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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma 

Magyarország a villamosenergia fogyasztásban a megújuló források arányát jelentősen nö-

velni akarja. 

A Kormány a „Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” (NES)” dokumentumban 

az alábbi célokat rögzítette: 

- „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.” 

Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve Európa egyik legsérü-

lékenyebb országa. A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) célkitűzése: 

 - „Az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal kell csökkenteni 2030-ig 1990-

hez képest. 

- A költséghatékony és egyúttal a fenntartható fejlődést támogató magyarországi 

dekarbonizációnak 2050-re 52-85% közé kell esnie (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 környezetvé-

delmi, valamint a lakosság érdekekeit nem sérti, örökség- és tájvédelmi szempontból megfe-

lelő. 

A beruházáshoz helyet kell biztosítani. A beruházó az Önkormányzattal történt előzetes 

egyeztetésben Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz-ú 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 MVM ÉMÁSZ 

Áramálózati Kft által üzemeltett transzformátor alállomás szomszédsága. A helyszín válasz-

tást műszaki és helyszíni adottságok indokolják, mivel a termelt villamos áramot így tudják 

optimálisan az országos hálózatba vezetni. A napelemes erőmű által termelt villamos áramot 

földkábelen keresztül vezetik a transzformátor alállomásra. A földkábel létesítés nem változ-

tatja meg a területhasználatot. A napelemes kiserőmű létesítése előzetes vizsgálat köteles a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. pontjában szereplő „Egyéb, az 1–

127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre 

szánt területen 2 ha területfoglalástól” előírása miatt. A földkábelt, a 132/22 kV –os transz-

formátor állomás kapcsolódó létesítménynek tekintjük, mivel másképp nem üzemelhet a 

napelemes kiserőmű.  

A beruházás miatt a napelempark és a transzformátor alállomás területének használa-

ta megváltozik, a területrendezési terv módosítása is indokolt. A területrendezési terv 

módosításhoz környezetértékelést kell készíteni, ugyanis az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet  1. § (2) bek. előírja, hogy 

környezeti vizsgálat lefolytatására van szükség, ha a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mel-

lékletében  fel vannak sorolva. 

A környezetértékelés készítésénél: 

- alapul vettük a hatályos jogszabályokat, különösen területfejlesztésről és a területren-
dezésről szóló  1996. évi XXI. törvény 

- 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 állí-
tottuk össze.  
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- Magyarország energiastratégiájával, klímavédelmével, biodiverzitás megőrzésével, er-
dővédelmével kapcsolatos célokat alapul véve, valamint a környezet -, természet -, táj-
védelem, örökségvédelem területén szerzett eddigi ismereteinket alkalmaztuk 

- megismertük az Önkormányzat előzetes véleményét, transzformátor alállomás létesíté-
séhez, ahhoz bekötő út használatához jóváhagyó nyilatkozatát (1. melléklet) 

- figyelembe  veszük az Önkormányzat által megkeresett hatóságok véleményét 

- megismertük a „Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz.-ú területeken 30 MW beépített tel-
jesítményű 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 transzformátor állomás közötti 22 kV-os kábel-
összeköttetés” vezetékjogi engedélyezési tervet, a bekötő út építési tervét 

- figyelembevettük a műszaki tervek készítője által már előzetesen kikért természetvéde-
lemi, örökségvédelmi, műszaki véleményeket, állásfoglalásokat 

- Közös bejárást tartottunk a BNPI képviselőjével, s álláspontjukat beépítettük a védett 
növények elhelyezkedésével kapcsolatban 

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

1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

A tervezési folyamat a Borsodnádasd Város Települési Rendezési Terv részének módosítá-

sa. A környezeti értékelés a településrendezési eszközök felülvizsgálatával és egyeztetésé-

vel párhuzamosan zajlik. 

Jelen tervezési folyamat kapcsolódik a 

- Országos Területrendezési Tervhez  

- Borsod Abaúj Zemplén Megye Területrendezési Tervhez 

Támaszkodtunk a  

- Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” (NES2) célkitűzéshez, 

(https://www.banyasz.hu/images/klimapolitika/Nemzeti%20Energiastratégia%202030-

melléklet.pdf ) 

- 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programra (bár a 2020 utáni NKP még nincs elfogadva, de a 

program tervezet ösztönzi a megújuló energia használatát) 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervre 

(http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020 ) 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Fejlesztési dokumentumokra 

(http://www.baz.hu/content.php?cid=fejlesztesi_dokumentumok_2021), különös tekintettel a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi Szakasz, vala-

mint Helyzetértékelés Munkaanyaghoz (http://www.baz.hu/news.php?id=2192 ) 

-  Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó területrendezési 

ajánlások elfogadása 

(http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20hat024_teruletrendezesi_ajanlasok

.pdf) 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó intézkedési javasla-

tok elfogadása (http://www.baz.hu/news_file/2192_0.pdf ) 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 2018-2030 dokumentumra 

(http://www.baz.hu/content/bazklimastrategia/hatm_baz_m_klimastrat_20180208_kikuld_kgy

.pdf ) 

- Konzultáltunk a város polgármesterével, a települési rendezési tervmódosítást készítő 

munkatársakkal. 

https://www.banyasz.hu/images/klimapolitika/Nemzeti%20Energiastratégia%202030-melléklet.pdf
https://www.banyasz.hu/images/klimapolitika/Nemzeti%20Energiastratégia%202030-melléklet.pdf
http://www.baz.hu/content.php?cid=teruletrendezesi_terv_2020
http://www.baz.hu/content.php?cid=fejlesztesi_dokumentumok_2021
http://www.baz.hu/news.php?id=2192
http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20hat024_teruletrendezesi_ajanlasok.pdf
http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20hat024_teruletrendezesi_ajanlasok.pdf
http://www.baz.hu/news_file/2192_0.pdf
http://www.baz.hu/content/bazklimastrategia/hatm_baz_m_klimastrat_20180208_kikuld_kgy.pdf
http://www.baz.hu/content/bazklimastrategia/hatm_baz_m_klimastrat_20180208_kikuld_kgy.pdf
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1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve 

program alakulására 

A környezetértékeléssel párhuzamosan készül a napelemes kiserőmű és kapcsolódó léte-

sítményeinek (transzformátor állomás, földkábel, bekötőút) környezeti előzetes vizsgálata a     

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint. A napelemes kiserőmű létesítése miatt terület-

használat, területrendezési tervmódosításra van szükség. A környezetértékelés illetve előze-

tes vizsgálat kezdetekor erre felhívtuk az Önkormányzat és a beruházó figyelmét.  

1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevoná-

sa, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés ké-

szítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása 

A környezeti értékelés, településrendezési eszközök egyeztetésében a 2 /2005 (I.11.) Kor-

mányrendelet 3. számú mellékletében felsorolt államigazgatási szerveket az Önkormányzat 

megkereste, s észrevételeiket az alábbiakban foglaljuk össze: 

 
Államigazgatási szerv Észrevétel 

1.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízotti 

Kabinet Állami Főépítész 

Adatszolgáltatási kötelezettsége nincs. Jogszabályi vonatko-

zásokat ismertet. 

A Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartják szükséges-

nek. 

2.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály 

Nem tett külön észrevételt. A Beruházó a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet alapján előzetes vizsgálati eljárást indított. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az ügyet 

teljes eljárásként kezeli, döntés még nem született. 

3.  Bükki Nemzeti Park Igazgatósága Teljes körű adatszolgáltatást biztosítanak. Az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 

11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján táj- és termé-

szetvédelmi 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. rende-

let) 4. sz. mellékletében szerepeltetett tematika figyelembe 

vételét. Kérik, hogy a Korm. rendelet 4. számú mellékleté-

ben 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 ki-

dolgozni.  

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 termé-

szeti terület. Natura 2000 közösségi jelentőségű terüle-

tek nem érintik, azonban az országos ökológiai hálózat 

ökológiai folyosó övezete és a tájképvédelmi terület öve-

zete 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 ingatlan-

ról keletre fekvő 0100 hrsz.-ú terület a törvény erejénél 
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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 be-

avatkozások során. A tervezési területeket a nyilvántartás 

szerint országos jelentőségű védett természeti terület, 

Natura 2000 közösségi jelentőségű területek, . továbbá ·az 

országos ökológiai hálózat övezetei nem érintik, azonban 

a tájképvédelmi terület övezete érinti. Az adott területen 

egyedi tájérték, természeti emlék jelenlétéről nincs tudomá-

suk. 

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%) arányá-

nak 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 2-ról 1 %-ra 

4.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság Igazga-

tó-helyettesi Szervezet Katasztrófa-

védelmi Hatósági Szolgálat 

Általános jellegű tájékoztatást ad, jogszabályokat ismertet.  

A Környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.  

5.  Országos Vízügyi Főigazgatóság Nem nyilatkozott.  

6.  Észak-magyarországi Vízügyi igazga-

tóság 

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 hidrogeo-
lógiai védőidomát, védőterületét nem érintik, illetve fel-
színi ivóvízbázis kijelölt védőterületén nincsenek rajta. 
A módosítással érintett területek nagyvizi mederrel nem érin-

tettek.  

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 módosí-

tással 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 ingatla-

non a nyilvántartás szerint a völgyben kisvízfolyás található 

Névtelen-0390 néven.  

7.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság (polgári 

védelem, iparbiztonság) 

Nem nyilatkozott. 



8 
 

8.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal Népegészségügyi Főosz-

tály.  

A Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartják szükséges-

nek. Amennyiben a környezeti vizsgálat lefolytatása mellett 

döntenek, úgy annak kidolgozása során a Rendelet 4. szá-

mú 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 telepí-

tésből és a működésből jelentős környezeti hatások nem 

feltételezhetők, a területén élő lakosság egészségügyi 

kockázata jelentősen nem növekszik . A tervezett környe-

zetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, 

hogy a létesítés során a káros környezeti, környezet- 

egészségügyi hatások a megadott megállapítások érvé-

nyesítésével és a vonatkozó előírások és jogszabályok 

betartásával csökkenthetők, ezért a tervezett tevékenység 

káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.  

9.  Budapest Főváros Kormányhivatala 

Országos közúti és Hajózási Főosz-

tály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

A településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban, 

hatáskör hiányában észrevételt nem tesznek. 

10.  Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium Közlekedési Hatóság Vasúti 

Főosztály 

Nem nyilatkozott.  

Egyetértő félnek tekintendő.  

11.  Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium Hajózási Hatósági Főosztály 

Nem nyilatkozott.  

Egyetértő félnek tekintendő.  

12.  Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatal 

Nem nyilatkozott.  

Egyetértő félnek tekintendő.  

13.  Honvédelmi Minisztérium Állami Lég-

ügyi Főosztály 

A katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Fő-

osztály észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, az adott 

területre vonatkozólag különös követelményeket, a település-

rendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos 

különös elvárásokat nem fogalmaz meg. 

14.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Mérésügyi Főosz-

tály Útügyi Osztály 

Jogszabályi vonatkozásokat ismertet.  

15.  Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosz-

tály 

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 Elő-

zetes 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.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal Építésügyi és Örökség-

védelmi Osztály 

Adatszolgáltatást biztosít. 

A tervezett beruházás délnyugati pufferzónájában található a 

15922. nyilvántartási azonosító számú Borsodnádasd- 



9 
 

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.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal 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 dokumen-

tációból megállapította , hogy a felhasználásra tervezett föld-

részleten 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.  Heves Megyei Kormányhivatal Agrár-

ügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

A 30 MW-os naperőmű üzemeltetésével kapcsolatos, a Bor-

sodnádasd 0113/4 helyrajzi számú ingatlanra tervezett léte-

sítmény 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.  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.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Mérésügyi Főosz-

tály 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, megku-
tatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag 
előfordulás szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és 
Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban: 
„Borsodnádasd" megnevezéssel 92794 kódszámon 
szerepel a Borsodi és Ózd-vidéki barnaszén medencé-
hez tartozó mélyművelésű bányaüzem ásványi nyers-
anyaga. 
A Bányafelügyelet mellékelve megküldte a módosítással 
érintett mélyművelésű bánya vágatainak szelvényeit, 
valamint a nem közhiteles alábányászottság térképének 
kivágatát. A Bányafelügyelet az érintett területeken fel-
színmozgást nem tart nyilván; 

22.  Nemzeti Média - és Hírközlési Ható-

ság Hivatala 

Általános jogszabályokat ismertet. 

23.  Országos Atomenergia Hivatal Nem nyilatkozott.  

Egyetértő félnek tekintendő. 
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1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalma-

zott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos 

ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bi-

zonytalanságok 

Felhasznált adatok forrása:  

- Jogszabályi előírások  

A környezet értékelés készítésekor felhasználtuk az Önkormányzat által megkeresett állam-

igazgatási szervek településrendezési tervmódosítás készítéséhez adott véleményét, adata-

it. 

- Megismertük a létesítmények műszaki terveit, talajtani szakvéleményt, az érintett területre 

készült régészeti szakvéleményt, Bükki Nemzeti Park instrukcióit.  

- A helyszíneken többször szemlét tartottunk, adatokat gyűjtöttünk a településről, helyi adott-

ságokról. A napelemes erőmű területéről a beruházó jelenlétünkben légi felvételeket készí-

tett, melyeket a terület jellemzésekor, tájképi hatások megállapításánál felhasználtunk. 

