépített teljesítményű Naperőmű és 
Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os transzformátor állomás közötti 22 kV-os kábel-összeköttetés 
feltüntetése a Településrendezési terveken. A tervezett és meglévő transzformátor állomások között kiépülő 
132 kV-os összekötés feltüntetése. 
A hatályos Településszerkezeti terv részlete 
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A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: T-1/2021-M1/M3 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A hatályos Településszerkezeti terv jelmagyarázata 

 
A módosuló Településszerkezeti terv jelmagyarázata 

 
 

A....../2021. (          ) határozat 2. melléklete 
 
A Településrendezési szabályzat ( A Településszerkezeti terv leírása) III. Fejezet, a Területfelhasználási 
egységek tagozódása 16 pont Beépítésre nem szánt területek kiegészül az alábbiakkal: 
 
Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások területe - Kken 
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6. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 
 

A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 
 

Borsodnádasd Város Önkormányzatának ………./2021. (…..) önkormányzati rendelete  
Borsodnádasd Város Képviselőtestületének a Borsodnádasd város Szabályozási tervének elfogadásáról 

és a Helyi Építési Szabályzat-HÉSZ- területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 6/2005. 
(VI.02.) számú rendeletének módosításáról 

 
Borsodnádasd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően a Borsodnádasd 
város Szabályozási tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat-HÉSZ- területre vonatkozó 
előírásainak megállapításáról szóló 6/2005. (VI.02.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A Helyi Építési Szabályzat-HÉSZ- területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 6/2005. 
(VI.02.) számú rendelet, (a továbbiakban „R”) 9. §. Gazdasági területek (2) Ipari terület Külterületen 
tervezett iparterületek előírásai kiegészül az alábbiakkal: 

- A megújuló energiaforrások közcélú hálózati csatlakozáshoz szükséges transzformátor 
állomás területének kijelölése 

 

(2) A „R”) 9. §. Gazdasági területek (2) Ipari terület Külterületen tervezett iparterületek előírásai e) 
pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 
e) A beépítés feltétele:  a teljes közművesítettség, 

közmű létesítmények területének esetében legalább részleges 
közművesítettség 

(3) A „R”) 9. §. Gazdasági területek (2) Ipari terület Külterületen tervezett iparterületek előírásai 
kiegészül egy h) ponttal az alábbiak szerint: 
h) A megújuló energiaforrások közcélú hálózati csatlakozáshoz szükséges transzformátor állomás 

területén a technológiai berendezések építménymagassága a technológia függvényében, a 
műszaki szükségességnek megfelelően létesíthető.  

 
2. § 

 
A „R”) kiegészül egy 16/A §-al az alábbiak szerint: 
 

16/A § 
Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások övezete 

 
 

 

 

Kk-en 
 

Különleges megújuló energiaforrások övezete 

 

 
 

 Kk-en SZ 3 
  6,0 3000 

Napelempark övezete  

 
a) A területen belül a műtárgyakon és az azokhoz tartozó műszaki berendezéseken kívül 

elhelyezhetők a rendeltetést kiszolgáló építmények. 
b) A műtárgyakat és az azokhoz tartozó műszaki berendezéseket a beépítettség mértékébe nem 

kell beszámítani. 
c) A különleges beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 1%-os beépítettséggel 

helyezhetők el. 
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d) Az övezetet csak a rendeltetésnek megfelelően szükséges közművesíteni, vagy közmű pótló 
berendezések használatát előirányozni. 

 
3. § 

 

(1) A „R” 1. számú mellékletét képező T-3 Jelű Külterületi Szabályozási Terv e rendelet 1. melléklete 
szerint módosul 

 
Tervszámok:  T-3/2021-M1/M1 
   T-3/2021-M1/M2 
   T-3/2021-M1/M3 

 
(2) A Külterületi és Belterületi Szabályozási Terv módosításokkal nem érintett részei hatályban 

maradnak. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Burkovics Róbert        Kormos Krisztián 
jegyző          polgármester 
 
Borsodnádasd, 2021..………… hó 
 
A kihirdetés napja 2021. ……….hó 
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A....../2021 (          ) rendelet 1. melléklete 
 

M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Szabályozási terv területfelhasználását és övezeti rendszerét érintő elemeinek felülvizsgálata a 30 MWe 
(AC) teljesítményű naperőmű területét érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egység, a változás a 0148, és 0145/6 helyrajzi számú, 
valamint a 0149 helyrajzi számú ingatlanokat és a kijelölt területfelhasználási egységet érinti. 
A módosítás leírása: 
30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű területének kijelölése, és Má2 jelű általános mezőgazdasági 
területből történő átsorolása különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások területébe Kken. A 
tervezett övezet Kk-en, szabadonálló beépítési mód, legfeljebb 5%-os beépítettségi mérték, melyből épület 
mindösszesen 2% lehet. Megengedett építménymagasság 6 méter, alakítható legkisebb telekterület 3000 
m2. A területen lévő, korábban vízgazdálkodási V7 övezetbe sorolt, mára beerdősült terület besorolása Ev 
védőerdő területbe a biológiai aktivitási érték pótlásának érdekében. A tervezett 20 kv-os földkábel 
feltüntetése. 
A hatályos Külterületi szabályozási terv részlete 

 
 



 

BORSODNÁDASD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI M1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
A TERVEZETT 30 MW TELJESÍTMÉNYŰ NAPERŐMŰ ÉS KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEI TERÜLETÉT ÉRINTŐEN 17 

A módosuló Külterületi szabályozási részlete 

 
A módosítás tervszáma: T-3/2021-M1/M1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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M-2 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Településszerkezeti terv területfelhasználását érintő elemeinek felülvizsgálata a közcélú hálózati 
csatlakozáshoz szükséges transzformátor állomás területének kijelölését érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egység, a változás a 0113/4 helyrajzi számú ingatlant 
és a kijelölt területfelhasználási egységet érinti. A kiszolgáló út érinti a 0100/1 helyrajzi számú ingatlant is. 
A módosítás leírása: 
A város területén tervezett 30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű területének kijelöléséhez 
kapcsolódóan a közcélú hálózati csatlakozáshoz szükséges transzformátor állomás területének kijelölése, és 
általános mezőgazdasági terület Má2 övezetéből történő átsorolása egyéb iparterületbe Gip. A tervezett 
övezet szabadon álló beépítési mód, 40% megengedett legnagyobb beépítettségi mérték, 9,0 méter 
megengedett legnagyobb építménymagasság mely a technológiai berendezések esetében a műszaki 
szükségszerűségnek megfelelően kerül meghatározásra, 3000m2 megengedett legkisebb telekterület. 
környezetében lévő transzformátor állomáshoz hasonló övezeti besorolással. A tervezett 20 kV-os és 132 
kV-os földkábel feltüntetése. A tervezett transzformátor állomás megközelítését biztosító meglévő 
nyomvonalon haladó kiszolgáló út szabályozása.  
A hatályos Külterületi Szabályozási terv részlete 
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A módosuló Külterületi szabályozási részlete 

 

A módosítás tervszáma: T-3/2021-M1/M2 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  

 



 

BORSODNÁDASD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI M1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
A TERVEZETT 30 MW TELJESÍTMÉNYŰ NAPERŐMŰ ÉS KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEI TERÜLETÉT ÉRINTŐEN 20 

M-3 JELŰ MÓDOSÍTÁS: 
A Külterületi szabályozási terv hálózati elemeinek felülvizsgálata a 30 MWe (AC) teljesítményű naperőmű és 
kiegészítő vezeték hálózatát érintően  
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
A Külterületi szabályozási terven jelölt területfelhasználási egység. A változás az alábbi helyrajzi számú 
ingatlanokat érinti: 
20 kV –os földkábel:: 0113/4, 011011, 010011, 09811, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 
0130/6, 0131/2, 0144/6, 0144/2, 0143/2, 0145111, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 145/5, 0147/2, 0145/6, 
098/1 
120 kV –os földkábel: 0113/4, 0108, 0100/1 
A módosítás leírása: 
Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MVA beépített teljesítményű Naperőmű és 
Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os transzformátor állomás közötti 22 kV-os kábel-összeköttetés 
feltüntetése a külterületi szabályozási terven. A tervezett és meglévő transzformátor állomások között 
kiépülő 132 kV-os összekötés feltüntetése. A tervezett transzformátor állomás megközelítését biztosító 
meglévő nyomvonalon haladó kiszolgáló út szabályozása. 
A hatályos Külterületi szabályozási terv részlete 
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A módosuló Külterületi szabályozási terv részlete 
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A módosuló Külterületi szabályozási terv kiemelt részlete 

 
A módosítás tervszáma: T-3/2021-M1/M3 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A hatályos Településszerkezeti terv jelmagyarázata 

 
A módosuló Településszerkezeti terv jelmagyarázata 

 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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7. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

BORSODNÁDASD VÁROS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 

A TERVEZETT 30 MW TELJESÍTMÉNYŰ NAPERŐMŰ ÉS KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEI 
TERÜLETÉT ÉRINTŐEN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI TERV  

 

7.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI  
 

7.1.1 A településrendezési terv módosításának kezdeményezése 
 
Borsodnádasd város Önkormányzata 27/2021.(V.20.) számú polgármesteri határozatában döntött arról, 
hogy módosítja az érvényben lévő Településrendezési tervét, mely sorrendben a 2021. évi M-1 jelű 
módosítás lesz. 
A tervezett megújuló energiaforrások beruházása mind Borsodnádasd Város Önkormányzata számára 
mind a térség számára meghatározó jelentőséggel bír, ezért megvalósítását a település önkormányzata 
támogatja.  