- Tanulmányoztuk  

o az országos valamint megyei célkitűzéseket energetikai, környezet és természetvé-

delmi téren.a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervének tervezetét.   

o Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024  

o Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)  

o Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

o  

Alkalmazott módszer nehézségei, korlátai gyakorlatilag alig voltak, néhány műszaki ter-

vezési lépésnél merült fel változtatás, pl: naperőmű külső és belső út nyomvonalának ter-

vezése, de ez nem befolyásolta negatívan a környezetértékelés készítését, a tervező az 

optimális megoldást választotta (pl: rövidebb útszakasz vezet az naperőmű bejárathoz.)   

 

Bizonytalanságok: 

Az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021-2026. még véleményezés alatt van, vala-

mint a BAZ Megye Területrendezési Terve sincs véglegesítve. Azonban véleményünk sze-

rint a vizsgált helyszínek területi besorolás módosítása véghezvihető, az előbbi dokumen-

tumok tervezeteinek célkitűzései, előírásai  összhangban vannak azzal. 

2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a 

továbbiakban: változatok) rövid ismertetése 
A környezetértékelés során a  terv módosításra került, de a terület besorolási funkciót érintő 

változás nem volt.  A naperőmű tervezése során a tervező a földkábel fektetésnél, út nyom-

vonal kijelölésnél több változatot megvizsgált, egyeztetett a Bükki Nemzeti Parkkal. E kör-

24.  Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közegészségügyi Osztály 1. 

A város területén gyógytényező érintettsége nem áll fenn, így 

a véleményezésben nem illetékes. 

25.  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 Ön-

kormányzat 

Nem nyilatkozott.  

Egyetértő félnek tekintendő. 



11 
 

nyezetértékelési dokumentációt készítők is konzultáltak a BNPI-vel abból a célból, hogy a 

legkedvezőbb – védett növények életterét megóvó - hely kiválasztás történjen természetvé-

delmi szempontból. A végleges környezetértékeléshez már csak ezt az optimális változatot 

használjuk. 

2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, ki-

emelve a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket 

Borsodnádasd Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) a 6/2005. 
(VI.02.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Azóta a rendeletet többször módosí-
tották, de nem olyan jelentős mértékben, mint ahogy azt a jogszabályok megkívánják. Mind a 
társadalmi, mind a gazdasági változások, a környezet és klímavédelmi feladatok miatt a 
másfél évtizede készült területrendezési eszközöket a mai kor követelményeinek megfelelő-
en kell változtatni. Mivel a város területén napelemes erőművet, ahhoz kapcsolódó transz-
formátor alállomás akarnak létesíteni újabb területrendezési tervrészlet változtatás szüksé-
ges. 
 A napelemes kiserőmű (napelempark) és kapcsolódó részeinek (transzformátor alállomás, 
földkábel) létesítése a terület használat megváltozásával jár, átsorolásra van szükség.  
 

  

Sárga színnel: Az érintett területfelhasználási egységek  Zöld sraffozással érintett ingatlanok 

 

Módosítás 

jele 

Terület 

helye 

A terület 

nagysága 

eddigi használat / TRT- 

való jelölés 

változás / TRT- való 

jelölés 

M1 0145/6 327555 legelő / Má2  napelemes kiserőmű / Kk – 

napelempark övezete 

M1 0148 182947 legelő / Má2  napelemes kiserőmű / Kk 

napelempark övezete 

M2 0113/4 9289 legelő / Má2  132/22 kV transzformátor 

alállomás  / Gip – tr.állomás 

M3   terület használat nem változik, 

csak vezetékjog realizálódik 

Napelempark és Borsod-

nádasd Napelempark 

132/22 kV-os transzformá-

tor állomása közötti 22 kV-

os és 132 kV-os kábel-

összeköttetés feltüntetése 
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Jelenleg  a napelemes kiserőmű „Má2”: rét, legelő mezőgazdasági terület, mely területen 

belül „V7”: vízmosás vízgazdálkodási terület 

 

Módosítás után a napelemes kiserőmű „Kk”: napelempark övezete, „Ev”: védelmi célú erdő 
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Jelenleg a 132 kV-os transzformátor alállomás (hrsz 0113/4) „Má2”: rét, legelő mezőgazda-

sági terület 

 
 

Módosítás után 132 kV-os transzformátor alállomás „Gip” gazdasági iparterület 

ábra  
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 2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve prog-

ramokkal 

1.) Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” (NES), 

(https://www.banyasz.hu/images/klimapolitika/Nemzeti%20Energiastratégia%202030-melléklet.pdf ) konkrétu-

mokat tartalmaz a napelemes erőművek által termelendő energiára vonatkozóan: 

„A napenergia napkollektorokkal és napelemekkel történő hasznosítás Magyarország szá-

mára az egyik leginkább perspektivikus megújuló energia-hasznosítási lehetőség. A napkol-

lektorok használati és fűtési célú melegvíz lokális előállítására alkalmasak. A napelemek a 

napsugárzás energiáját villamos energiává alakítják, az így előállított villamos energia lokáli-

san is felhasználható, de a villamos energia hálózatba is betáplálható. A napelemes terme-

lésre felhasználható hazai felületek összegzésével Pálffy (2017) 405,158 GW lehetséges 

beépíthető teljesítményt számolt össze, ami éves szinten 486 TWh termelést tenne lehetővé. 

Természetesen ez a maximum potenciál csak részben használható ki a hálózat befogadó 

képessége függvényében, ami azonban a technológia fejlődése és a magasabb PV penetrá-

cióval rendelkező országokban felhalmozott tapasztalatok átvételével folyamatosan bővülhet. 

A napelemek által történő energiatermelés és az így előállított energia felhasználása időben 

eltérhet. A termelés és a felhasználás közötti időbeli különbséget szolártároló segítségével 

lehet áthidalni, mely összegyűjti és felhasználásig tárolja a megtermelt energiát. 

Hazánkban is lendületet adhat a PV-telepítésnek, hogy a moduláris költségek jelentősen 

visszaestek 2010-hez képest.  (Az európai-német PV-k esetében 84 százalékos csökkenés 

következett be. A 2017-es érték = 0,521 USD/W). A napenergia költségeinek esése csökke-

nő ütemben tovább folytatódik majd, így még inkább versenyképessé válik a technológia. 

… a hazai „zöldítés” központi elemét a napelemes kapacitások bővítése jelenti, ame-

lyek nagysága a tavalyi (2017) nem egészen 680-ról 2030-ra 6000 MW-ra emelkedhet, 

majd a következő tíz évben meg is duplázódhat, 2040-re pedig meghaladhatja a 12000 

MW-ot. 

 
 

https://www.banyasz.hu/images/klimapolitika/Nemzeti%20Energiastratégia%202030-melléklet.pdf
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A legfrissebb havi villamosenergia ellátás havi adatait az előbbi ábra szemlélteti 

(http://mekh.hu/energiastatisztikai-adatok ), melyen látható a megújuló energia már jelentős mennyi-

séget képvisel, de még mindig nagy az energia import.  

 

2.) Az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021-2026. (még véleményezés alatt van) 

(http://www.hermanottointezet.hu/nkp5skv ). A Tervezet 3. stratégiai célként az alábbiakat tartalmaz-

za: 

Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezet-

szennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére 

épülő fenntartható használat megvalósítása, a termeléssel és fogyasztással kapcsola-

tos környezeti nyomások csökkentése.  Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-

gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jól-

léte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. Ez azonban nem valósulhat meg 

a környezeti igénybevételek és - terhelések egyéb országokba, térségekbe átterhelése ré-

vén. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható termé-

kek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folya-

matok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható, körforgásos gazdaság erőforrás 

takarékos (figyelemmel többek között az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és az 

energiahasználatra, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezésére, az anyagciklu-

sok körfolyamattá zárására, a szállítási igények csökkentésére és az ellátási láncok 

rövidítésére); mérsékli a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hul-

ladékok keletkezésének minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható mértékű 

használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára.  A fenti tö-

rekvések hozzájárulnak a klímasemleges gazdaság megvalósításához is.” 

A napelemes kiserőmű üzemelés közben nem bocsát ki környezetterhelő anyagokat, ezáltal  

szolgálja az 1. stratégiai célt is, azaz „az emberi egészség és az életminőség környezeti fel-

tételeinek javítása, a környezetterhelés hatásainak csökkentését.”  

Nemzeti Természetvédelmi Alapterv  V. mely az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program 

1.melléklete (http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/nta_v_0429_tervezet-1.pdf) a helyzetkép-

ben rögzíti: 

„A társadalom folyamatosan növekvő terület-, energia- és anyagigénye miatt a természeti 

környezet és az élő rendszerek egyre súlyosabb terheléseknek vannak kitéve. A legfőbb 

veszélyeztető tényező az élőhelyek csökkenése, feldarabolódása, pusztulása, a környezet-

szennyezés, a nem megfelelő földhasználatból fakadó túlhasznosítás, esetleges felhagyás, 

az özönfajok terjedése és az éghajlatváltozás. A biológiai sokféleség megőrzéséhez, eleme-

inek fenntartható használatához kapcsolódóan kiemelten fontos az élőhelyek védelme, ter-

mészetvédelmi helyzetük megőrzése, javítása és helyreállítása. Célként jelöli meg, hogy az 

élőhelyek állapotára negatívan ható különböző emberi tevékenységek által okozott élőhely-

vesztést megállításuk, hatásaikat mérsékeljük. A szükséges gazdasági beruházások, fejlesz-

tések következtében bekövetkező élőhely-vesztéseket szükséges minimum szintre korlátoz-

ni, illetve megállítani.” A beruházás energiatermelés szempontjából igen fontos. Előbbi cé-

loknak eleget tesz, élőhely csökkenés minimális, a biológiai sokféleség megőrzés érvénye-

sül.  

3.) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény  célja, hogy „az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meg-
határozza a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok össze-
hangolt térbeli rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati 
orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természe-
ti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos táj-
használat megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrende-

http://mekh.hu/energiastatisztikai-adatok
http://www.hermanottointezet.hu/nkp5skv
http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/nta_v_0429_tervezet-1.pdf
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zés ennek érdekében folyamatos, rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az 
ország területi képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal. 
Általánosan elmondható, hogy a területfejlesztés, területrendezés céljai közé tartozik , hogy 
meghatározza  
- hogyan lehet kihasználni az adott területek erősségeit fenntartható módon,  
-  a társadalmi és gazdasági növekedés elősegítse, az elmaradott térségek et felzárkóztassa 
gazdasági és társadalmi vonalon,  
- az innováció térbeli terjedését elősegítse,   
- az egész térségben hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz, a hatékony közlekedéshez, a 
megbízható energiahálózatokhoz, valamint a szélessávú internethez. 
Ezeket a célokat a megyei területfejlesztési koncepció is tartalmazza.  
A naperőmű és hozzákapcsolódó beruházási elemek megvalósulása innovatív, Magyaror-
szágon először 2010- ben néhány napelempark létesült, azóta több tucat, s az ipari méretű 
naperőművek együttes teljesítménye 1361,3 megawatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átvi-
teli Rendszerirányító ZRt. (MAVIR) 2020 évi adatai szerint. A transzformátor alállomás kor-
szerű berendezései a térségi energiahálózat megbízhatóságát növeli. 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi Szakasz valamint 

Helyzetértékelés Munkaanyag (http://www.baz.hu/news.php?id=2192 ) még véleményezés 

alatt van. A  fejlesztési stratégiai céljok közé tartozik: „A megye általános éghajlati jellem-

zőit (napsütéses órák száma, szélklíma) tekintve indokolt további, nap és a szél ener-

giáját hasznosító erőművek, erőmű parkok létesítése.” 

 

4.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó területrendezési 

ajánlások  több szempontot figyelembevettünk 

(http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20hat024_teruletrendezesi_ajanlasok

.pdf ) 

-     „ A termőföld más célú hasznosítása elsősorban a gyengébb minőségű termőfölde-

ken, csak a legszükségesebb mértékben valósítandó meg.” A vizsgált területet zömében 

legelőként hasznosították. Azonban az állat legeltetés visszaesett, s ez is indokolja a változ-

tatást. A vizsgált területeken a humusztartalom igen változó, a transzformátor alállomás terü-

letén a talajvédelmi terv nem javasol humuszmentést, annyira kicsi a humusztartalom.  

Erdősítés, szántóvá alakítás a domborzati viszonyok és a vízháztartás miatt nem indokolt. 

- „Az új beruházásokat, lakóterület-növelést elsősorban a meglévő beépített területek 

rehabilitációs és rekonstrukciós területein indokolt elhelyezni.” A városban nincs akkora 

nagyságú beépítésre szánt terület, amelyen a tervezett naperőmű elfért volna. 

- „Javasolt meghatározni a települések azon területeit, amelyek a település táji megje-

lenésében, sziluettjében fontos szerepet játszanak.”  A vizsgált terület nem tartozik előbbi 

kategóriába. A naperőmű a lakóterületről, közutakról alig látszik majd. A területen nincsen 

tájképi érték, turista útvonal. 

- „A létesítmények üzemeltetése során a környező mezőgazdasági területek védelme, 

termőképességük megőrzése elsődleges kritérium.” A naperőmű és transzformátorállomás 

területén csak csekély mértékű területen (tartóoszlopok, transzformátor állomás, belső és 

bekötő út által elfoglalt terület) szűnik meg a termőképesség. A napelemek alatt továbbra is 

gyep lesz. 

-  A vizsgált terület ökológiai folyosó: „Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése 

nem javasolt,” Bár a napelemes kiserőmű jelentős nagyságú építmény, de üzemelése alatt a 

természetvédelmi érdekek nem sérülnek, mivel a ténylegesen beépített terület néhány szá-

zalék, s a többi területen gyep megmarad. A BNPI állásfoglalását figyelembe véve a tervmó-

dosításul, a 0148 hrsz-ú terület É-i csücskében nem lesz napelem felállítva kb. 0,6 ha terüle-

ten a védett növények megmaradása érdekében. 

http://www.baz.hu/news.php?id=2192
http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20hat024_teruletrendezesi_ajanlasok.pdf
http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20hat024_teruletrendezesi_ajanlasok.pdf
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- A napelemes kiserőmű beruházásnak gazdaság élénkítő hatás lesz. Várható, hogy 

más befektetők is betelepülnek, hiszen, ha egy ilyen volumenű naperőműnek létjogosultsága 

van, akkor a város várhatóan kedvezően fogadja a betelepülni szándékozókat. A gazdasági 

élet fellendülése miatt a foglalkoztatottság is nőni fog. 

5.) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv egyes előírásaihoz is kapcsolódik a 

napelemes kiserőmű létesítése, így pl: gyepterületek  megőrzése. Bár jelenlegi terv szerint a 

napelem parkban nem lesz állatok (kecskék, juhok) legeltetése, de műszaki akadálya nincs 

ennek, biológiai szempontból pedig előnyős lenne. 

 

2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat 

rövid leírása 

Nem volt több változat, a beruházási tervek alternatíváknál már az optimális helyszín, mű-

szaki alternatívát dolgozták ki. 

3. A terv, illetve program, valamint a változatok megvalósítása kör-

nyezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

3.1. a terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szem-

pontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött 

környezet- és természetvédelmi célokkal 

A program céljai összhangban vannak a helyi, országos, valamint nemzetközi szinten meg-

határozott környezetpolitikai célkitűzésekkel, a 2.2. pontban ismertetett tervekkel, illetve 

programokkal. 

Ezek közül az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021-2026 célkitűzéseivel, mely össz-

hangban van az EU környezetvédelmi politikája 8EAP célkitűzéseivel, illetve az ENSZ fenn-

tartható fejlődéssel kapcsolatos jövőbeli célokat tartalmazó Agenda 2030 keretrendszerrel. 

A jövőképhez és az átfogó célkitűzéshez kapcsolódva az 5. NKP négy stratégiai és két hori-

zontális célt határoz meg: 

 

Stratégiai célok: 

 

A településrendezési terv módosítás során megvalósu-

ló  cél teljesülése 

1.) Az emberi egészség és az életminőség kör-

nyezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés 

hatásainak csökkentése. 

 

A vizsgált területen létesülő napelemes kiserőmű, transz-

formátor állomás üzemelés közben nem bocsát ki szennye-

zőanyagokat, zajterhelés minimális, lakóterületet, zajtól 

védendő objektumok (pl: üdülő, iskola) helyszíneit valamint 

a természetvédelmi területeket  nem fogja érinteni. Megkö-

zelítése  főutvonalról egy meglévő, rövid bekötő útszakasz-

szal lehetséges. Környezetterhelés csak az építés, felha-

gyás időszakában van. 

Nagy előny, hogy a területen megvalósuló létesítmény úgy 

termel villamos áramot, hogy üvegház hatású gázok nem 

keletkeznek. A levegő minőségére, s így az emberi egész-

ségre nem lesz hatással a villamosenergia termelés.  

2.)Természeti értékek és erőforrások védelme, 

helyreállítása, fenntartható használata. 

A területfelhasználás módosításával nem történik a termé-

szetbe olyan mértékű beavatkozás, amely során a termé-

szetvédelmi értékek, érdekek sérülnének. 
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A napelempark 0148 hrsz-ú területének É-i csücskében 

előforduló védett növényfajok megóvása érdekében nem 

lesz napelem felállítva kb. 0,6 ha területen. 

A napelemes erőmű, transzformátor alállomás helyének, 

valamint a földkábelek vezetésének tervezésekor figyelem-

be vették, hogy a természetvédelmi értékek ne sérüljenek. 

A 43/B erdőtervi erdőrészlet a Borsodnádsd 0113/4 hrsz 

területének egy részén foglal helyet. A tervezett 132/22 kV-

os transzformátor alállomás műszaki építményei az ingatlan   

keleti részén létesülnek, úgy, hogy az erdőterületen nem 

lesz beavatkozás (építés, szállítási útvonal). 

Tájképi beavatlkozás lesz, de tájképi értéket nem sért. 

A talaj termőképessége – a napelem tartók, utak, kerítés, 

transzformátor állomás területét kivéve –megmarad. 

Vízfelhasználás, szennyvízkeletkezés a technológiában 

nem lesz, a kommunális jellegű vízfelhasználás és szenny-

víz 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. 

3. ) Az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság 

javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos 

működésének erősítése. 

A vizsgált területen létesítendő napelemes erőmű automati-

zált vezérlésű, csekély karbantartást igénylő. Erőforrás – 

takarékosság  szempontjából kedvező az anyag-, a víz-, a 

terület-, a termőföld- és az energiahasználat, felhagyáskor 

a hulladékhasznosítás  területén. Viszont emberi erőforrás 

– azaz foglalkoztatottság szempontjából nem dominál. 

4.) A környezetbiztonság javítása. A vizsgált területen építendő erőmű és transzformátorállo-

más korszerű automatizálási rendszerrel fog üzemelni és a 

dolgozók rendszeresen felülvizsgálják a berendezéseket, 

építményeket. Ezáltal megvalósul majd, hogy ipari baleset 

ne történjen, meghibásodás esetén környezeti károk ne 

legyenek.   

Horizontális célok  

A társadalom környezettudatosságának erősítése. A területen megvalósul a természeti erőforrások és értékek 

védelme és fenntartható használata. A térségben élők 

kedvezően fogadják a beruházást,   lehetőség lesz a kör-

nyékbeliekkel,  iskolás korúakkal megismertetni egy nap-

erőmű működést, segítve ezáltal, hogy az egyének életébe 

beépüljön a környezettudatosság és a környezetünk iránti 

felelősség. 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képes-

ség javítása. 

A területen épülő naperőmű egyértelműen csökkenti az 

éghajlatváltozással összefüggő hatásokat, mivel nem bo-

csát ki szennyezőanyagokat, csekély az erőforrás szükség-

lete, hozzájárul a biológiai sokszínűség megtartásához, 

talajkárosodás nem következik be (csak minimális területen 

változik talajfunkciója).   

 

3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevé-

tele a tervben, illetve programban 

A környezet védelme a szűkebb értelemben vett környezetvédelmi feladatok (levegőtiszta-

ság-, víz-, zajvédelem, hulladékgazdálkodás stb.) valamint természetvédelmi szempontok 
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vizsgálatán és szabályozásán túl az épített és természeti környezet alakításával, a tájrende-

zéssel együtt komplexen megoldandó feladat. Ez az épített környezet, a gazdálkodási mód, 

a település zöldfelületi rendszerének és a táji környezet ökológiai egyensúlyának megtartá-

sán alapul. Ennek alapelve kell, hogy legyen a fenntartható fejlődés, mint az ökológiai 

egyensúly fenntartásának eszköze. 

A napelemes erőmű, transzformátor alállomás megvalósítása összhangban van a 3.1. pont-

ban ismertetett célokkal. A beruházás - azaz- a módosítás alá kerülő terület olyan adottsá-

gokkal rendelkezik, hogy a környezetvédelmi, energetikai, klímavédelmi célokat szolgálja. 

Bár a vizsgált terület benne van az ökológiai folyosóban, de a területen létesítendő építmé-

nyek természeti értékekre, környezetre gyakorolt hatása nem zárja ki a létesítmény megva-

lósulását, természetvédelmi érdekeket nem sért.    

A  4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet Borsod-Abaúj Zemplén Megye Területrendezési 

Tervében (http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20rend04.pdf) a térségi 

övezetek lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint. 

 

 Borsodnádasd város térségi övezeti a következők: 

 

3.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és 

pufferterületének övezete, érinti a települést, a vizsgált terület benne van az ökológiai fo-

lyosóban 

3.2. melléklet: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete, nem érinti a települést 

3.3. melléklet: Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete, erdők övezete, 

de az erdőtelepítés érinti a települést, csekély mértékben, s nem a vizsgált területen 

3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete, érinti a települést, de nem a vizsgált terüle-

ten 

3.5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, nem érinti a 

települést   

3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete, érinti a települést 

3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete, nem érinti a települést 

3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete, nem érinti a települést 

3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete, érinti a települést 

3.10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete, nem érinti a települést 

3.11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete, érinti a települést 

3.12. melléklet: Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet, nem érinti a települést   

3.13. melléklet: Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet, nem érinti a települést 

3.14. melléklet: Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség 

övezete, nem érinti a települést  

3.15. melléklet: Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények 

övezete, nem érinti a települést 

3.16. melléklet: Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési 

eszközök társulásban történő készítésének övezete, nem érinti a települést  

3.17. melléklet: Zártkerti övezet, érinti a települést 

3.18. melléklet: Lakótelepi övezet, nem érinti a települést 

 

A tervezett terület felhasználás módosításnak összhangban kell lennie a BAZ Megye Terület-

rendezési Tervével. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben 7. melléklet 1.2.2.10. pontjában 

előírtak szerint szerepeltetni kell az 5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőműve-

ket, emiatt módosítani szükséges a megyei Területrendezési Tervet, mely folyamatban van.  

A TRT módosítás egyéb vonalon összhangban van a  BAZ Megye Területrendezési Tervvel.  

http://www.baz.hu/content/teruletrendezesi_terv_2020/20rend04.pdf
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3.3. a terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, il-

letve programok (2.2.) céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból 

A területfelhasználás módosítás összhangban van a képviselő testület döntésével (1. mellék-

let) a 2.2. pontban szereplő országos és nemzetközi tervekkel.  Környezeti szempontból ter-

vezett változtatások a térségi övezeti terv melléklet (BAZ  Megyei TRT 3. melléklet) tartalmá-

val is összhangban van. 

3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal össze-

függésben lévő elemeinek ismertetése 

  

3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatáste-

rület földrajzilag lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek 

azonosítása, amelyeket a terv, illetve program megvalósítása valószínű-

leg jelentősen befolyásol 

A napelemes kiserőmű és kapcsolódó létesítményei (földkábel, 132 kV-os transzformátor 

alállomás) tervezése megtörtént, földrajzilag lehatároltak az építési területek. A Borsodná-

dasd külterületén, a 0145/6, 0148 hrsz-ú területen csak a napelemes kiserőmű 

(napelempark), a 0113/4 hrsz területen csak transzformátor alállomás lesz. Az összekötő 22 

kV-os földkábelfektetés területének használata nem fog változni, vezetékjoggal terheltek az 

ingatlanok, azonban a nyomvonalat a területrendezési tervben szerepeltetni kell. Az előzetes 

környezetvédelmi vizsgálata folyamatban van, hatásterületek előzetes lehatárolása megtör-

tént.  A vizsgált területeken lévő építményekhez vezető bekötő utak már meglévő földutak, 

melyeknek megerősítésre készül terv, ez a rendezési tervmódosítást nem fogja érinteni.  

A terület állapota és változásai 

 Domborzati viszonyok 

A kistáj 174 és 447 m közötti tszf-i magasságú medencedombság a Bükk ÉNy-i peremén. 
Felszínének kb. 1/3-a medencedombság, 2/3-a alacsony és közepes magasságú tagolt 
dombsági orográfiai domborzattípusba sorolható. A denudációs medence átlagos magassá-
ga 300 m. 
Horizontálisan erősen szabdalt. Arló és Borsodnádasd közt nagymértékű a talajerózió és a 
felszínmozgás.  
 
Telepítés: 
Terv szerint a napelemes kiserőmű területén a suvadásos részeken nem lesznek napele-
mek. Az üzemi út bevágással – töltéssel készül, így a lejtők-emelkedők hajlás szögét csök-
kentik, ezáltal is csökken a csúszásveszély. 
A 132 kV-os transzformátor alállomás területén az enyhe lejtésű domboldalt bevágással 

hozzák vízszintbe, ez az állomás működtetése szempontjából elengedhetetlen. 
 
Megvalósítás, üzemelés: 
A már kialakított domborzati viszonyok nem fognak változni. 
 
Felhagyás: 
Nagy valószínűséggel a már kialakított domborzati viszonyok nem fognak változni. 
 
A domborzati viszonyokra gyakorolt hatások előzetes becslése: elhanyogalható mértékű vál-

tozás lesz a transzformátoralállomásnál. 
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 Levegő, időjárás 

A légszennyezőanyagok terjedését az időjárás, azaz a levegő hőmérséklete, a légnyomás, a 
levegő nedvességtartalma, a felhőzet mennyisége és földhöz való közelsége, a szélsebes-
ség és a szélirány, valamint a domborzat, beépítettség, növényzet, vízfelület stb erősen be-
folyásolja. 
 