 
A Képviselő-testület nevében eljáró polgármester hozzájárult a különleges beépítésre nem szánt 
megújuló energiaforrások és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények területének, valamint az elektromos 
vezetékhálózathoz kötődő a Településrendezési Eszközök módosításának indításához és lefolytatásához 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretében. 

 
A tervezett beruházást érintő területeket a 27/2021.(V.20.) számú polgármesteri határozat kiemelt 
fejlesztési területté minősíttette az alábbiak szerint: 

  

• Naperőmű terület: 0148, 0145/6 

• Alállomás bővített területe: 0113/4 

• Nyomvonalas létesítmény 22kV: 0113/4, 0111/1, 0100/1,098/1,  0115/5, 0115/4, 

0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 

0144/6, 0144/2, 0143/2, 0145111, 0145/12, 

0145/13, 0145/14, 145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 

• Nyomvonalas létesítmény 132 kV 0113/4, 0108, 0100/1, 
 

7.1.2 A településrendezési terv módosítását előkészítő tervdokumentációk  
 
A Most Treasure Kft. Borsodnádasd 30 MWe teljesítőképességű projektjéhez (Hrsz. 0148, 0145/6) 
fejlesztési igénye már korábban is megfogalmazódott, így az érintett területekre a jogszabályoknak 
megfelelő tervezési folyamat elindult engedélyezési terv illetve az engedélyezéshez szükséges 
kiegészítő tervek elkészítésével. 
Elkészültek az alábbi tervdokumentációk, melyeket a Településrendezési terv módosításához külön 
könyvtárakban mellékelünk az alábbiak szerint: 

 
- Műszaki terv a Most Treasure Kft. Borsodnádasd 30 MWe teljesítőképességű projektjéhez (Hrsz. 

0148, 0145/6)  

mailto:la.urbekft@chello.hu
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- Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MW beépített teljesítményű Naperőmű 
létesítése Hálózati Csatlakozási Terv 
Dokumentum azonosító: RTERV-2020-08-02 

- Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os transzformátor állomás létesítése Építési Engedélyezési 
Terv 

- Dokumentum azonosító: RTERV-2020-08-03 
- Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MVA beépített teljesítményű Naperőmű és 

Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os transzformátorállomás közötti 22 kV-os kábel-
összeköttetés Építési Engedélyezési Terv 

- Dokumentum azonosító: RTERV-2020-08-03 
- Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MVA beépített teljesítményű Naperőmű és 

Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os transzformátorállomás közötti 22 kV-os kábel-
összeköttetés Vezetékjogi engedélyezési terv 

- Dokumentum azonosító:RTERV-2020-08-04 
- Borsodnádasd ÉMÁSZ 132/22 kV-os alállomás és Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os 

transzformátorállomás közötti 132 kV-os kábel-összeköttetés Vezetékjogi engedélyezési terv 
- Dokumentum azonosító:RTERV-2020-08-05 
- Előzetes Régészeti Dokumentáció 
- Talajvédelmi terv 
- Közlekedési munkarészek 

 

7.1.3 A Településrendezési terv módosítása 
 
Tekintettel arra, hogy a tervezett Településrendezési Eszközök módosításának területeit a Polgármester 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért Településrendezési terv módosítás tárgyalásos eljárás 
keretében kerül módosításra.  
A Kormány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása 
egyeztetésének és elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (6) bekezdései alapján a településrendezési 
eszköz egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, ha: 
 

„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt 
indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet 
következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt 
indokolt, vagy 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 
A módosítani kívánt területre a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: 
 

• Borsodnádasd város Településszerkezeti Terve, jóváhagyva a 40/HÖK/2005.(VI.2.) számú önkormányzati 
határozattal, mely többször módosításra került.  
Tervanyaga papír alapon rendelkezésre áll. 

• Borsodnádasd város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, elfogadva a 6/2005. (VI. 02.) számú 
önkormányzati rendelettel, mely többször módosításra került.  
Tervanyaga papír alapon rendelkezésre áll. 

 
A Településrendezési eszközök módosításánál az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezéseit és 
jelkulcsait alkalmazzuk. 
A Településrendezési terv módosítása a hiteles állami alapadatok felhasználásával készül, melyet az 
önkormányzat a TRT felülvizsgálatához beszerzett.  
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7.1.4 A Településrendezési terv módosításának véleményeztetése 
 

a) A Településrendezési terv tervezett módosításai tárgyalásos eljárásban történik, azonban a tárgyalás 
megfelelő lebonyolításának érdekében a végső szakmai véleményezési terv elkészítése előtt - mely a 
tárgyalás alapja - előzetes tájékoztatási és adatkérés eljárás a lefolytatására is sor került a partnerségi 
egyeztetés lefolytatásával párhuzamosan.  

b) A módosításhoz a környezeti vizsgálat készül. Ezért a miatt a környezeti vizsgálat tematikájának 
meghatározása érdekében kérelemmel fordul a város a környezet védelméért felelős szervekhez a 
2/2005.(I.11) Korm. rendelet alapján.  
A tervezett beruházáshoz előzetes vizsgálati dokumentáció készül, mely folyamatban van. 

c) A tárgyalásos eljárás előtt a partnerségi véleményezési eljárására is sor kerül. 
A véleményezési szakaszba bevonásra kerülnek a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 41.§ (2) bekezdés 
szerint felsoroltak, így  
− A partnerségi rendelet szerint az eljárásban érintett partnerek 
− Az érintett területi és települési önkormányzatok 

 
 
d) A tárgyalásos eljárás előtt a partnerségi véleményezési eljárás lefolytatására került sor előzetes 

tájékoztatási és adatkérési tervdokumentáció alapján. 
A véleményezési szakaszba bevonásra kerülnek a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 41.§ (2) bekezdés 
szerint felsoroltak, így  
− A partnerségi rendelet szerint az eljárásban érintett partnerek 
− Az érintett területi és települési önkormányzatok 

 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-
testület feladat- és hatáskörét gyakorolva 156/2020. (XII. 22.) számú határozatában döntött a partnerségi 
egyeztetés lezárásáról. 
 

A döntést a Terviratok tervfejezet 8.2 pontja tartalmazza. 
 

e) A módosítás miatt a környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása érdekében kérelemmel 
fordult a város a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005.(I.11) Korm. rendelet alapján az 
előzetes tájékoztatási eljárással egy időben.  
A környezeti vizsgálat lefolytatását az illetékes szervek nem tartották szükségesnek. 
A környezeti vizsgálat szükségeségéről Kazincbarcika Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 155/2020. (XII. 22.) határozatában döntött. 
A környezeti vizsgálat szükségeségéről Kazincbarcika Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 155/2020. (XII. 22.) határozatában döntött. 
A Polgármester egyetértett azzal, hogy a Kazincbarcika Város Településszerkezeti Terve, a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terve K-06 jelű módosítása által érintett területek tekintetében - az 
eljárásban nyilatkozó szakhatóságok véleményével egyetértve - nem szükséges az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti környezeti 
vizsgálat lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése. 
Az eljárás lezárásáról szóló döntést a 8. Terviratok tervfejezet 8.3. pontja tartalmazza. 
A Képviselő-testület a környezeti értékelést nem tartotta szükségesnek. 

 

f) A Településrendezési terv tervezett módosításai tárgyalásos eljárásban történik, azonban a tárgyalás 
megfelelő lebonyolításának érdekében a végső szakmai véleményezési terv elkészítése előtt - mely a 
tárgyalás alapja - előzetes tájékoztatási és adatkérés eljárás lefolytatására is sor került.  
A tervmódosítás előzményeként a módosítandó témakörökkel kapcsolatosan a Kormány 314/2012. 
(XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
kormányrendelet (a továbbiakban Településrend. R) 26. Az előzetes tájékoztatási szakasz 37.§ szerinti 
eljárási szakasza lezárult. 
Az eljárás dokumentumait a 8. Terviratok tervfejezet 8.4 pontja tartalmazza. 
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Az államigazgatási szervek véleményeinek összegzése 
Tervezői válaszok és intézkedések. 

BORSODNÁDAS város2 021. ÉVI M-1 jelű módosítása 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet szerinti előzetes 
véleményezési szakasz során felmerült észrevételek és a rájuk adott válaszok 

 Ügyirat szám Államigazgatási szerv Észrevétel 

1.  BO/17/00247-2/2021 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Főépítész 

Adatszolgáltatási kötelezettsége nincs. 
Jogszabályi vonatkozásokat ismertet. 
A Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartják 
szükségesnek. 

2.   Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

Nem nyilatkozott. 
Az előzetes vizsgálati eljárást teljes 
eljárásként kezeli, erről kaptunk levelet. 

3.  2350/3/2021 Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága 

Teljes körű adatszolgáltatást biztosítanak. A 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm. 
rendelet 1. § (3) bekezdése alapján táj- és 
természetvédelmi szempontból a tervezési 
területekre vonatkozóan a környezeti 
vizsgálat készítését szükségesnek tartják 
Kérik a környezeti vizsgálat, értékelés 
lefolytatásához a 2/2005. (1. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. sz. 
mellékletében szerepeltetett tematika 
figyelembe vételét. Kérik, hogy a Korm. 
rendelet 4. számú mellékletében felsorolt 
pontok közül a 1.4., 3.1., 3.4.3., 3.5.1., 
3.6.1.1., 3.6.1.2., 3.6.1.3., 4., és 6. számú 
természet- illetve tájvédelmi vonatkozású 
fejezeteket szíveskedjenek kidolgozni.  
A környezeti vizsgálat készítésének 
folyamatába a 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 
8. § (1) bekezdése alapján szakértői 
jogosultsággal rendelkező szakértő bevonása 
szükséges.  
Az M-1 jelű módosításhoz tartozó tervezési 
területeket a nyilvántartás szerint országos 
jelentőségű védett természeti terület. 
Natura 2000 közösségi jelentőségű 
területek nem érintik, azonban az országos 
ökológiai hálózat ökológiaifolyosó övezete 
és a tájképvédelmi terület övezete érintik. 
A tervezési terület a Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: MaTrT) 3/1. számú 
melléklete alapján az országos ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó övezetének részét 
képezi. 
Az M-2 jelű módosításhoz tartozó 0113/4 
hrsz.-ú ingatlanról keletre fekvő 0100 hrsz.-
ú terület a törvény erejénél fogva védelem 
alatt álló láp terület. A Hódos-patak menti 
lápterület megóvása szükséges a 
szomszédos 0113/4 hrsz.-ú ingatlanon 
tervezett beruházás és az építési 
beavatkozások során. A tervezési területeket 
a nyilvántartás szerint országos jelentőségű 
védett természeti terület, Natura 2000 
közösségi jelentőségű területek, . továbbá ·az 
országos ökológiai hálózat övezetei nem 
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érintik, azonban a tájképvédelmi terület 
övezete érinti. Az adott területen egyedi 
tájérték, természeti emlék jelenlétéről nincs 
tudomásuk. 
Az M-3 jelű módosításhoz tartozó tervezési 
területeket a nyilvántartás szerint országos 
jelentőségű védett természeti terület, Natura 
2000 közösségi jelentőségű területek nem 
érintik, azonban a tájképvédelmi terület 
övezete érinti. Az egyes ingatlanok közül az 
0108, 0111/1, 010011, 0116/4, 0116/3, 0129, 
0130/6, 0131/2 hrsz.-ú ingatlanok magterület 
övezet, a 0144/6, 0144/2, 0145/11, 0145/12, 
0145/13, 0145/14, 0145/5, 0145/6 hrsz.-ú 
ingatlanok pedig ökológiai folyosó övezet 
részét képezik. Az adott területen egyedi 
tájérték, természeti emlék jelenlétéről nincs 
tudomásuk. 
A tervezett napenergia park területét 
illetően javasolják a megengedett 
legnagyobb beépíthetőség (5%) arányának 
csökkentését, továbbá épületek 
elhelyezésére meghatározott 2%-os 
arány csökkentését. (A műszaki leírásban 
vezérlő épületet, szolgáltató épületeket 
jelölnek raktár, őrszoba szerepel)  
A beépítettség mértéke csökkentésre került 
5%-ró 3 %-ra és és 2-ról 1 %-ra 

4.  35500/5721/2021. ált.  Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági 
Szolgálat 

Általános jellegű tájékoztatást ad, 
jogszabályokat ismertet.  
A Környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
szükségesnek.  

5.   Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

Nem nyilatkozott.  

6.  É2021-2001-005/2021 Észak-magyarországi Vízügyi 
igazgatóság 

Borsodnádasd város adott részterületei: 
- nem érintettek a „Kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi terület 
övezete" által,  
- nem érintettek a „Felszíni vizek 
vízminőség védelmi vízgyűjtő területének 
övezete" által. 
A tárgyi területek felszín alatti vízbázis 
kijelölt hidrogeológiai védőidomát, 
védőterületét nem érintik, illetve felszíni 
ivóvízbázis kijelölt védőterületén 
nincsenek rajta. 
A módosítással érintett területek nagyvizi 
mederrel nem érintettek.  
A módosítások az ÉVIZIG kezelésében lévő 
kisvízfolyást nem érintenek közvetlenül. 
Azonban a Karácsonyi-völgyi-patak (Hódos- 
p.-mellékág - Névtelen-0455) vízfolyás az 
ÉVIZIG kezelésében lévő szakasza szomszédos 
a módosítással érintett Borsodnádasd 0100/1 
hrsz.-ú ingatlannal. 
Az M-1-jelű TRE módosítás M-1 számú 
módosítása kapcsán megjegyezzük, hogy a 
Borsodnádasd 0149 hrsz.-ú ingatlanon a 
nyilvántartás szerint a völgyben kisvízfolyás 
található Névtelen-0390 néven.  
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7.   Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (polgári védelem, 
iparbiztonság) 

Nem nyilatkozott. 

8.  BO/NEF/2177-2/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály.  

A Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartják 
szükségesnek. Amennyiben a környezeti 
vizsgálat lefolytatása mellett döntenek, úgy 
annak kidolgozása során a Rendelet 4. számú 
mellékletében foglalt általános tartalmi 
követelmények szakterületet érintő elemzési 
pontjaival egyetértenek 
Adatszolgáltatási kötelezettsége nincs. 
Általános jellegű jogszabályi vonatkozásokat 
ismertet. 
A vízbázisok védelme egyedileg vizsgálandó, 
ha szükséges.  
A véleményezési dokumentáció 
áttanulmányozása után megállapította, hogy 
a tervezett tevékenység során a telepítésből 
és a működésből jelentős környezeti hatások 
nem feltételezhetők, a területén élő lakosság 
egészségügyi kockázata jelentősen nem 
növekszik . A tervezett környezetvédelmi 
intézkedések, műszaki megoldások 
biztosítják, hogy a létesítés során a káros 
környezeti, környezet egészségügyi hatások 
a megadott megállapítások érvényesítésével 
és a vonatkozó előírások és jogszabályok 
betartásával csökkenthetők, ezért a tervezett 
tevékenység káros hatásai elfogadható 
szinten tarthatók.  

9.  BP/0801/00706-2/2021 Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos 
közúti és Hajózási Főosztály 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

A településrendezési eszköz módosításával 
kapcsolatban, hatáskör hiányában észrevételt 
nem tesznek. 

10.   Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Közlekedési 
Hatóság Vasúti Főosztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő.  

11.   Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Hajózási 
Hatósági Főosztály 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő.  

12.   Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatal 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő.  

13.  8929-2/2021/h Honvédelmi Minisztérium 
Állami Légügyi Főosztály 

A katonai légügyi hatóságként eljáró HM 
Állami Légügyi Főosztály észrevételt nem tesz, 
kifogást nem emel, az adott területre 
vonatkozólag különös követelményeket, a 
településrendezési eszközök tartalmi 
követelményeivel kapcsolatos különös 
elvárásokat nem fogalmaz meg. 

14.  BO/30/700-2/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és Mérésügyi 
Főosztály Útügyi Osztály 

Jogszabályi vonatkozásokat ismertet.  