Éghajlat, klíma, csapadék  
(adatok forrása: 
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/altalanos_leiras/) 

Az éghajlat mérsékelten hűvös–mérsékelten száraz, a magasabban fekvő részeken és az 

északi futású völgyekben hűvös–mérsékelten száraz.  

 

 

Borsodnádasd 

 

az évi átlagos középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 

Az évi középhőmérséklet 8,0–8,5 °C a vizsgált területen. Az éves középhőmérséklet térképe 

jól tükrözi a domborzatot.   

Az átlaghőmérséklet térbeli eloszlása egyértelmű DNy-ÉK-i csökkenést mutat, ami a Földkö-

zi-tenger melegítő és a szibériai anticiklon hűtő hatásának köszönhető.  Az év legmelegebb 

időszaka július vége és augusztus eleje. A nyári félév középhőmérséklete 15,2–15,5 °C. A 

napos órák száma 1850 körül mozog évente. Ebből nyáron 700-750 óra, télen 150-180 óra.   

 

 

 

Borsodnádasd 



22 
 

 

Az évi átlagos középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 

 

Az uralkodó szélirány nyugati és északnyugati, ami a felszín közelében a tagolt domborzat-

hoz (völgyekhez, gerincekhez) igazodva módosulhat. Az átlagos szélsebesség 2m/s körüli. 

           Borsodnádasd 

 

Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 

Magyarországon az évi átlagos csapadék 500-750 mm, de tájaink között jelentős eltérések 

vannak az éves csapadékmennyiségében. A vizsgált területen csapadék 650 -700 mm éven-

te.   A csapadék jelentős, évről évre való változékonysága, intenzitása miatt az éves csapa-

dékösszeg térbeli eloszlása a sokévestől nagymértékben eltérhet. Az utóbbi időben lényeges 

eltérések mutatkoznak, melyek következtében gyakoriak az aszályos évek, a hótakaró nélkü-

li telek. A csapadék meglehetősen változékony időjárási elemünk, mennyisége évről évre 

nagyon szeszélyesen ingadozik. Bizonytalanságára jellemző, hogy legcsapadékosabb éve-

inkben háromszor annyi eshet, mint a legszárazabb éveink során, és minden hónapban elő-

fordulhat teljes csapadékhiány. Ennek következtében a vizsgált területen (legelő, rét) a me-

zőgazdasági termelés is erősen változó, az állatok legeltetése emiatt visszaesett. 
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Borsodnádasd 

 

Átlagos éves csapadékösszeg az 1971-2000 közötti időszak alapján 

 
Levegő 
 
Fontosabb levegőtisztaság –védelmi jogszabályok: 
- 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól 
- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
- 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött lég-
szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 
 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM ren-

delet szerint Borsodnádasd  légszennyezettségi zóna besorolása a 10. zónacsoport kategó-

riába tartozik: 

 Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

 Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM10 

Zónák típusai F F F E 

4/2011. (I. 14.) VM rendelethez 5. melléklet 
A zónák típusai 
…… 

5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.  

A  levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások ki-
bocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplő levegő-
terheltségi szint határértékeit az alábbi táblázat tartalmazza. 
Ebben a táblázatban szerepeltetjük a hatásterület határára előírt talajközeli levegőter-
heltség-változás értékeit, valamint a területen lévő háttérterhelést is. 
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Légszennyező 
anyag 

Határérték 

[g/m3 ] 

Hatásterület határán 
előírt  talajközeli 
levegőterheltség-

változás [g/m3 ] 

Hátérterhelés 

[μg/m3] 

Terhelhetőség * 

[g/m3 ] 

Kén-dioxid  250 25 11,879 238,121 

Nitrogén-dioxid 100 10 7,233 92,767 

Szén-monoxid 10 000 10 00 479,536 9520,464 

Szálló por (PM10) 50 5 27,852 nem értékelhető 

* A vizsgált területen terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés különbsége.  
 
A vizsgált terület levegőminőségének meghatározásához, a háttérterhelés megadásához a 
legközelebbi mérőállomás, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Putnok immissziós 
mérőállomás 2020. évi adatait használjuk fel. Borsodnádasd levegőminőségét tekintve 
jónak mondható, mivel a mért levegőterheltségi szint értékei jóval az egészségügyi 
határértékek alattiak. Adódik ez abból, hogy a város területén nincsenek nagy ipari üze-

mek, olyan mezőgazdasági területek, amik hosszasan növényzet nélküliek, művelt bányate-
rületek, valamint a közlekedés kibocsátása nem túl nagy. 
A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2 §.14.pont szerint: 
„helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legna-

gyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott lég-
szennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a 
talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vo-
natkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb;” 

melyek közül mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület. 

 
Telepítés:  
A telepítés során szükség van anyagmozgatásra.  Először az utakat építik ki. A napelemes 
kiserőmű, a transzformátor alállomás, valamint a kábel fektetés építési munkái, anyagok, 
berendezések helyszínre szállítása okoz légszennyező anyag kibocsátást.  
 
Az utak megvalósításhoz használt munkagépek és működési idejük: 

Jármű, munkagép megnevezé-
se 

Munkagépek 
száma  

Működési ideje  
(munkanap) 

Napelempark  
útja 

Transzformátor 
alállomás 
vezető út 

Napelempark
  

Transzformátor 
alállomás vezető 

út 

földmunkagépek 4       1 70  15 

aszfalt finiser 1 1 40 10 

árokásó gép 1 1 40 20 

földmű henger 2 1 80 20 

aszfalthenger 1 1 8 2 

teher szállítójármű 8 2 80 20 

személyszállító jármű 2 2 80 20 
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A gépek egy része egyidőben dolgozik, munkanapokon, nappali műszakban A földmunkagé-
pek, árokásó gép, földmű henger általában teljes műszak alatt (8 óra), a többi gép 8 órából 
5-6 órát dolgozik. A szállítójárművek kb 6 órát üzemelnek műszakonként. A személyszállítás 
a 25 –ös közúton lesz kb 2 óra/nap.  

 Napelemes kiserőmű 
A terep rendezés gépi és kézi erővel végzik. A kerítés és napelem tartó cölöpök leverése 
gépi módszerrel történik, talajcsavarral rögzítik. A kitermelt földet, a napelemes kiserőmű 
területén elegyengetik a cölöpök körül, és az útépítésnél. 
 
A napelemes erőmű megvalósításhoz használt munkagépek: 

 

Jármű, munkagép meg-
nevezése 

Munkagépek 
száma 

Működési 
ideje 

(munkanap) 

földmunkagépek 1 40 

földgyalu 1 40 

cölöpverő 1 30 

tömőrítőgép 1 30 

 
 Földkábel fektetés 

A megvalósításhoz használt munkagépek: 
 kis teljesítményű földmunkagép 1 db / napi 8 óra   
 törmörítőgép 1 db/ napi 8 óra   

 
 A levegőre gyakorolt hatások előzetes becslése: időszakosan a telepítés / felhagyás fázisá-
ban jelentéktelen hatással lesz.   
 
Az üzemelés nincs hatással a levegőre, sem a napelemes kiserőmű, sem a  transzformátor 
alállomás nem bocsát ki légszennyező anyagokat. 

 
Talaj, földtani közeg  

Fontosabb talajvédelmi jogszabályok: 

2007. évi CXXIX. törvény A termőföld védelméről 

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 

 

A kistáj medencedombság, amelyre az ÉK–DNy-i irányban átszelő Darnó vonaltól Ny-ra oli-
gocén homok, homokkő, agyagmárga, K-re pedig miocén üledékes kőzetek és vulkáni kép-
ződmények jellemzőek. A harmadidőszaki üledékeket zömmel agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok borítják (67%). Mechanikai összetételük vályog, agyagos vályog. Vízgazdálkodá-
sukra a mechanikai összetételtől függően közepes vagy kisvízvezető és jó vagy erős víztartó 
képesség jellemez. 
Kis kiterjedésben megtalálhatók a Bükkre jellemző savanyú nem podzolos barna erdőtalajok 
is, amelyek kvarcitos agyagpalán képződtek. Viszonylag jelentős az ugyancsak terméketlen 
földes és köves kopárok részaránya is (18%), amelyek az agyagbemosódásos vagy a sava-
nyú nem podzolos barna erdőtalajok lepusztulásával jöttek létre. 
A patakvölgyek nyers öntéstalajai (7%) agyagos vályog mechanikai összetételűek. Vízgaz-
dálkodásukra a jó vízraktározó és a közepes vízvezető képesség jellemző. 
Az Arló–Borsodnádasd között húzódó határozott, a kistájban is uralkodó ÉÉK–DDNy-i 
szerkezeti vonaltól – a Darnóvonaltól – K-re paleogénmentes pászta helyezkedik el. A felszí-
nen, ill. a felszín közelében a miocén képződmények uralkodóak. Az alsó-miocént homok, 
homokkő, agyag, a helvéti (kárpáti) transzgressziót barnakőszén-telepek és slír, a középső 
miocént riolittufa képviselik.   
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A vizsgálat napelemes erőmű területe tengerszint feletti magassága 225-330 mBf között hú-

zódik. Lejtésirány dominánsan D-DK-i. A talajok fizikai és kémiai adottságaiból, és a felszín 
alakulatokból eredően igen változatos módon reagálnak a túlzott igénybevételre. Az ingatlan 
dominánsan 12 %-17 %-os lejtéssel érintett. A talajrétege fakó sárgásbarna, gyengén 

savanyú kémhatású, jó szervesanyagtartalmú agyagos vályog kötöttséggel. A humuszos 
rész alatt vályogos agyag kötöttségű, gyengén savanyú kémhatású, mészmentes. Humusz-
tartalma változatos.  132 kV-os transzformátor alállomás területén a talaj rozsdabarna erdő-
talaj. Sekély váltakozó mértékű humusztartalommal. A beruházás területeire humuszmentést 
megalapozó talajvédelmi tervek (2. melléklet) készültek.  
Az alállomásra talajvizsgálati jelentés, geotechnikai szakvélemény (3.melléklet) készült an-
nak érdekében, hogy az építmények, berendezések alapozásához, a létesítmény tervezésé-
hez szükséges altalajról, a talajvízről és a talajban keletkező feszültségekről adatokat szol-
gáltasson. 
  
Telepítés: 
 
 A napelemes erőmű területén napelemek cölöpalapokon állnak felszín felett. Ezek, 

valamint a transzformátor állomások területén (max120 m2) kerül az alapozás megvalósítás-
ra. A megközelítést biztosító utak részben több rétegű, aszfalt borítással, részben 
múrvaszorással kerülnek kialakításra. A talajvédelmi terv szerint „ezen beavatkozások mel-
lett biztosan mondható, hogy a szükséges alapozási mélységig kitermelt humuszos talaj-
anyag a helyszínen a jogszabályi feltételek mellett hasznosítható.” Fontos, hogy az erőteljes 
lejtésviszonyok mellett a bolygatott egységeken a víz és szélerózió hatása felerősödhet, így 
ott mielőbbi jól záródó vegetáció kialakítása, s karbantartása szükséges.   
A beavatkozások során letermelt humuszos talajt, altalajt egymástól elkülönítetten deponál-

ják.  A kivitelezésnél törekedni kell a mentett termőréteg rövid időn belül való felhasználásá-
ra. A területi helyreállítás során az altalajt töltik vissza először, majd a humuszos talajtakarás 
következik.    
 A 22 kV és 132 kV-os valamint a naperőmű területén lévő földkábelek fektetésénél a  
munkaárok visszatöltésénél a földvisszatöltés, területi helyreállítást mielőbb az előző bekez-
désben szereplő módon el kell végezni. A keletkezett taposási nyomokat speciális hengerrel 
kombinált gyeplazítókkal kell megszűntetni. A bolygatott felső, humuszos felső talajréteget 
szervestrágyázni kell, hogy a talaj  csökkent termőképességét regenerálja.  Ahol a gyepfelü-
let felszakadt az eróziós károk megelőzésére a gyepvetést, a rekultivációs, helyreállítási 
munkálatok keretén belül kell elvégezni. Ha öntözésre nincs lehetőség, akkor a csapadékos 
időszakok beállta előtt célszerű a munkákat végezni.  
132 kV-os transzformátor alállomás területének egy részén a talaj eredeti funkciója megszű-
nik, mivel a kapcsoló épület, berendezések helye területet foglal el. 
 