15.  BP/2602/00488-2/2021 Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

Műemlékvédelmi és régészeti 
örökségvédelmi szempontból nem tartják 
szükségesnek a környezeti vizsgálat 
lefolytatását, mivel a beruházást megelőzően, 
az elérhető Véleményezési dokumentáció 
keretén belül elkészült az Egyszerűsített 
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Előzetes Régészeti Dokumentáció 
(Egyszerűsített ERD) és az Örökségvédelmi 
hatástanulmány. 
Az Egyszerűsített ERD-t készítő 
Várkapitányság Nonprofit Zrt. a Borsodnádasd 
– Bánberke elnevezésű 15922 azonosítójú 
régészeti lelőhelyet azonosította a beruházás 
pufferzónájában 

16.  BO/25/01684-2/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

Adatszolgáltatást biztosít. 
A tervezett beruházás délnyugati 
pufferzónájában található a 15922. 
nyilvántartási azonosító számú 
Borsodnádasd- Bánberke nevű régészeti 
lelőhely, melynek közelében nagy eséllyel 
lehet számítani a lelőhelyhez tartozó 
jelenségek előkerülésére a földmunkák során. 
A Környezeti vizsgálat szükségességének 
megállapításában nem illetékes.  

17.  19108/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály  

Jogszabályi vonatkozásokat ismertet. 
A Borsodnádasd 0148 hrsz-ú és a 
Borsodnádasd 0145/6 hrsz-ú földrészleteken 
a BAZ Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztálya a 15051-
2/2021 számú határozatával már 
engedélyezte fotovoltaikus napelemes erőmű 
létesítését, és 15009-4/2021 számú 
határozatával a Borsodnádasd 0113/4 hrsz-ú 
földrészleten megépítendő transzformátor 
állomás megépítését engedélyezte . 
A településrendezési terv módosításához 
becsatolt dokumentációból megállapította , 
hogy a felhasználásra tervezett földrészleten 
megépítendő fotovoltaikus erőmű és 
transzformátor telep megvalósítása gyenge 
minőségű termőföldet érint, ezért a 
módosítás ellen földvédelmi szakmai 
szempontból kifogást nem emelnek . 
A környezeti vizsgálat lefolytatását 
földvédelmi szakmai szempontból nem 
tartja indokoltnak. 

18.  HE/EO/04057-2/2021 Heves Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály 

A 30 MW-os naperőmű üzemeltetésével 
kapcsolatos, a Borsodnádasd 0113/4 helyrajzi 
számú ingatlanra tervezett létesítmény nem 
érintheti a Borsodnádasd 43 B erdőtervi jelű 
erdőrészlet által elfoglalt területet.  
A Környezeti vizsgálat szükségességéről nem 
nyilatkozik. 
A tervezett módosítás nem érinti az 
erőterületet.  

19.  9045-2/2021/h Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

A módosítás honvédelmi érdekeket nem 
érint. 
Külön észrevételt nem tesznek. 

20.   Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

21.  BO/15/01414-2/2021 Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és Mérésügyi 
Főosztály Bányászati Osztály 

A Környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
szükségesnek. 
Adatszolgáltatást biztosít: 
Az érintett területeken engedélyezett 
szilárdásvány - kutatás nincs; 
A tárgyi eljárással érintett területeken az 
alábbi, megkutatott, ipari készlettel 
rendelkező ásványi nyersanyag 
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Az előzetes véleményeket a Tervdokumentáció külön könyvtára tartalmazza.  
 

7.2 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ISMERTETÉSE  
 

7.2.1 A módosítással érintett területek kijelölése, elhelyezkedése 
 

előfordulás szerepel az Állami Ásványi 
Nyersanyag és Geotermikus 
Energiavagyon Nyilvántartásban: 
„Borsodnádasd" megnevezéssel 92794 
kódszámon szerepel a Borsodi és Ózd-
vidéki barnaszén medencéhez tartozó 
mélyművelésű bányaüzem ásványi 
nyersanyaga. 
A Bányafelügyelet mellékelve megküldte a 
módosítással érintett mélyművelésű 
bánya vágatainak szelvényeit, valamint a 
nem közhiteles alábányászottság 
térképének kivágatát. A Bányafelügyelet 
az érintett területeken felszínmozgást 
nem tart nyilván; 

22.  CM/15063-2/2020 Nemzeti Média - és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Általános jogszabályokat ismertet. 

23.   Országos Atomenergia Hivatal Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 

24.  BP/FNET-TKI/4554-2/2021 Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közegészségügyi Osztály 1. 

A város területén gyógytényező érintettsége 
nem áll fenn, így a véleményezésben nem 
illetékes. 

25.  40736-2/2021/KBKHF Nemzeti Népegészségügyi 
Központ 

A településrendezési eszköz naperőmű 
létesítése miatti módosításához a Nemzeti 
Népegészségügyi Központnak észrevétele 
nincs, kémiai biztonsági szempontból annak 
környezeti hatása nem várható, a 
környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
szükségesnek.  

26.   Nemzeti Földügyi Központ Adatszolgáltatást biztosít. 
A város területén borszőlő termőhelyi 
kataszteri terület nem található. 

27.   Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat 

Nem nyilatkozott.  
Egyetértő félnek tekintendő. 
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A módosítással érintett területek elhelyezkedése a településen belül   Forrás saját szerkesztés 

  

Sárga színnel: Az érintett területfelhasználási egységek  Zöld sraffozással érintett ingatlanok 
 

7.2.2 A tervezett módosítások bemutatása 
 

A rendezés célja 
A Borsodnádasd város területén létesítendő A 30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű területének  és 
kiszolgáló létesítményeinek kijelölése valamint az elektromos hálózati rendszerének tervezett 
nyomvonalainak feltüntetése a Településrendezési terve. 
A településrendezési terv módosítását 3 módosítási egységre osztottuk a jobb átláthatóság érdekében. 
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A MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

2021 évi M1 jelű TRE 
módosítás 
M1. számú módosítása 

A 30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű területének kijelölése, és 
általános mezőgazdasági területből Má történő átsorolása különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások területébe Kken. A területen 
lévő, korábban vízgazdálkodási V területbe sorolt, mára beerdősült terület 
besorolása Ev védőerdő területbe a biológiai aktivitási érték pótlásának 
érdekében.  

2021 évi M1 jelű TRE 
módosítás 
M2. számú módosítása 

A közcélú hálózati csatlakozáshoz szükséges transzformátor állomás 
területének kijelölése, és általános mezőgazdasági területből Má történő 
átsorolása egyéb iparterületbe Gip, a környezetében lévő transzformátor 
állomáshoz hasonló besorolással. A tervezett transzformátor állomás 
megközelítését biztosító kiszolgáló meglévő nyomvonalon haladó kiszolgáló út 
szabályozása.  

2021 évi M1 jelű TRE 
módosítás 
M3. számú módosítása 

Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MWe beépített 
teljesítményű Naperőmű és Borsodnádasd Naperőműpark 132/22 kV-os 
transzformátor állomás közötti 22 kV-os és 132 kV-os kábel-összeköttetés 
feltüntetése a Településrendezési terveken. A tervezett transzformátor 
állomás megközelítését biztosító kiszolgáló meglévő nyomvonalon haladó 
kiszolgáló út szabályozása.  

 

7.2.3 A módosítással érintett terület hatályos rendezési terve, besorolásai 
 

A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 
 

A hatályos Településrendezési terv 2005 évben készült, papír alapú, módosítására négyszer került sor. 
Egységes szerkezetű terv nem készült. 
A településrendezési terv felülvizsgálatához illetve korábbi módosításához tervezett módosításához 
szükségessé vált a dokumentálhatóság és az összehasonlíthatóság érdekében a hatályos településrendezési 
tervek digitális felszerkesztése az érintett tervezési szakaszokon. A hatályos terv felszerkesztése a 
láthatóságból adódó pontossággal készült az állami alapadat szolgáltatásban biztosított térképre, melyet a 
projekt geodéziai felméréseivel kiegészítettek. 
Borsodnádasd város már készítteti a hatályos Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A 
Helyzetfeltárás helyzetértékelés kiegészítése munkarész és a Településfejlesztési koncepció is elkészült, 
melyet jóváhagytak. 
 
A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA 
 
A hatályos Településszerkezeti terv tervlapjának a tervezéssel érintett szakaszai a külterület vonatkozásában 
digitális formában felszerkesztésre kerültek. 
 
A hatályos Településszerkezeti terv módosítására szükség van a tervezett projektek megvalósíthatóságának 
érdekében. 
A Településszerkezeti terv Leírásának módosítására is sor kerül. 
 
A hatályos Településszerkezeti terv kivonat tervlapjait az 5. pont a Településszerkezeti terv módosításának 
határozat tervezete 1. melléklete tartalmazza módosítási területenként. 
 

A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
SZABÁLYOZÁSI TERV 
 
A hatályos Szabályozási terv tervlapjainak a tervezéssel érintett területei a külterület vonatkozásában digitális 
formában felszerkesztésre kerültek.  
 
A hatályos Szabályozási terv kivonat tervlapjait a 6. pont A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI 
TERVEK MÓDOSÍTÁSA A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza módosítási 
területenként. 
 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
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A Helyi Építési Szabályzat III. Fejezete a Területfelhasználási egységek övezeti szabályozását, a beépítésre 
nem szánt területeket érintően tartalmazza. Ezen belül különleges beépítésre nem szánt területek nem 
kerültek szabályozásra. 
 

A módosított Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat javaslatai és előírásai 
 
SZABÁLYOZÁSI TERV 
 
A 7.2.2 pontban szerepel a tervezett módosítások bemutatása, a rendezés célja leírásánál, mely ismerteti a 
tervezett szabályozási terv módosításokat, valamint a 6. pont A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A 
SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza 
módosítási területenként a szabályozás módosításának részletes leírását és ábraanyagát. 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
A Helyi Építési Szabályzat 2002 évben került jóváhagyásra, azóta többször módosították, de átfogó 
módosításra nem került sor. Összeállítása a korszak szakmai gyakorlatát és jogszabályi környezetét tükrözi. 
 
A Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat között összhang van.  
A Helyi Építési Szabályzat módosításánál a rendeleti egység megtartására törekedtünk, hiszen nem teljes 
körű felülvizsgálatról van szó, hanem egytényleges beruházás megvalósításának elősegítéséről.  
A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készült, mely elsősorban a módosítással érintett 
területek szabályozási előírásaira terjed ki, illetve egy új §- ban a különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiaforrások előírásaira terjed ki.  
A tervezet előírásokat a HÉSZ módosító rendelete tartalmazza a 6. tervfejezetben. 
 
A rendezés várható hatásai 
 
A tervezett Településrendezési terv módosításának településrendezési hatása pozitív, hiszen a tervezett 
különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások mind a település, mind a térség vonatkozásában 
előremutatóak, különösen egy olyan területen, ahol a szénbányászatnak van múltja. Műszaki értelemben 
megvalósítható megoldás kerül megtervezésre, a beépítésre nem szánt területek kijelölését az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosóaira vonatkozó előírások is lehetővé teszik.  
 

7.2.4 Új beépítésre szánt terület kijelölése 
 
Az új beépítésre szánt terület kijelölésének jogszerűségét a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervének 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § előírásai figyelembe vételével kell igazolni.  
 

Új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor az M-2 jelű módosítás esetében, mely a hatályos 
Településrendezési tervben Má2 általános mezőgazdasági terület felhasználásba van kijelölve. 
A tervezett beépítésre szánt terület települési térségen kívül helyezkedik el a meglévő transzformátor 
állomás közelében 
 

Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) Az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez 
A tervezett transzformátor állomás csatlakozik a meglévő települési területhez, mert közvetlen 
összeköttetésben kell lennie a hatályos településrendedzési terven lévő meglévő transzformátor 
teleppel, azzal műszaki összeköttetésben áll. 

b) Az új beépítésre szánt terület települési térségen belül van és csatlakozik a meglévő belterülethez 
Sem a meglévő transzformátor állomás sem az újonnan kijelölésre kerülő transzformátor állomás 
nincsen a települési térségen belül, viszont a beruházás helyhez kötöttnek minősül a műszaki 
szükségszerűségből. 

c) Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, az igazgatási határtól távolabb, települési területen belül helyezkedik el. 
Sem a meglévő transzformátor állomás sem az újonnan kijelölésre kerülő transzformátor állomás nem 
okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését, a 25. számú országos 
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főútvonalról megközelíthetően helyezkedik el az úttól nyugati irányban viszont a beruházás helyhez 
kötöttnek minősül a műszaki szükségszerűségből. 

d) Új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 
terület. A felsorolt szempontokat abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a meglévő beépítésre szánt 
terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak 
várható költsége miatt. 
Borsodnádasd hatályos településrendezési tervében nem szerepel megújuló energiaforrások területe, 
és így a hozzá tartozó transzformátor állomás sem. 
A naperőmű területe beépítésre nem szánt területként kerül meghatározásra, azonban a tervezett 
transzformátor állomást beépítésre szánt területként jelöljük ki, tekintettel a műszaki 
szükségszerűségekre, illetve annak okán, hogy a várost ellátó transzformátos állomás is egyéb 
iparterületei besorolásban van. A két állomás kapcsolatban áll egymással. 

e) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 
lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – 
kell kijelölni.  
Esetünkben a szükséges és előírt védőerdő területet nem a transzformátor állomás közvetlen 
közelében hanem a naperőmű területén jelöljük ki, a BAZ Megyei Területrendezési tervnek 
megfelelően. 
A kijelölt erdőterületet a biológiai aktivitás számítás során figyelembe vettük.  
A tervezett beépítésre szánt egyéb iparterület területe 0,92 ha, a tervezett erdőterület 8,57 ha, melyek 
a módosítással érintett településrendezési egységeken belül helyezkednek el, tehát megfelel a 
követelményeknek. 
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7.3 ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

7.3.1 Az Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 
 

Kivo
nat az OTrT – Szerkezeti Tervéből (2018. évi CXXXIX. törvény melléklete) 

 

 

Jelmagyarázat az az OTRT Az Ország Szerkezeti terve tervlapjához  
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Az Országos Területrendezési Tervet a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény állapította meg. (A továbbiakban OTrT) 
A hatályos Településrendezési eszközök az OTrT- nek való megfelelőséget a hatályos terv nem vizsgálta, 
hiszen az az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény előtt készült. 
 

A módosított 2018. évi CXXXIX. törvény az Országos Területrendezési Tervről az alábbiakat tartalmazza 
Borsodnádasd Város igazgatási területére: 
 

Területfelhasználás 
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Borsodnádasd területét az alábbi országos területfelhasználási 
kategóriák érintik: 
- Települési térség 
- Erdőgazdálkodási térség 
- Mezőgazdasági térség 
 

Műszaki infrastruktúra-hálózatok 
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Borsodnádasd területét az alábbi műszaki infrastruktúra-hálózatok 
érintik: 
- Főút - 25 sz. [Borsodnádasd-Ózd] elsőrendű főút 
-Termékvezeték 
A felsorolt Műszaki infrastruktúra-hálózatok a településrendezési eszközökben feltüntetésre kerültek. 
A tervezett módosítások részben mezőgazdasági részben erdős térséget érintenek.  
 

Borsodnádasd Város igazgatási területét az ökológiai hálózat az ökológiai hálózat magterületének övezete, az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterület ökológiai folyosó és 
pufferterületének övezete érinti.  
 

A tervezett Településrendezési terv módosítás a város külterületének észak- nyugati részén a különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások területének kijelölésével az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetét érinti  
 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, 
folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok 
– tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz 
tartozó egyéb élőhelyek – magterületek, pufferterületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 
Az OTrT 26.§ (4) bekezdés előírásai: Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
 

 

 

Kivonat a 2018. évi CXXXIX. törvény 3/1 mellékletéből  
Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat 
pufferterületeinek övezete tervlapjából 
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7.3.2 Borsod – Abaúj – Zemplén - Megye Területrendezési Terve és a Településszerkezeti Terv 
összhangjának igazolása 

 

A Borsod – Abaúj – Zemplén - Megyei Területrendezési Tervnek való megfelelés tekintetében megállapítható, 
hogy a tervezett Településrendezési terv módosítások, különösképpen a különleges beépítésre nem szánt 
megújuló energiaforrások területének kijelölésével olyan nagyságrendet képviselnek (mintegy 40 hektár), 
melynek a hatályos BAZ Megyei Területrendezési Tervbe történő beillesztése nem kerülhető el 
Területrendezési hatósági eljárás keretében. Ez a tervdokumentáció nem része a feladatkörünknek, az külön 
tervdokumentációban készül el, külön eljárásban. 
 

Ki
vonat BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉS I TERVE – Térségi Szerkezeti Terv tervlapjából 2020. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendeletével 
jóváhagyott Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve (Hatályos:2020-06-01) 
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Ökológiai hálózat övezetei   
A tervezett módosítás az Ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét érinti. 

 

 

Tájképvédelmi terület övezete  
A tervezett módosítás a Tájképvédelmi terület övezetét érinti. 

 

 

Vízminőség védelmi terület övezete  
A tervezett módosítás a Vízminőség védelmi terület övezetét érinti. 
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete  
A tervezett módosítás az Ásványi nyersanyagvagyon övezetét érinti. 

 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete  
A tervezett módosítás a Földtani veszélyforrás terület övezetét érinti. 