Ásványi anyagok: 
Borsodnádasd területén jelentős nagyságú, jó minőségű barnaszén telep helyezkedett 
el. Ennek kitermelése a 19. sz. első harmadában kezdődött. A mélyművelésű bányák 
nyitása, termelése az 1860-as években kezdett felfutni, rohamosan növekedni az 
1864-ben létesült  Nádasdi Vashengergyár valamint az ózdi vasmű és egyéb ipari üze-
mek létrejöttével.  A szénbányászat Borsodnádasdon 1977-ig tartott.  
Az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban „Bor-
sodnádasd" megnevezéssel 92794 kódszámon szerepel a Borsodi és Ózd-vidéki bar-
naszén medencéhez tartozó mélyművelésű bányaüzem ásványi nyersanyaga.     
A Bányafelügyelet előzetes véleményében, adatszolgáltatásában megküldte a módosí-
tással érintett mélyművelésű bánya vágatainak szelvényeit, mely a módosított terület-
rendezési, valamint szabályozási terven feltüntetésre került.   A Bányafelügyelet az érin-
tett területeken felszínmozgást nem tart nyilván. 
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Földrengésveszély: 

Magyarország nem tartozik a magas szeizmicitású területek közé. 1810 óta öt, legalább 
ötös, de 6-nál kisebb magnitúdójú földrengés volt. Az utolsó ezek között az 1956-os dunaha-
raszti földrengés volt, 5,6-es magnitúdóval. Az 1985-ös berhidai földrengés magnitúdója nem 
érte el ezt az erősséget, 4,7-es magnitúdójú volt. 
Magyarország területén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitúdójú földrengést regisztrá-
lunk az érzékeny szeizmológiai hálózat segítségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhe-
tőség határát. A nagyobbak ritkábban, de jellemző visszatérési idővel fordulnak elő. 
    Borsodnádasd 
 
 

 
 

Földrengések eloszlása Magyarországon a nagyobb földrengés gyakorisággal jellemezhető törésvona-

lakkal (https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_09_06.htm) 

 
 
 

Magyarországon 2011-től van érvényben az EU egységes, Eurocode 8 földrengés szabvá-
nya. Ennek – leegyszerűsítve – az a lényege, hogy minden építményt úgy kell tervezni, hogy 
az építmény élettartama alatt 10% valószínűséggel előforduló földrengést komolyabb szer-
kezeti károsodás, összeomlás nélkül kibírjon. Az építmény élettartamára általában 50 évet 
tételeznek fel. A transzformátor alállomást földrengés biztosra tervezik. A geotechnikai szak-
véleményben ezekkel kapcsolatos vizsgálatok adatait rögzítették,  s javaslatot adnak az be-
rendezések, kapcsolóépület alapozására, építésére is. 
A következő oldalon lévő térképen látszik, hogy Borsodnádasd  kevésbé földrengés veszé-
lyes terület van. 
 

javascript://
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         Borsodnádasd 
           

 

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe. A maximális horizontális gyorsulás értékek (PGA) 

számítása az alapkőzetre m/s2 egységben történt. 

(http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-es-foeldrengesveszely) 

 

Talajvédelem szempontjából fontos, hogy a csapadékvíz elvezetés úgy legyen megoldva, 
hogy a csúszásveszély, erózió ne következzen be. A napelem parkban az út építésnél a 
domb felől árok lesz, a vizeket a vízmosás irányába átereszekkel engedik tovább, vagy végig 
árkot húznak a vízmosásig. Attól függ, hogy kimosást okozna-e a víz, ha az út völgy felőli 
oldalán csak kivezetnénk. Az alállomásra a domboldalról lejutó csapadékvizet elvezető árok-
kal oldják meg. 

Megvalósítás, üzemelés: 

A 132 kV-os és 22 kV-os kábelek közvetlenül földbe-ágyazórétegbe (homok), ill. védőcsőbe 
kerülnek lefektetésre. Üzemelés közben a kábelekben keletkező veszteséghő a környezetet, 
a talajt kismértékben melegíti, mely hatást a homokágy, védőcső csökkenti. A keletkező hő a 
talaj élővilágára elhanyagolható hatással van. 
 
Felhagyás: 
A transzformátor alállomás sorsáról majd akkor döntenek, hogy felhagyásra kerüljön vagy 

esetleg más áramtermelés továbbítását fogja-e végezni. Nem valószínű, hogy teljesen szét-

bontják, helyette csak egyes részek korszerűsítésére az elképzelhető.  

A kiserőmű területén az út, a transzformátorok, cölöpök helyének kivételével gyakorlatilag a 
talajfunkció megmarad.  
A kiserőmű felhagyásakor szétbontják a napelemek sorokat, fémtartókat, villamos berende-
zések építményeit, mely során ideiglenesen talaj igénybevétel lesz. A bontási területet vissza 
lehet állítani, altalaj visszatöltéssel, humusz pótlással, agromechanikai eszközök alkalmazá-
sával. 
A talajra, földtani közegre gyakorolt hatások előzetes becslése: a telepítés / felhagyás fázi-

sában időszakosan jelentéktelen mértékű változás lesz, az üzemelés nem lesz hatással. 

http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-es-foeldrengesveszely
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Felszíni víz  
 

Fontosabb vízvédelmi jogszabályok: 

1995.évi LVII törvény a vízgazdálkodásról 
1995.évi LIII törvény a környezetvédelem általános szabályairól 
220/2004.(VII.21.)Korm.rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

219/2004.(VII.21.) Korm rend. a felszín alatti vizek védelméről 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méré-

séről  

 
A napelemes kiserőmű területén csak ideiglenesen fordul elő pl: hóolvadáskor, nagy esőzés-
kor felszíni víz, mely tehát egy időszakos vízfolyásnak tekintendő. A terv készítői a napele-
mek kiosztásánál, út tervezésnél ezt figyelembe vették. A csapadékvíz a napelemes erőmű 
domboldali részeiről a  középső területen lévő cserjés felé a völgy aljába jut és ott elszikkad. 
Ez a terület nem lesz beépítve, így biztosított, hogy az ottani vizes élőhelyek megmaradja-
nak. A napelemek nem fogják megváltoztatni a lefolyás irányát. A napelemek mosása nem 
lesz, szennyvíz nem keletkezik. 
A napelemes kiserőmű ÉK-i bejáratához  légvonalban kb 330 méterre van a Hódos –patak. A 
patak és a naperőmű között található a 25-ös út. 
A transzformátor alállomás területéhez legközelebb mintegy 140 m-re található szabad fel-
színű víz, az ÉK felé folyó Hódos-patak egyik ága. Szennyeződés még havária esetén sem 

tud bejutni a vízfolyásokba. 
 
A felszíni vízre gyakorolt hatások előzetes becslése: sem a létesítés, sem az üzemelés, sem 
a felhagyás nincs hatással a felszíni vízre. 

 
Felszíni alatti víz  
 
A tervezési területet nem érinti „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti, 
hatályos határozattal kijelölt, vagy előzetesen lehatárolt közcélú ivóvízmű védőidomát, védő-
területét.  
A tervezett létesítmények felszín alatti vízbázis kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőterü-
letét tehát nem érintik. 
 
A tervezési területek tágabb környezetében a Vízgazdálkodási Tervben lévő adatok szerint 7 
db felszín alatti víz, talajvíz kitermelésére, illetve megfigyelésére szolgáló létesítmény van 
nyilvántartva, ami engedéllyel is rendelkezik.  
 
 
A következő térképen a kutak helyét ábrázoltuk. 
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A kutak helye:  

 
 
Ebből három meglévő kút az ÉMÁSZ trafóállomásán, a létesítendő transzformátor alállomás 
közelében van. Négy pedig a bezárt MOL töltőállomás eltömedékelt monitoring kútja. 

 

Település 
Vízkivétel 
helyi név 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Talpmély-
ség (m) 

Engedé-
lyes/ 

üzemeltető 
Kút állapota 

Borsodnádasd 
BNM/1 jelű moni-
toring kút 737 967,2 308 787,4 5 - 

Eltömedékelt (meg-
szűntetve) 

Borsodnádasd 

BNM/2 jelű moni-

toring kút 737 977,6 308 776,4 5 - 
Eltömedékelt (meg-

szűntetve) 

Borsodnádasd 

BNM/3 jelű moni-

toring kút 737 990,7 308 767,6 6 - 
Eltömedékelt (meg-

szűntetve) 

Borsodnádasd 

BNM/4 jelű moni-

toring kút 737 998,7 308 795,0 6 - 
Eltömedékelt (meg-

szűntetve) 

Borsodnádasd 

Trafóállomás, 

TRF-1 kút 737 498,0 308 505,0 12 ÉMÁSZ ismeretlen 

Borsodnádasd 

Trafóállomás, 

TRF-2 kút 737 505,0 308 485,0 12 ÉMÁSZ ismeretlen 

Borsodnádasd 

Trafóállomás, 

TRF-3 kút 737 519,0 308 467,0 12 ÉMÁSZ ismeretlen 

 
 
Az említett talajvíz kutakkal összefüggésben felszín alatti vízbázis határozatban kijelölt védő-
terület, illetve védőidom nem került kijelölésre. 



31 
 

A beruházás területén eddig állatok legeltetése volt, de földtulajdonos nyilatkozata szerint 
nem létesítettek fúrt vagy ásott kutat az állatok itatásának céljából. 
A transzformátor alállomás területének geotechnikai vizsgálatakor (2021. február) 1,5 m – 
2,9 m között változott. Ez is indokolja, hogy a szabadban lévő transzformátorgép alá olaj és 
vízszigetelt kármentőt terveztek. A napelempark területén nem vizsgálták a talajvízszintet, de 
a morfológiai jellemzők alapján kijelenthető, hogy ettől jóval mélyebben van mint az 
alállomás területén. 
 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint  Borsodnádasd 2felszín alatti víz szem-
pontjából érzékeny besorolású. 

  
Sem a felszín alatti vizek, sem a földtani közeg tekintetében nem folyt kármentesítés a vizs-
gált területen. 
  
A felszín alatti vízre gyakorolt hatások előzetes becslése: sem a létesítés, sem az üzemelés, 
sem a felhagyás nincs hatással a felszíni vízre. 
 
 

Élővilág, táj 

 
Fontosabb természetvédelmi  és tájvédelmi jogszabályok: 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 
1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről67/1998. (IV. 3.) 
Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozókorlátozásokról és 
tilalmakról 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségő természetvédelmi rendel-
tetésű területekről 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhaszná-
lati szabályairól 
 

 
A vizsgált terület státusza:  
 

- különleges madárvédelmi terület  
- különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület  
- kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület  
- jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület: 

jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
- különleges természetmegőrzési terület: 1. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illeté-

kességi területén és természetvédelmi kezelésében található különleges 
természetmegőrzési terület, Gyepes-völgy (Azonosító: HUBN20014) a tervezési terület 
északi részével határos és 2. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 
és természetvédelmi kezelésében található különleges természetmegőrzési terület 
Izra-völgy és Arlói-tó (Azonosító: HUBN 20015) 

- kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: 
Országos Ökológiai Hálózat: 3. „Ökológiai folyosó” az egész tervezési terület 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82857.113800#foot2
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                                                           napelemes kiserőmű 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
132 kV-os  
transzformátor  
alállomás 

 
Jelmagyarázat: 

 Borsodnádasd 

  

    

forrás: http://naturaterv.hu/gazdalkodoi-modul 

 
Növényvilág 
 
 
Flóratartomány 
A terület a Pannóniai Flóratartományba (Pannonicum) tartozik. 
 
Flóravidék 
A magyar Középhegység flóravidéke (Matricum).   
Flórajárás 
Bükk-hegység (Borsodense) flórajárás része. 
 

http://naturaterv.hu/gazdalkodoi-modul
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Vegetáció jellemzése 

A tervezett naperőmű és környezetében 500-600 méterre lakott és beépített területek, kö-

zéphegységi üde erdők, hegyi kaszálók és zöld legelők, szubkontinentális száraz töl-

gyesek, melegkedvelő szubmediterrán cserjések, száraz talajú akácosok, a transzformátor 

alállomáshoz közel a patakok mentén kiszáradó láprét, kisebb nádas, alkotta vizes élőhelyek 

találhatók. A vizes, nedves helyeken eluralkodóban van a magas aranyvessző (Solidago 

gigantea). 

 
 Az M1 jelű módosításra jellemző: 
A tervezési terület egésze az Országos Ökológiai Hálózat „Ökológiai folyosó” része és „táj-
képvédelmi terület övezet”. A táj képe változás alatt áll, egyre nagyobb életteret foglalnak el 
a táj-idegen növényfajok, gyakoriak a száraz talajú akácosok, a vizes, nedves és üde termő-
helyeken eluralkodóban van a magas aranyvessző (Solidago gigantea). A legeltetett, villany-

pásztorral védett gyepek állapota leromlóban van. 
A tervezett napelempark 0148 hrsz-ú ingatlanra eső részének É-i csücskénél több védett 
növényfaj fordul elő, melyek helye a BNPI által rendelkezésre bocsátott botanikai térképen 
láthatók: 
 
  

  
 
 
Eredeti terv szerint az előbb említett területre is helyeztek volna napelemeket, de  BNPI ál-
lásfoglalást figyelembe véve a következő EOV koordinátákkal határolt napelempark részen 



34 
 

nem lesznek napelemek, nem lesz a terület bolygatva. Ezáltal a védett növények életterén 
nem lesz beavatkozás. 
 
 
 
A terület határoló pontjainak EOV koordinátáit: 
 

Sorszám 
 

EOVY EOV X 

1.  
 

738612,910  311131,335 

2.  
 

738606,069  311139,580 

3.  
 

738594,543  311151,328 

4.  
 

738588,925  311159,135 

5.  
 

738592,105  311167,952 

6.  
 

738596,367  311177,474 

7.  
 

738612,839  311190,686 

8.  
 

738644,193  311197,875 

9.  
 

738667,024  311214,499 

10.  
 

738689,632  311216,937 

11.  
 

738706,239  311226,066 

12.  
 