 

 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete  
A tervezett módosítás az Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezetét érinti. 
Ezért a 0149 helyrajzi számú terület átsorolása erdő területbe megtörtént. 
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Zártkerti övezet 
A tervezett módosítás a Zártkerti övezetét érinti. 
 
A tervező felhívja a figyelmet arra, hogy térségi övezetekkel való érintettség miatt Területrendezési hatósági 
eljárás keretében kell a módosítást a Területrendezési tervbe illeszteni. 
 

7.3.3 Közlekedési alátámasztó munkarész 
 

A tervezett beruházás megközelítését biztosító utak kialakult külterületi kiszolgáló utak felhasználásával azok 
műszaki megerősítésével kerülnek kiépítésre, ezek szabályozására csak az új transzformátor állomás 
megközelítését biztosító út kijelölésénél van szükség. 
 

Az Innostruktúra Mérnöki Szolgáltató Kft készíti a beruházás közlekedési és kapcsolódó közmű terveit, mely 
jelenleg munkaközi terv szinten készült el, azonban ez a szabályozáshoz elegendő információt biztosít. A 
munkaközi terveket a tervdokumentációban külön könyvtárban mellékeljük. 
 

A NAPELEMPARK  
 
A napelempark megközelítése a 25- ös számú főútvonalról történik meglévő földút csatlakozásról, új 
csomópont kiépítésére nincs szükség. A csomópont Járdánháza igazgatási területén helyezkedik el. 
A területen belül kiszolgáló út és vízelvezető rendszer épül ki. 
 

 
Forrás Google Earth 
 

Az út csatlakozásának 
helye 
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Tervezett közlekedési helyszínrajz munkaközi terv.  
Forrás: Innostruktúra Mérnöki Szolgáltató Kft 



 

BORSODNÁDASD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI M1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
A TERVEZETT 30 MW TELJESÍTMÉNYŰ NAPERŐMŰ ÉS KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEI TERÜLETÉT ÉRINTŐEN 43 

A TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁS  
 
Az alállomás megközelítése a 25- ös számú főútvonalról történik meglévő földút csatlakozásról, új 
csomópont kiépítésére nincs szükség. 
A kiszolgáló út kiépítése szintén meglévő nyomvonalon  történik, melyet a szabályozási terven 
szabályozásra kerül. 
 

 
Forrás Google Earth 
 

 
Tervezett közlekedési helyszínrajz munkaközi terv.  
Forrás: Innostruktúra Mérnöki Szolgáltató Kft 
 

7.3.4 Közmű alátámasztó munkarész 
 
A módosítással érintett területek nem beépített területek, azonban olyan területen fekszenek a 
település területén ahol az ellátás a szükséges mértékben biztosítható, ezért a meglévő és a módosítás 
előtti területhasználathoz a tervezett energia és egyéb közművek kielégítik az igényeket. 
 
A területekhez vízellátást kell biztosítani. Ez történhet akár helyszíni ellátás formájában, mint például 
víztartály vontatott vízzel, vagy csatlakozás a vízügyi hatóság vízellátásához. 

Az út csatlakozásának 
helye 
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A vízellátásnak elegendő vizet kell biztosítania a következőkhöz: 

- A helyszín O&M követelményei, például a panelek tisztítása 
- Használat az irodai irányító épületben, az őrházban 
- Ideiglenes használat az építkezés során 
- Bármilyen egyéb vízigény a helyszínen. 

A kapott információk szerint  a transzformátor alállomáson a víz biztosítás tartályos rendszerű, a 
szennyvíz kezelés zárt medencében történik, és tűzivíz medence  építésére kerül sor. A napelemparkban 
nincs vízfelhasználás  
A vízrendezést területen belül meg kell oldani a technológiához kapcsolódóan. 

 
A módosítás nem korlátozza a hírközlési, távközlési infrastruktúra fejlődését. 
 
A rendeltetésből adódóan az elektromos hálózat fejlesztésére kerül sor. 
A naperőmű a Borsodnádasd 132/22 kV-os alállomáson keresztül csatlakozik az országos hálózatra, 
amelynek szabad 132 kV-os mezőjébe csatlakozik a naperőmű.  
 
A csatlakozási feszültség eléréséhez a meglévő naperőmű alállomás közelében lévő 0113/4 Hrsz.-ű 
területen egy 132/22 kV-os transzformátor és segédrendszerei is telepítésre kerülnek. 
 

 
Tervezett földkábel rendszer Forrás:  MOST TREASURE Kft. 

 
Tervezett transzformátor állomás  Forrás: MOST TREASURE Kft. 
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7.3.5 Örökségvédelem 
 
A Most Treasure Kft. Borsodnádasd 30 MWe teljesítőképességű napelem park projektjéhez készült 
Műszaki terv tervezése során előzménytervként, a környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz elkészült 
az Előzetes Régészeti Dokumentáció, melyet a Településrendezési terv módosításának 
tervdokumentációjához külön tervdokumentációban mellékelünk. 
 
Az adatgyűjtés során Borsodnádasd település határában két, egymástól elkülönülő és földrajzilag is távol 
lévő régészeti lelőhely poligonja szerepel 15922. nyilvántartási azonosító számon. Az egyik a 
Borsodnádasd – Bánberke régészeti lelőhely, amely Borsodnádasd belterületétől délnyugatra, a 25. 
számú főút kanyarulatától nyugatra, a Hódos-patak északnyugati oldalán található, a másik 
Borsodnádasd település belterületétől délre, a Hódospatak déli oldalán helyezkedik el. A tervezett 
beruházás pufferzónájában a Borsodnádasd belterületétől délnyugatra, a 25. számú főút kanyarulatától 
nyugatra, a Hódos-patak északnyugati oldalán található Borsodnádasd – Bánberke elnevezésű régészeti 
lelőhely található. 

 
Borsodnádasd város Településrendezési tervének felülvizsgálata folyamatban van, elkészült a város 
Településfejlesztési Koncepciója, melyet jóváhagytak. A Településfejlesztési Koncepcióhoz elkészült az 
egész városra kiterjedően az örökségvédelmi hatástanulmány, melyet a jelen tervdokumentációhoz 
mellékelünk. Az örökségvédelmi hatástanulmányt Dr Pusztai Tamás és Pusztainé Dr. Fischl Klára 
készítette. Az Örökségvédelmi hatástanulmány a város közigazgatási területén az alábbi lelőhelyeket 
tartja nyilván. 
 
név Lh. azonosító jelenség kor probléma 
Bánberke 15922 sír ismeretlen kor 2 poligon is tartozik a 

lelőhelyhez 
Lemezgyártelep, 
csurgó 

15923 sír és település császárkor 2 poligon is tartozik a 
lelőhelyhez 

történeti városmag 84125 - középkor nem régészeti leleteken 
alapul 

Vajdavár 16344 erődítés őskor? poligonja a lelőhelytől 
Ny-ra lett berajzolva  

 
E régészeti lelőhelyek közhiteles nyilvántartás szerinti elhelyezkedését mutató térkép az alábbi: 
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A Terepbejárás során egy régészeti lelőhely került bejelentésre Borsodnádasd területén Bánberke 
térségében.  

 
 

7.3.6 Természet és tájképvédelem 
 

Országos védelem 
 
A tervezett beruházás jogszabállyal vagy egyedi határozattal kihirdetett „ex lege”, helyi vagy országos 
jelentőségű természetvédelmi területet nem érint. 
 

Országos Ökológiai Hálózat 
 
Az Országos Ökológiai Hálózat a Páneurópai Ökológiai Hálózat része. Legfontosabb alkotórészei a 
magterületek, amelyek természetes, vagy természetközeli élőhelyeket foglalnak magukba, európai, 
illetve hazai jelentőségű területek, fajok populációinak élőhelyei. Az ökológiai folyosók a vándorló fajok 
mozgását, az értékes élőhelyek, populációk összeköttetését biztosítják térbeli és genetikai szinten 
egyaránt. Az ökológiai folyosók hálózatának elemei szervesen illeszkednek az európai, országos, megyei, 
települési és élőhely szintű ökológiai hálózati felépítésbe. Az ökológiai folyosók kialakításánál törekedtek 
a folytonos hálózati elemek kijelölésére, de előfordulhatnak megszakított (ún. "stepping stone") hálózati 



 

BORSODNÁDASD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021. ÉVI M1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
A TERVEZETT 30 MW TELJESÍTMÉNYŰ NAPERŐMŰ ÉS KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEI TERÜLETÉT ÉRINTŐEN 47 

elemek is. Az országos ökológiai hálózat területét az Országos Területrendezési Tervről (OTRT) szóló 
2003. évi XXVI törvény jelöli ki. A tervezett beruházás az ökológiai hálózat elemei közül mintegy 40 ha 
ökológiai folyosó területet érint közvetlenül. 
Borsodnádasd város érintettségét a 7.3.1 és 7.3.2 tervfejezetben mutatjuk be. 
 

Nemzetközi védelem 
 
Borsodnádasd város igazgatási területét a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület nem érinti.  
 

Természetvédelemmel érintett területek  
 

Országos jelentőségű természeti emlék: 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) bekezdésében foglaltak 
értelmében a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes 
tó, kunhalom és földvár. A Tvt. 28. § (5) bekezdése értelmében a védett források, víznyelők, földvárak, 
kunhalmok országos jelentőségű természeti emléknek minősülnek. Az e bekezdés alapján védett 
természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek. 
 

 
 

Országos jelentőségű természeti emlékek, források  Forrás TKR 
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Országos jelentőségű természeti emlékek, lápok 

 
Országos jelentőségű természeti emlékek, földvár 
 

 

Országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület 
övezet: 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 13., 17-19. §-ai 
szabályozzák az országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a 
pufferterület övezetekre vonatkozó előírásokat.  
Borsodnádasd közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezetei közül a magterület, a 
ökológiai folyosó és a pufferterület övezetek megtalálhatók. 
A tervezett beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrások területe ökológiai folyosó 
területén belül helyezkedik el. A tervezett nagyfeszültségű elektromos földkábelek ökológiai folyosót és 
ökológiai magterületet is érintenek. 
A beépítésre szánt transzformátor állomás kijelölése ökológiai hálózatot nem érint. 
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Országos ökológiai hálózatra és annak a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület övezet 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetére  
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetére vonatkozó szakmai előírásokat az 
OTrT 14/A. §-a tartalmazza. Az övezet szinte a település teljes közigazgatási területét lefedi. 
 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezet 
 

Természeti Területek: 
 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ttv) 15.§ és 4.§ d) alapján természeti 
területnek minősül minden 

(2) erdő , gyep, nádas, művelési ágú termőföld 
(3) művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy 

ha e törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki üzemi terv alapján 
nem áll bányaművelés alatt; 

(4) mező-és erdő gazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület, 
mely elsősorban a Tvt. 4§ d)-ben definiált természetközeli állapotot jellemeznek. 
 

Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek 
(növénytársulások) és élőhelyek megóvására. 

 

Természetközeli területek: 
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 
(továbbiakban OTÉK) 30/A. § (1) bekezdése értelmében a mocsár, a nádas és a sziklás területek 
természetközeli területnek minősülnek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében a 
természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet. 
 

7.3.7 Környezetalakítás 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzata a 13/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 
Településkép védelméről szóló elképzeléseit, és ugyanebben az évben a Településképi Arculati 
Kézikönyvét is.  
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Borsodnádasd Város településkép szempontjából meghatározó területei nem érintik a fejlesztési 
területeket. 
 

A tervezett 30 MWe (AC) teljesítőképességű naperőmű jellemzői 

A napelem modulok jellemzői 
 
A naperőműbe a Longi Bifacial Dual üveg monokristályos LR5-72HBD-535M moduljai kerülnek 
beépítésre. A monokristályos szilícium napelem modulok telepítése egyszerű és a tapasztalatok szerint 
az 535 Wp teljesítményű modulok a kor technikai színvonalának megfelelőek.  
 
String jellemzők 
 

A napelem modulok sorba vannak kötve, hogy az inverter üzemi feszültsége elérhető legyen. A modulok 
üzemi hőmérséklet-tartománya -10 ° C ~ + 60 ° C. 
A naperőműbe összesen 134 db, több munkaponttal rendelkező 1500 Vdc névleges feszültséggel 
rendelkező SG250HX típusú inverter kerül telepítésre. Az inverterek névleges teljesítménye 225 kW (40 ° 
C-on). Az inverterek transzformátor körzetekbe vannak összefogva. 
 

Napelem modulok elrendezése 
Az 535Wp névleges teljesítményű modulok mérete (L * W) 2256 * 1133mm. Az árnyékolás hatásának és 
a karbantartási szempontok figyelembe vételével a két sor közötti távolságot 9,0 m-ben határozták meg 
(a kivitelezés során ez még változhat). A naperőmű rendelkezésére álló területen az elrendezést az 
alábbi ábra mutatja: 
 

 
 

A naperőmű a Borsodnádasd 132/22 kV-os alállomáson keresztül csatlakozik az országos hálózatra, 
amelynek szabad 132 kV-os mezőjébe csatlakozik a naperőmű.  
A csatlakozási feszültség eléréséhez a meglévő naperőmű alállomás közelében lévő 0113/4 Hrsz.-ű 
területen egy 132/22 kV-os transzformátor és segédrendszerei is telepítésre kerülnek. 
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Az építési munka magában foglalja a helyszín előkészítését, ideiglenes munkálatokat, földmunkákat, 
nyílt árok és földalatti vezetékek, földkábelek építését, épületeket, biztonsági berendezéseket és 
kerítéseket stb.  
 
Az építési munka általános elve a következő: 

− Az üzem elrendezése úgy van megtervezve, hogy maximalizálja a telephely hasznosságát és a PV 
rendszer hatékonyságát. 

− Az üzemeltetés, a biztonság, a gazdaságosság, a higiénia, az esztétikai szempontok az  
átláthatóság, a könnyű telepíthetőség és karbantartás követelményeinek teljesítése. 

− A humán környezeti követelményeinek kielégítése. 
− Az erőmű megtervezése minden szükséges infrastruktúra elemre kiterjed annak érdekében, 

hogy a folyamatos villamosenergia-termelést a megfelelő üzemeltetési és karbantartási 
biztosítható legyen.. 

 

Napelem tartószerkezet 
 
Az előzetes tervezés szerint az acél csavaros cölöpöt kell alkalmazni a PV szerelőszerkezet alapjaként.  
 

  
 
A telephelyi helyzetnek megfelelően a PV modulok telepítéséhez rögzített típusú alapozást kell 
alkalmazni. A PV-modulok tipikus rögzített alapja és a telepítés, a következő ábrákon látható: 
 

 
 
Minden szerkezeti elem, beleértve a csatlakozásokat (hegesztési elemek, anyák, csavarok, alátétek, záró 
alátétek stb.), rozsdamentes acélból készül a modulok felszereléséhez. A rögzítőszerkezet anyagától 
függetlenül minden csavart, csavart, anyát és egyéb csatlakozó részt rozsdamentes acélból kell készíteni. 
Kihúzási és oldalirányú tesztet kell biztosítani. 
A szerkezet csatlakozása megfelelő méretű, és biztosítania kell a berendezés minimális várható 
élettartamát (20 év).A rendszer az alkalmazandó nemzeti, nemzetközi szabványoknak megfelel. 
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A tartószerkezet alsó oldala min. 1,5 m magasságra helyezkedik el  a talajszint felett. 
 
Építészeti munkák 
 

Ebben a projektben az építészeti munkák főként a következő elemeket tartalmazzák: 
− Fő irányító épület (beleértve az irányítótermet, a tárgyalót) 
− Raktár 
− Őrszoba 
− Kerítés 

 

7.3.8 Környezetvédelem, környezeti hatások összefoglalása 
 
A környezet védelme a szűkebb értelemben vett környezetvédelmi feladatok (levegőtisztaság védelem, 
stb.) vizsgálatán és szabályozásán túl az épített és természeti környezet alakításával, a tájrendezéssel 
együtt komplexen megoldandó feladat. Ez az épített környezet, a gazdálkodási mód, a település 
zöldfelületi rendszerének és a táji környezet ökológiai egyensúlyának megtartásán alapul, melynek 
alapelve kell, hogy legyen a fenntartható fejlődés, mint az ökológiai egyensúly fenntartásának eszköze. 
 
A különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások területe fejlesztése során a naperőmű 
telepítésével kapcsolatosan elkészül a környezeti vizsgálat valamint a későbbiekben a környezeti 
előzetes vizsgálat.  
 

Jelen előzetes tervanyagunkkal párhuzamosan kerül sor a környezeti vizsgálat tematikájának 
egyeztetésére, mely az alábbi tartalommal készül: 
 
Előzmények, különösen a tematika tartalma 
 
Magyarország a villamosenergia fogyasztásban a megújuló források arányát jelentősen növelni akarja. 
A Kormány a „Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” (NES)” dokumentumban az alábbi 
célokat rögzítette, amelyek a jelenlegi környezetértékelés készítését indokolják: 

- „A karbonsemleges hazai villamosenergia-termelés részaránya 2030-ra 90%-ra nő.  
- A hazai beépített fotovoltaikus kapacitás 2030-ra meghaladja a 6000 MW-ot, 2040-re pedig 

megközelíti a 12000 MW-ot. 
- Import-arányunk 2040-re 20% alatti szinten stabilizálódik.” 