738721,396  311206,013 

13.  
 

738723,324  311198,540 

14.  
 

738717,782  311186,792 

15.  
 

738666,442  311155,622 

16.  
 

738627,791  311137,363 

 
A napelem panelek talajcsavaros rögzítésű tartószerkezetekre kerülnek felszerelésre. A 
technológiából adódóan a talajcsavarok teljes egészében helyben hagyják a jelenlegi talaj 
szerkezetét, azaz a talajfelszín nem kerül beépítésre. A jelenlegi humuszos talajréteg szinte 
teljes egészében helyben marad.  
A Borsodnádasd 31/B (Borsodnádasd 0149 hrsz) erdőrészletet körül öleli a napelemes erő-

mű, amelynek gazdasági rendeltetése, magántulajdonban van, vágásos üzemmódban. Nem 
áll védelem alatt. Faállománya elegyes hazai nyáras, (gyertyános-tölgyessel vegyesen), 
származék erdő, területe: 8,26 ha.  
 
 
Az M-2 jelű módosítás: 
 
A 132/22 kV-os transzformátor alállomása a már meglévő ÉMÁSZ transzformátor alállomás 
közelében a 0113/4 hrsz-en létesül. A terület egy része beleesik a Borsodnádasd 43 B erdő-
tervi jelű erdőrészletbe. Az építési-kivitelezési munkák végzésekor csak a legszükségesebb 
mértékben írtható, vágható ki honos növényállomány, különösen vonatkozik ezen előírás a 
talajtól 1,50 m magasságban mérve 10,0 cm törzsátmérőt elérő fafajokra. 
Az építményeket úgy helyezték el, hogy az erdő igénybevételére nem lesz szükség, fakivá-
gás nem lesz. 
A napelemes kiserőmű által termelt, földkábelen továbbított elektromos áramot a tervezett 
alállomáson feltranszformálják, majd földkábelen keresztül az MVM Émász Áramálózati Kft 
által üzemeltett országos hálózatba vezetik. A földkábel nyomvonala a 0100 hrsz alatti ex 
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lege lápon vezet. A nyomvonal kialakításnál figyelembe vették a természetvédelmi értékeket. 
Azonban a biztonságos áramellátás miatt a tervezett nyomvonalat át kell vezetni a lápon.  A 
vizsgált területen az alábbi helyeken védett növények fordulnak elő: 

 
 

A nyomvonal létesítéséhez a BNPI illetékesét meg fogják keresni, hogy a területen lévő vé-
dett növények károsítást elkerüljék. 
 
Az M-3 jelű módosítás: 

Az M3 módosítás a földkábel nyomvonalát tartalmazza. A terület használat nem változik, 
csak vezetékjog realizálódik, s a napelemparkot a transzformátor állomása közötti 22 kV-os 
és 132 kV-os kábel-összeköttetés feltüntetése szükséges.  
A tájképvédelmi terület Borsodnádasd 0108, 011/1, 0100/11, 0116/4, 0129, 0130/6, 0131/2 
hrsz az Országos Ökológiai Hálózat „Ökológiai folyosó” besorolású, Borsodnádasd 0144/6, 
0144/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/5, 0145/6 hrsz az Országos Ökológiai 
Hálózat „Magterület”-be sorolt, a 01001/1 hrsz. Ex lege védett láp.   
 
A tervezett naperőmű és környezetébe eső társulások és a társulásokat jellemző nö-
vényfajokat a 4. mellékletbe csatolt  hatásbecslés tartalmazza. Ennek megállapítása: 
 
„a természetes állapotokra utaló fajok közül dominánsak a kísérő fajok (44,0 %), a 
társulásalkotó fajok (7,0 %), a védett fajok (6,5 %) a pionír fajok (1,0 %). 
A degradációra utaló növényfajok közül dominánsak a zavarástűrő fajok (22,0 %), a sor-
rendben következnek a gyomfajok (18,0 %), az adventív fajok (1,0 %) majd a legvégén gaz-
dasági növényfajok (0,5 %)- ban. 
Nem található a vizsgált területen unikális és fokozottan védett növényfaj.” 

 

 
A földkábel nyomvonalat ( jele      ) és környékén előforduló védett növényeket a következő 
oldalon lévő térkép tartalmazza.  
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Állatvilág 
 
A zoológiai felmérés a télvégi, tavaszi és kora nyári aspektusban, a madárvonulás, szaporo-
dási időszakban (2021.03.09, 2021.04.10, 2021.05.15 és 2021.06.01.-én) történt. A területen 
előforduló állatok listáját a 4. mellékletbe csatolt hatásbecslés 3.6. pontja tartalmazza. 

A cserjék irtása, elszállítása a téli hónapokban lesz. Az építés időszaka a tavaszi és kora 
nyári hónapokban, (március-június) várható.  A védett lápon a terepi munkákat viszonylag 
száraz időszakra kell ütemezni. A BNPI –től a természetvédelmi őr élőhely-védelmi nyilatko-
zatát, tanácsát kell kérni az építési helyszíneken arra vonatkozóan, hogy minél kisebb legyen 
a védett növények, állatok zavarása.   
  
Az építés helyszínére kerül kiszállításra a szükséges anyag, berendezés. Felvonulási léte-
sítmény nem épül, anyagkinyerés csak kis mennyiségben történik, a földkábel vezeték árká-
ból kikerülő talaj a kábel lefektetése után azonnal visszatöltésre és tömörítésre kerül. Az 
anyagok kiszállítása tehergépjárművel történik az Ózd-Eger 25-ős főúton, majd dűlőutakon 
történik. A teher és személyforgalom az építés szakaszában nem jelentős, zavaró hatása 
időszakos, napi két-három alkalommal történik. 
 
 
A tervezett naperőmű élővilágra gyakorolt hatása, a poláros fényszennyezettség káros 
hatásai megelőzése, elkerülése. 
Rovarpopuláció un. poláros fényszennyezéssel szembeni védelmét garantáló, műszaki meg-
oldásokkal kivitelezhetők a napelem egységek, modulok. A napelemes kiserőmű esetében 
problémát egyedül a panelek poláros fényszennyezése (Polarized Light Pollution, ezután: 
PLP), okozhat. A jelenséget először Dr. Horváth Gábor, az ELTE Biológiai Fizikai Tanszéke 
docense, MTA doktora által vezetett kutatócsoport mutatta ki 2009-ben, elsősorban épületek 
üvegfelületeinek vizsgálatakor, 2010-ben a kutatást kiterjesztették a napelemek üvegfelületé-
re is. Az üvegfelületről visszatükröződő fény megtévesztheti a vízfelületekhez kötődő élet-
módú rovarokat. A PLP elkerülése érdekében a kiserőműveknél kötelező az antireflexiós 
bevonatú üvegfelülettel ellátott napelem panelek alkalmazása. Ez a technológia ma már szé-
les körben alkalmazott a napelem gyártásban, mivel a környezetvédelmi (természetvédelmi) 
előnyön kívül, a csökkentett reflexió növeli a panelek hatásfokát is és a légiközlekedésben 
okozott zavaró hatást is minimalizálja. A jelen beruházásban alkalmazni kívánt Longi Solar 
LR5-72HBD-535M Wp teljesítményű monokristályos napelemek is megbízható antireflexiós 
bevonattal rendelkeznek. Az antireflexiós bevonatú felületek vizsgálata eredményét a PLP 
szempontjából a Horváth docens Úr által vezetett kutatócsoport már évek óta vizsgálja. A 
megnyugtató eredményt a közelmúltban tették közzé. A tanulmány szerint az alkalmazott 
antireflexiós bevonattal megnyugtatóan minimalizálható a PLP környezetre gyakorolt hatása. 
 
Amennyiben a tárgyi projekthez kapcsolódóan esetlegesen új villamos szerelvény /vezeték/ 
tartóoszlopok is kivitelezésre kerülnek, azokra „műszaki-ökológiai szintézisben” szabványos, 
illetve villamos ipari szakmai közmegegyezéssel elfogadott műszaki irányelveknek, az elér-
hető legjobb technikai követelményeinek is megfelelő, az adott oszlop, vezetékszakasz mű-
szaki jellemzőinek, a környezeti kitettségnek függvényében megoldott megtervezett madár 
áramütés ellen védő, szigetelő (műanyag, kerámia) határoló szerkezeti eleme szerelendők 

fel. Szükséges a madarak testzárlata megelőzése érdekében további szigetelő papucsok, 
kiülők felszerelése. 
Az előző  bekezdésben előírt madárvédelmi műszaki megoldásokban figyelemmel kell lenni 
a VÁT-H2, VÁT-H2, VÁT-H21 „környezetbarát vezeték hálózat madárvédelmi kialakítás” (a 
továbbiakban M.áü.v.) típustervekben, irányelvekben foglaltakra. (M.áü.v. alapelv, követel-

mény, többek között burkolt vezetős áramkötés terelőszigetelős rögzítéssel, burkolt vezeték-
szakasz, ami nem érintkezhet fémes szerelvényelemmel, fázis-föld, fázis-fázis zárlat kizáró 
védőeszköz szerelvény – madárszárny - terelők, védőburkolatos szigetelő lánc-légvezeték 
tartó oszlop fejszerkezet alatti áramkötések, áramütés kizáró madárkiülők.) 
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Az építés, anyag és személyszállítások karbantartott, jó műszaki állapotban tartott gépekkel, 
berendezésekkel, eszközökkel történik, hogy elkerülhető legyen a meghibásodás, környezeti 
terhelés. A beruházás megvalósítása a környezet csekély terhelésével jár.  

 
Táj 
 
A napelemes kiserőmű Borsodnádasd város legközelebb eső lakó ingatlanától északkeletre, 
légvonalban 0,626 km-re található gyep művelési ágú területen, ami  a beerdősülés állapotá-
ban van, változatos tengerszint feletti magasságban (224-325 m). Területe 60,0 ha + 4,2 ha 
a földkábel nyomvonala (Összesen: 64,2 ha), a vizsgált terület nagysága 85,0 ha. 
A  megvalósuló naperőmű egységek, a következőkben ismertetett „Táj-paraméterekkel” nem 
változnak meg jelentősen, a korábbi állapotra visszaállítható. 
A tervezett naperőművet magába foglaló tájsejt-együttes tájszerkezetét meghatározó, az 
egyes természetközeli, valamint a jelentősen módosított (átalakított) természeti jellegű terü-
let-használatnak megfelelő úgynevezett, táj-mozaikosság, a táj-mintázat szegélyhatás öko-
lógiai minősége és a táji foltdinamika, foltdiverzitás, a folt konnektivitás, és ennek szegélyha-
tásai érzékelhetők. 
 
Borsodnádasd város külterületi, részben módosított, részben természetközeli 
agrogazdálkodás tájhasználatú közigazgatási területét megközelítőleg 1,0–2,0 %-ban, vagy 
ez alatti arányban fogja csökkenteni a tervezett új erőművel együtt (tervezett) napelem mező, 

tehát a tájszerkezet, többek között, meghatározott foltdinamika, a foltjelleg is ilyen arányban 
fog változni, tehát nem keletkezik jelentős tájátalakító hatás, (sőt elbontása után visszaállít-
ható). A tájpotenciál (az előírások maradéktalan betartásával) nem fog csökkenni a napelem 
mezővel, a tájigény-bevételi korlátok várhatóan nem kerülnek meghaladásra. 
 
Az ökológiai tájpotenciál megőrzésében lényeges biofaktort jelentő biológiai aktivitás, fenn-
marad a tervezési területen. 
 
A talajon vízzáró burkolat, lefedés nem keletkezik (kivéve 25-ös főútról bekötő utak területét). 
A napelem egységek alatt és között széles ökológiai tűrőképességű növényfajok élnek és 
kerülnek gondozásra, szükség szerint telepítésre, de fontosabb a jelenlegi gyep vegetáció 
megőrzése, védelme a lemosódástól. Ezt a csapadékvíz elvezetéssel fogják megoldani. 
 
A napelem panelek talajcsavaros rögzítésű tartószerkezetekre kerülnek felszerelésre. A 
technológiából adódóan a talajcsavarok teljes egészében helyben hagyják a jelenlegi talaj 
szerkezetét, azaz a talajfelszín nem kerül beépítésre. A jelenlegi humuszos talajréteg a nap-
elemes kiserőmű teljes egészében helyben marad. Tényleges beépítési igénye egyedül a 
transzformátornak és a közelítő, kezelő útnak van, ami a teljes területnek mindössze 1,0-2,0 
%-a. Ezek alapján az érintett terület 98,0 %-án megmarad az eredeti talaj jelenlegi aránya. 
Ezért a táj indikátorok nem fognak kedvezőtlenül megváltozni. 
Összességében a tervezett tájsejt együttes és a tájképi hatásterület, tartós tájhasználati 
konfliktus, kimutatható tájpotenciál csökkenés nem várható, az előírások betartásával a táj-
karakter is megmarad, fenntartható. 
 