A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) egyik célkitűzése „Az üvegházhatású gázok 
kibocsátását legalább 40%-kal kell csökkenteni 2030-ig 1990-hez képest.”  
Előbbi célok eléréséhez naperőművek létesítése is szükséges.  
Borsodnádasdon a Most Treasure Kft 30 MW névleges teljesítményű, hálózatra kapcsolódó napelemes 
kiserőművet akar létesíteni olyan területen, amely a természet - és környezetvédelmi, valamint a 
lakosság érdekekeit nem sérti, örökség- és tájvédelmi szempontból megfelelő. 
A beruházáshoz helyet kell biztosítani. A beruházó az Önkormányzattal történt előzetes egyeztetésben 
Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz-ú helyrajzi számú telket találta alkalmasnak a napelemes kiserőmű 
létesítésére. A transzformátor állomást a napelemes erőmű területétől kb 3 km-re lévő Borsodnádasd 
0113/4 hrsz területen akarják megépíteni. Ez a hely az ÉMÁSZ Hálózati Kft által üzemeltett 
transzformátor alállomás szomszédsága. A helyszín választást műszaki és helyszíni adottságok 
indokolják, mivel termelt villamos áramot így tudják optimálisan az országos hálózatba vezetni.  
A beruházás miatt terület használat módosítás történik, a területrendezési terv módosítása is indokolt. 
 

A vizsgálat során a következő tematikát alkalmazzuk: 
 

- alapul vettük a hatályos jogszabályokat, különösen a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet valamint 
1995. évi LIII. törvény előírásait 

- a környezetértékelést – vizsgálatot a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 4. számú melléklet szerinti általános tartalmi követelményei szerint állítottuk össze.  

- Magyarország energiastratégiájával, klímavédelmével, biodiverzitás megőrzésével, 
erdővédelmével kapcsolatos célokat alapul véve, valamint a környezet -, természet -, 
tájvédelem, örökségvédelem területén szerzett eddigi ismereteinket alkalmaztuk 

- megismertük az Önkormányzat előzetes véleményét  
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- figyelembe vesszük az Önkormányzat által megkeresett hatóságok véleményét 
- megismertük a „Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MW beépített 

teljesítményű Naperőmű létesítése” tervdokumentációt  és a „Borsodnádasd 0145/6 és 0148 
hrsz.-ú területeken 30 MVA beépített teljesítményű Naperőmű és Borsodnádasd Naperőműpark 
132/22 kV-os transzformátorállomás közötti 22 kV-os kábel-összeköttetés” vezetékjogi 
engedélyezési tervet 

- figyelembe vettük a műszaki tervek készítője által már előzetesen kikért természetvédelemi, 
műszaki véleményeket, állásfoglalásokat 

- figyelembe vettük – különös tekintettel a klímavédelem, valamint a természetvédelmi 
vonatkozású részeknél - a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében milyen 
követelményeknek kell a területen megfelelni,  

 

A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 
 
A tervezési folyamat a Borsodnádasd Város Települési Rendezési Terv részének módosítása. A környezeti 
értékelés a településrendezési eszközök felülvizsgálatával és egyeztetésével párhuzamosan zajlik. 
Jelen tervezési folyamat kapcsolódik az 

- Országos Területrendezési Tervhez  
- Borsod Abaúj Zemplén Megye Területrendezési Tervhez, mint magasabb rendű tervekhez és 

jogszabályokhoz 
Támaszkodtunk a : 

- - Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” (NES2) célkitűzéshez,  
- - Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz (bár a 2020 utáni NKP még nincs elfogadva, de a 2020-ig 

érvényes program is ösztönzi a megújuló energia használatát) 
- - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi Szakasz, valamint 

Helyzetértékelés Munkaanyaghoz  
 

A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására 
 

A környezetértékeléssel párhuzamosan készül a napelemes kiserőmű és kapcsolódó létesítményeinek 
(transzformátor állomás, földkábel) környezeti előzetes vizsgálata a  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
szerint. A napelemes kiserőmű létesítése miatt részben a területhasználat, részben a terület 
nagyságrendje miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének 4/2020. (V. 29.) 
önkormányzati rendeletével jóváhagyott Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervébe 
(Hatályos:2020-06-01) a Településrendezési terv módosítását be kell illeszteni, a területrendezési terv 
módosításra van szükség. A környezeti értékelés illetve előzetes vizsgálat kezdetekor erre felhívtuk az 
Önkormányzat és a beruházó figyelmét.  
 
A tervezett naperőmű kialakításának stratégiai céljai: 
 
- Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés 

hatásainak csökkentése: 
A vizsgált területen létesülő napelemes kiserőmű, és a kiszolgáló transzformátor állomás üzemelés 
közben nem bocsát ki szennyezőanyagokat, zajterhelése minimális, lakóterületet, zajtól védendő 
objektumok (pl: üdülő, iskola) helyszíneit valamint a természetvédelmi területeket nem érinti. 
Megközelítése főutvonalról egy meglévő, rövid bekötő útszakasszal lehetséges. Környezetterhelés 
csak az építés, felhagyás időszakában van. Nagy előny, hogy a területen megvalósuló létesítmény úgy 
termel villamos áramot, hogy üvegházhatású gázok nem keletkeznek. A levegő minőségére, s így az 
emberi egészségre nem lesz hatással a villamosenergia termelés. 

 

- A természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata: 
A területfelhasználás módosításával nem történik a természetben olyan mértékű beavatkozás, amely 
során a természetvédelmi értékek, érdekek sérülnének. Már a napelemes erőmű, transzformátor 
alállomás helyének, valamint a földkábelek vezetésének tervezésekor figyelembe vették, hogy a 
természetvédelmi értékek ne sérüljenek. 
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A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet II. Fejezet AZ ORSZÁGOS ÖVEZETI TERV RÉSZÉT KÉPEZŐ ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
Tájképvédelmi terület övezettéről szóló 4 rész 4.§ kimondja, hogy: 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani. 

A tervezett naperőmű ennek az előírásnak megfelel. 
A talaj termőképessége – a napelem tartók, utak, kerítés, transzformátor állomás területét kivéve –
megmarad. 
Vízfelhasználás, szennyvízkeletkezés a technológiában nem lesz, a kommunális jellegű vízfelhasználás 
és szennyvíz elenyésző az üzemelés, megvalósítás alatt. Felhagyás után (ha esetleg 30 év múlva erre 
szükség van) ezek a természeti erőforrások visszaállíthatók, a terület legelőként, mezőgazdasági 
területként hasznosítható lesz. 
 

- Az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos 
működésének erősítése: 
A vizsgált területen létesítendő napelemes erőmű automatizált vezérlésű, csekély karbantartást 
igénylő. Erőforrás – takarékosság szempontjából kedvező az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és 
az energiahasználat, felhagyáskor a hulladékhasznosítás területén.  
 

- A környezetbiztonság javítása: 
A vizsgált területen építendő erőmű és transzformátor állomás korszerű automatizálási rendszerrel 
fog üzemelni és rendszeresen felülvizsgálják a berendezéseket, építményeket. Ezáltal megvalósul 
majd, hogy ipari baleset ne történjen, meghibásodás esetén környezeti károk ne legyenek.  
 

7.3.9 Biológiai aktivitás számítás 
 
A biológiai aktivitási érték hatályos településrendezési eszközök megléte esetén az abban kijelölt 
területfelhasználási besoroláshoz viszonyítva számítandó. Tekintettel arra, hogy a településrendezési 
terv 2021. évi M-1 jelű módosítása M2 tételénél új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor, a 
biológiai aktivitási érték változását vizsgálni szükséges.  
A biológiai aktivitás értékkének pótlására az M1 jelű módosításnál a hatályos Településrendezési tervben 
vízgazdálkodási területnek jelölt, de ténylegesen beerdősült terület védőerdő besorolásával pótoljuk. 
 
 

A terület 
nagyság 

/ha/ 

Hatályos TRT 
szerinti 

területhasználat 

Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

A terület 
nagyság 

/ha/ 

Módosítás során 
tervezett 

területhasználat 

Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

Σ 
különbözet 

MEGLÉVŐ TERVEZETT ÖSSZES 

0,92 
Általános 
mezőgazdasági 
terület 

3,7 3,404 0,92 Ipari gazdasági 
terület 0,4 0,368 

27,744 9,26 Vízgazdálkodási 
terület 6 55,56 9,26 Védelmi erdő 9 83,34 

10,18 Összesen  
 

58,964 
 

10,18 Összesen  
 

83,708 
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Lautner Emőke 

vezető településtervező 
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