A következő fényképen a napelemes kiserőmű É-ról nézve látszik. Megállapítható, hogy egy 
változó szintmagasságú völgyben fekszik, a főútról a város lakott területéről nem illetve né-
hány helyről, messziről csekély mértékben lesz látható. 
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A napelempark a domb mögött lesz, a Borsodnádasd Engels Frigyes utca napelempark felé 
eső első házától a látvány a következő képen: 
 

 
 
  
Épített környezet 
A beruházás külterületen lesz, építmények nem találhatók a vizsgált területen. A létesülő 
transzformátor alállomás a meglévő MVM Émász Áramhálózati Kft üzemeltetésében lévő 
transzformátor alállomás mellett lesz. A földrajzi, geológiai, közmű kiépítettségi adottságok-
ból adódóan nem valószínű, hogy a vizsgált területtel szomszédos területeket beépítésre 
szánják. 
Az épített környezet jellemzőire nem lesz hatással a kiserőmű és kapcsolódó létesítményei-
nek telepítése, üzemeltetése. 
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Zaj 
Fontosabb jogszabályok 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
bályairól  

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési ha-
tárértékek megállapításáról.  

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról.  

 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési ter-
vek készítésének részletes szabályairól 

 

Telepítés 
A telepítés (felhagyás) során a közutakon járulékos zajterhelés lép fel az anyag, be-
rendezés szállítás következtében. 
A szállítás a 25-ös másodrendű főútvonalon Kerecsend felől fog történni. A vizsgált 
útszakasz adatait az 3379 kódszámú számlálóállomás 50 + 879 km és 55+ 629 km 
határszelvény közötti adatsor tartalmazza.  
 
A környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII.3.) KvVM- EüM rendelet 3. számú melléklete szerint a vonatkozó határértékek a 
következők: 
 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 
(dB) 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a telepü-
lési önkormányzat tulajdonában 
lévő gyűjtőutaktól és külterületi 
közutaktól, a vasúti mellékvo-

naltól és pályaudvarától, 
a repülőtértől, illetve a nem 

nyilvános fel- és leszállóhelyek-
től** 

származó zajra 

az országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat tulajdonában 
lévő belterületi gyorsforgalmi utaktól, 

belterületi elsőrendű főutaktól és belte-
rületi másodrendű főutaktól, 

az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és pályaudvarától, a repülő-
tértől, illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelytől*** 
származó zajra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 
nappal 

06–22 óra 
éjjel 

22–06 óra 
nappal 

06–22 óra 
éjjel 

22–06 óra 

Üdülőterület, különleges 
területek közül az egészség-
ügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telep-
szerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási 
létesítmények területei, és a 
temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 

A megközelítési  útszakasz  forgalmát  a 2019-es forgalomszámlálási adatok alapján 
a következő táblázat szerinti  (számláló-állomás kódja 3379) 
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összes forga-
lom 

összes 
motoros 
forgalom 

nehézmo-
toros 
forgalom 

ösz-
szes 
teher 
gép-
kocsi 
 

sze-
mély 
gép-
kocsi 
 

kis-
te-
her
-
gép
ko-
csi 

autóbusz tehergép-kocsi 

motor 
ke-
rék-
pár 

ke-
rék 
pár 

lassú 
jármű 

egyes 
csuk-

lós 

köze-
pes 

nehéz 
nehéz 

pót-
kocsis 

nyerges 
spe-
ciális 

   

j/nap E/nap j/nap 
E/ 

nap 
j/nap E/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 

j/ 
nap 

j/ 
nap 

j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 
j/na
p 

j/nap 

2546 2559 2358 2503 123 259 
 

89 
 

1760 379     46 0 12 23 10 44 0 68 188 16 

 
A legkedvezőtlenebb az útépítés alatti növekedés: tehergépjármű 30 járat/nap és személygépkocsi 

forgalom 20 járat /nap. Csak nappali időszakban van szállítás. Az útépítés alatt nem lesz sem a 
napelempark, sem a transzformátor alállomás területére beszállítás. 
A közúti közlekedéstől származó zajterhelést a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 2. 
sz. melléklete alapján kell meghatározni. Ehhez szükséges a járműkategóriák számí-
tása: 

I. járműkategória 
(jármű / nap) 

II. járműkategória 
(jármű / nap) 

III. járműkategória 
(jármű / nap) 

Jelenlegi járműforgalom 

2139 114 77 

 Építéskor járműforgalom 

2159 114 107 

 
Fenti táblázatból megállapítható, hogy a telepítés alatt a járműforgalom alig változik. 
A beruházáshoz készített környezeti előzetes vizsgálatban szereplő számítással megállapí-
tott a zajterhelés növekmény 0,21 dB. Így az építés, telepítés alatt megnövekedett járatszám 
nem befolyásolja a jelenlegi zajállapotot, nem okoz a hatásterület változást, a lakóházakat 
érintő zajterhelés is változatlannak tekintendő. 
A napelemes kiserőmű területén az építés alatt 1 db földmunkagép, 1 db földgyalu, 1 db cö-
löpverő, 1 db törmörítőgép fog üzemelni, míg a transzformátor alállomás építésénél 1 db 
földmunkagép, 1 db földgyalu, 1 db törmörítőgép.   A gépek által kibocsátott zajterhelés idő-
szakos, kismértékű, amely a legközelebbi lakóházaknál már nem érzékelhető. Az építéskor 
fellépő zaj  csekély mértékben fogja zavarni a környező élővilágot. A hatásterület a vizsgált 
ingatlanok határa körül néhány méter lesz. 
 
Üzemelés: 
A környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM- 
EüM rendelet 1. számú melléklete szerint a zajtól védendő területeken határértékek a követ-
kezők: 

  

  A B C 

  
zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) 
az LAM megítélési 

szintre (dB) 
nappal 06–22 óra 

Határérték (LTH) 
az LAM megítélési 

szintre (dB) 
éjjel 22–06 óra 

  Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terüle-
tek 

45 35 

  Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépí-
tésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, 
a temetők, a zöldterület 

50 40 

  Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

  Gazdasági terület 60 50 
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A napelempark valamint a transzformátor alállomás folyamatos üzemű. 
A napelempark területén lévő zajforrások:  

- 5 db termelői teljesítményű transzformátor (6,3 MVA/db), fém konténerben elhelyezve. 
Ezek folyamatosan bocsátanak ki zajt. A napelempark területén elszórva, kerítéshez 
közel telepítik. A konténerház jelentősen árnyékolja a zajterjedését. A kialakuló zaj 
hangnyomásszintje a háztól 1 méterre mérve 65 dB alatti.   

- 134 db inverter, melyek szakaszosan, az áramtermelés függvényében bocsátanak ki 
zajt. Az inverterek a műszaki tervezők által meghatározott helyeken lesznek. A zajkibo-
csátás nagyban függ a napsugárzás erősségétől, így éjszakai időszakban alig van ki-
bocsátás. 

A zajforrások hatásterülete a transzformátorok, valamint az inverterek körül becsléssel meg-
állapítva kb 30 méterre tehető, emiatt a lakóházakat nem éri zajterhelés. 
 
A 132 kV-os transzformátor alállomáson 1db 40 MVA teljesítményű transzformátorgép sza-
badban üzemel. Hangnyomásszinteje 79 dB, mely alapján elvégzett számítás szernit a ha-
tásterület határa 45 méterre van, a lakóházakat nem éri zajterhelés. 
 
Hulladékok 

Fontosabb hulladékgazdálkodási jogszabályok 

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

197/2014 (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsola-

tos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenysé-

gek részletes szabályairól 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakítá-

sának és üzemeltetésének szabályairól 

Telepítés: 
 A napelemes kiserőmű területén a napelemek, a kerítés tartóoszlopainak, a közleke-

dési út, a transzformátorállomások és inverterek alapjának kiásásánál, elhelyezésénél kelet-
kezik kitermelt föld, amit a talajfeltöltésre használnak helyben az építmény környékén (az 
útnál az útalapban) a szükséges helyeken, mélyedésekbe egyengetve. A felszínre a humu-
szos talajt töltik,alá pedig az altalajt. Emiatt a napelem park területén keletkező kitermelt föl-
det nem tekintjük hulladéknak. 

 A transzformátor alállomás területén lévő berendezések, valamint kezelő épülte (pri-
mer kapcsolási képnet, kiszolgáló védelem, irányítástechnikai, segédüzemi és hírközlési be-
rendezések, szociális blokk, mosdó, WC) alapjának kiásásánál valamint tűzi víztartály létesí-
tésénél keletkező föld egy részét a terület feltöltésére használják. A földtöbbletet lerakóba 
(ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft Sajókazai Hulladéklerakóba) vagy hulladékgazdálkodási enge-
déllyel rendelkezőhöz szállítják nem veszélyes hulladékként. Ennek mennyisége kb 5046 m3 
 A földkábel fektetésnél a homokágy készítés miatt kimarad kb.1836 m3 föld, melynek 
humuszos részét terület feltöltésére használják, a többit az előbb említett helyre szállíttatják. 
Mind az alállomás, mind a földkábel fektetésnél a föld hulladék mennyisége változhat, mivel 
egy részét talajkiegyenlítésre használják helyben. 
Az építéseknél, szereléseknél keletkező hulladékokat és becsült tömegüket az alábbi táblá-
zat tartalmazza: 
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Hulladék azonosító 

kódszáma 
Hulladék típusa 

Becsült 

mennyiség (kg) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék ≤ 200 

   

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék ≤ 200 

17 04 11 fémkeverék hulladék (pl:vezetékvég) ≤ 200 

17 09 04 vegyes építési-bontási hulladék ≤ 2000 

20 02 01  biológiailag lebomló hulladék (cserjeirtásból) ≤ 3000 

 

A hulladékokat a kivitelező telephelyére beviszik és onnan, vagy egyenesen hasznosítóhoz / 
ártalmatlanítóhoz szállítják, adják át, illetve a biólogiailag lebomló hulladékot közvetlenül ke-
zelőhöz a Zöld Völgy Nonprofit Kft Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba szállíttatják. Ha 
fakivágás lenne (amit előzetesen bejelentenek, engedélyeztetnek) akkor az értékesítik. 

 

Kommunális hulladék: 

A dolgozók helyszínen végzett munkái, étkezés során kommunális hulladék is keletkezik, 
melyet zárt hulladékgyűjtő edény edénybe helyeznek és a helyi közszolgáltatóval rendszere-
sen elszállítatnak. 

 

Üzemelés: 

A napelemek meghibásodásának valószínűsége kicsi, azokból nem várható hulladék kelet-

kezés. A  villamos - és egyéb berendezések karbantartásakor keletkezhetnek hulladékok az 

alábbiak szerint: 

 

Azonosító 

kódszám  

A hulladék típusa Becsült 

mennyisége 

(kg/év) 

Kezelés  

megnevezése 

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely külön-

bözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő 

hulladéktípusoktól 

≤ 500 hasznosítás/ ártalmatlanítás 

17 04 11 kábelek, vezetékek ≤ 10 hasznosítás / ártalmatlanítás 

 

A hulladékokat elkülönítve gyűjtik és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek (pl: 

MÉH Zrt) fogják átadni további hasznosításra, ártalmatlanításra. 

Havária helyzet is előfordulhat pl: transzformátorolaj folyik el, s veszélyes hulladék keletke-

zik. A napelemparkban a transzformátorok olajteknőjéből kiszivattyúzható, s fáradt olajként 

zárt hordóban gyűjtik, környezetvédelmi jogosultsággal rendelkezőnek átadják.  

Az üzemelés során gyakorolt hatások előzetes becslése: a hulladékok nem lesznek hatással 

a beruházási terülteken. 

 

Felhagyás: 

Kb. 30 év múlva, a napelemek kimerülésével kerül sor erre. A bontásból származó hulladé-
kokat, az akkori előírásoknak megfelelően kezelik majd. Az alábbi hulladékfajták keletkez-
nek, melyeknek várható mennyisége következő: 
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Azonosító 

kódszám  

A hulladék típusa Becsült 

mennyisége 

(t) 

Kezelés  

megnevezése 

16 02 14 napelemek 2120  hasznosítás 

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik 
a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladék-
típusoktól (kiselejtezett elektronikus beren-
dezések) 

50  hasznosítás 

17 04 07 fémhulladékok (tartócölöpök és profilok, 
kerítésháló, inverter és transzformátorház) 

900  hasznosítás 

17 04 11 kábelek, vezetékek 2  hasznosítás 

17 01 01  beton (kerítés tartóoszlop betonalapja) 800 hasznosítás 

 
A hulladékokat feljogosított kezelőknek fogják átadni abban az időben hatályos jogszabályok 

miatt. 

A telepítés / felhagyás valamint üzemelés során gyakorolt hatások előzetes becslése: a hul-

ladékok nem lesznek hatással a beruházási terülteken. 

 

Örökségvédelem 
A beruházás által érintett terület előzetes régészeti dokumentációját a Várkapitányság Non-
profit Zrt. készítette, melyet az 5. mellékletbe csatolunk. Eddigi adatok alapján a vizsgált te-
rületeken nem azonosítottak olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a 
Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 
A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján 
megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái nem érintenek ismert régészeti lelő-
helyet, ezért megelőző feltárás elvégzésére nincs szükség. 
A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 
földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási 
módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. 

3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, 

terhelhetőség) 

Az eltartóképességet nem befolyásolja a területmódosítás.  

3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek 

várható alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg 

Az eddigiekben bemutatott hatások alapján a területrendezési terv módosítás megvalósítása 
nem jár jelentős környezeti hatásokkal. Környezeti konfliktusok nem várhatók, a vizsgált terü-
letek adottságai miatt mezőgazdasági hasznosítás visszaesett, ipartelepítésre a terület al-
kalmatlan. 

3.5. a terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve kör-

nyezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a 

tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek: 

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhe-

lés közvetlen előidézését jelentik 

A kiserőmű napenergiát, megújuló természeti erőforrást alakít át villamos energiává. A nap-

energia gyakorlatilag környezeti terhelés nélkül kinyerhető, nem kell bányászni, nem használ 
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vizet. A hagyományos – fosszilis energiahordozókkal (szén, olaj, gáz) szemben óriási elő-

nye, hogy napelemek üzemelés során nem terhelik a környezetet, nincs pl: üvegházhatású 

gáz kibocsátás, ami által a klímahatások csökkenek. 

A napelemek a termőföldből viszonylag kis területet vesznek el, a tartóoszlopok talajcsavar-

ral lesznek rögzítve.  A napelemek alatt a talaj termőképessége megmarad, az élővilág nem 

sérül, az ott lévő terület, mint természeti erőforrás megmarad, a napelempark elbontása után 

akár eredeti funkciója –legelő -  visszaállítható. A talaj a közlekedési utak, transzformátorhá-

zak valamint a transzformátor alállomás területet vesznek el termőföldből. A többi területen a 

talaj termőképessége megmartad.  

 

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztö-

nöznek, amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak 

(különösen azok, amelyek olyan et olyan tendenciákat erősítenek, ame-

lyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez 

vezethetnek, olyan fajta beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek 

előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejleszté-

seket vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel) 

A  tervezett tevékenység jelentéktelen környezetterhelést okoz, a hatásfolyamatok 
ismeretében nem következnek be jelentős környezeti állapotváltozások. 
 
Borsodnádasd lakossága 2021. január 1-én-ban 3104 fő volt, férfi 1530, nő 1574. 
(https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku) 
Az ország elmaradott, hátrányos helyzetű települési közé tartozik.   
Foglalkoztatottság szempontjából a helyi munkaerők alkalmazása is várható, főleg a telepí-
tésnél. A lakosság iskolázottságát valamint az automatizált üzemelést figyelembe véve első-
sorban a fizikai munkavégzés területén pl: telepítésnél bozótirtás, föld munkavégzés  jöhet 
számításba.   
A napelemes erőmű üzemeltetése következtében nem várható demográfiai változás. Vonza-
taként azonban nagy eséllyel megjelenhetnek más ipari termelést illetve szolgáltatást nyújtó 
befektetők. Ennek következtében gazdasági élénkülés, foglalkoztatottság növekedés várha-
tó, valamint az elvándorlás is mérséklődhet. 
A napelemes kiserőmű telepítése gazdaság élénküléshez vezethet, hiszen a befektetők felfi-

gyelhetnek a város területi, gazdasági adottságaira.  

3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, il-

letve program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, kör-

nyezeti következmények előrejelzése  

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása a következő: 

https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku
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Környezeti 
elem 

Hatótényező 

Hatások / hatásterület  

Telepítés Megvalósítás, üzemelés Felhagyás 

Föld (talaj, 
földtani közeg)  

Területfoglalás A telepítés helyén végle-
gesen megváltozik a 
földhasználat. 
 Hatásterület: napelemes 
kiserőmű és transzformá-
tor alállomás 
Hatás: elviselhető 

- - 

Anyagmozgatás, 
földmunkavégzés, 
útépítés  

Baleset, havária  esetén 
járművekből, munkagé-
pekből káreset miatt kijut-
hat olaj, fagyálló folyadék 
Hatásterület időszakos, 
szállítási útvonalon, beru-
házási területen belül. 
Hatás: semleges 

Karbantartásnál is előfor-
dulhat baleset, havária  s 
a járművekből, munkagé-
pekből káreset miatt kijut-
hat olaj, fagyálló folyadék 
Hatásterület időszakos, 
szállítási útvonalon,  
beruházási területen belül. 
Hatás: semleges  

 Baleset, havária  esetén 
járművekből, munkagépek-
ből káreset miatt kijuthat 
olaj, fagyálló folyadék. Ha-
tásterület időszakos szállítá-
si útvonalon, beruházási 
területen belül. 
Hatás: semleges  

Napelemek, transz-
formátorok, egyéb  
villamos berendezé-
sek üzemelése 

- Hatás: semleges - 

 Transzformátorok 
meghibásodása 

Baleset, havária  esetén a  
transzformátorból olaj 
folyhat ki. 
Hatásterület nincs, mert 
kármentőbe kerül az olaj.   
Hatás: semleges 

 

Baleset, havária  esetén a  
transzformátorból olaj 
folyhat ki. 
Hatásterület nincs, mert 
kármentőbe kerül az olaj   
Hatás: semleges 

 

Levegő  Anyagmozgatás, 
földmunkavégzés, 
útépítés 

Szállító járművek, munka-
gépek légszennyező 
anyagokat bocsátanak ki. 
Hatásterület időszakos, 
jelentéktelen.  
Hatás: semleges 

  
 

- 

Szállító járművek, munka-
gépek légszennyező anya-
gokat bocsátanak ki. Hatás-
terület időszakos, jelentékte-
len 
Hatás: semleges 

Napelemek, villamos 
berendezések üzeme-
lése 

- - - 

 Felszíni víz 
(csak ideiglene-
sen fordul elő pl: 
hóolvadáskor) 

Anyagmozgatás, 
földmunkavégzés, 
útépítés csak száraz 
időben lesz 

  
- 

 
- 

 
- 

Napelemek, villamos 
berendezések üzeme-
lése 

 
- 

 
- 

 
- 

Felszín alatti 
víz 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Élővilág, táj Anyagmozgatás, 
földmunkavégzés, 
útépítés 

A járművek, munkagépek 
za és légszennyezőanyag 
kibocsátása terhelést 
jelent az élővilág számára. 
Hatásterület időszakos, 
jelentéktelen. 
Hatás: semleges 

 A járművek, munkagépek az 
és légszennyezőanyag 
kibocsátása terhelést jelent 
az élővilág számára. 
Hatásterület időszakos, 
jelentéktelen. 
Hatás: semleges 

 Napelemek, villamos 
berendezések üzeme-
lése 

 
 
- 

Az inverterek és a transz-
formátorok zajt bocsáta-
nak ki.  
Hatása: jelentéktelen.  
  
Hatás: semleges 
 

 
 
- 

Épített környe-
zet, zaj 

Anyagmozgatás, 
földmunkavégzés, 
útépítés 

A járművek, munkagépek 
zajkibocsátása terhelést 
jelent. 
Hatásterület időszakos, 
jelentéktelen. 
Hatás: semleges 

 A járművek, munkagépek 
zajkibocsátása lakóterülete-
ken zajterhelést okoz.   
Hatásterület jelentéktelen   
telephelyen belül. 
Hatás: semleges 
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Napelemek, villamos 
berendezések üzeme-
lése 

 
 
 
- 

Az inverterek és a transz-
formátorok zajt bocsáta-
nak ki.  
Hatása: jelentéktelen.  
Hatásterületen nincs 
védendő objektum.  
Hatás: semleges 

 
 
 

- 

Hulladékok   Keletkezett hulladékok A fajtánként gyűjtött  
hulladékot, a kivitelező 
telephelyére beviszik és 
onnan vagy közvetlenül 
hasznosítónak / ártalmat-
lanítónak adják át.   
Hatás jelentéktelen, hatás-
terület nem a vizsgált 
területen keletkezik. 

A karbantartás során 
valamint az esetleges 
káresetek miatt keletkező 
hulladékokat az üzemelte-
tő kezelőknek adja át  
Hatás jelentékte-
len,hatásterület nem a 
vizsgált területen keletke-
zik. 

 A fajtánként gyűjtött  hulla-
dékot, a kivitelező telephe-
lyére beviszik és onnan vagy 
közvetlenül hasznosítónak / 
ártalmatlanítónak adják át.   
Hatás jelentéktelen, hatáste-
rület nem a vizsgált területen 
keletkezik. 
 

 

Minősítési kategóriák  

Javító: Azok a változások, amelyek egy környezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minőségi jel-

lemzőjét pozitív irányba mozdítják el.  

Semleges: Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás olyan kicsi, hogy nem érzé-

kelhető.  

Elviselhető: Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem befolyásolják az adott vizsgálati 

egység semmilyen lényeges tulajdonságát.  

Terhelő: A hatótényező a vizsgált környezeti elem minőségi állapotát nem változtatja meg annyira, hogy az irre-

verzibilis folyamatokat indítson el.  

Károsító: Az illető környezeti elemnek egy rosszabb minőségi osztályba kerülése, és a változás csak feltételesen 

reverzibilis folyamat. 

 

3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén külö-

nös tekintettel 

3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez 

utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) 

A környezeti elemekre: földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi ré-

szeként az építészeti és régészeti örökségre gyakorolt hatásokat, környezet igénybevételt a 

3.4.1. pontban részletezett. 

3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, 

településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra 

A 4. mellékletben lévő hatásbecslés tartalmazza. 

3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő 

élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, 

helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire  

Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, a-
melyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 te-
rületen hatással lehet a terv vagy beruházás:  
 

 Gyepes-völgy (HUBN20014) 

 
PRIORITÁS  
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzeté-
nek  
fenntartása, helyreállítása:  
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• síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytár-
sulásai (6430)  
• szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130)  
• pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (91G0)  
• pannon cseres-tölgyesek (91M0)  
• enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)  
• hosszúfogú törpecsiga (Vertigo angustior)  
• hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)  
 
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK  
 
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon találha-
tó, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzeté-
nek megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
 
SPECIFIKUS CÉLOK  
 

- FŐ CÉLKITŰZÉSEK  
 
• A területen található természetszerű erdők (kiemelten szubmontán bükkösök /9130/, gyer-
tyános-tölgyesek /91G0), és cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzeté-
nek fenntartása / elérése;  
• Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása az égerligetek  
(91E0), az üde, tápanyag gazdag magaskórósok (6430), valamint a hosszúfogú törpecsiga  
(Vertigo angustior), és a hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) populációinak a fennmara-
dása érdekében,  
• A vízfolyások mellett folyamatos idős erdőborítás biztosítása a völgytalpi eróziós 
feltöltődéek megakadályozása érdekében, különösen a patakparti magaskórósok (6430), és 
hegyvidéki égerligetek (91E0) szivárgóvizes forráslápi növényzettel rendelkező állományai-
nak védelme érdekében.  
 

-  TOVÁBBI CÉLOK  
• Idős természetszerű erdők természetvédelmi helyzetének fenntartása és elérése, különö-
sen a havasi cincér (Rosalia alpina) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, 
valamint  
holt faanyag mennyiségének növelésével, valamint az idős erdőkhöz kötődő védett termé-
szeti értékek (pontuszi nőszőfű /Epipactis pontica/, téli zsurló /Equisetum hyemale/, sugár-
kankalin /Primula elatior/, stb.) populációinak az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biz-
tosítása érdekében.  
• Erdei denevérfajok élőhelyének biztosítása megfelelő területű idős erdőállományok fenntar-
tásával és az odvasodó idős faegyedek kíméletével.  
• A völgytalpi üde magas sásrétek, láposodó mocsárrétek állományainak védelme a talajme-
chanikai sérüléseket okozó gazdasági tevékenységektől, valamint kedvezőtlen szukcesszió-
juk megakadályozása cserjeirtással, kaszálással.  
• Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése;  
• A vízmosásos, szűk völgyek szurdokerdeinek, és szurdokerdő jellegű üde erdeinek kedve-
ző  
természetvédelmi állapotának megőrzése, állományaik gazdasági használatból való kivoná-
sa, elegyességük megőrzése és javítása, értékes növényfajaik populációinak (fehér acsala-
pu /Pe-tasites albus/, sugárkankalin /Primula elatior/, karéjos vesepáfrány /Polystichum 
aculeatum/, gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium/), stb. védelme érdekében.  
 

 Izra-völgy és az Arlói-tó (HUBN20015)  
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PRIORITÁS  
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzeté-
nek  
fenntartása, helyreállítása:  
 
• meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brome-talia) (fontos orchidea-lelőhelyek) (6210)  
• szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130)  
• enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno- 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)  
• pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (91G0)  
• pannon cseres-tölgyesek (91M0)  
• pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0)  
 
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK  
 
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon találha-
tó, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzeté-
nek  
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
 
SPECIFIKUS CÉLOK  
 

- FŐ CÉLKITŰZÉSEK  
 
• A területen található nagy kiterjedésű sztyeppesedő félszáraz gyepek (6210), valamint a  
hozzájuk köthető növény és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, 
elérése, kiemelten a félszáraz gyepek (6210) cserjésedésének, akácosodásának visszaszo-
rításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel;  
• A területen található természetszerű erdők (bükkösök (9130), égerligetek (91E0), gyertyá-
nos-tölgyesek (91G0), pannon molyhos (91H0) és cseres-tölgyesek (91M0/) kedvező termé-
szetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, idős állományrészek, faegyedek, valamint 
holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős, elegyes erdők nyújtotta mikroklíma bizto-
sítása. A terjeszkedő idegenhonos fafajok visszaszorítása;  
• Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása, az üde, tápa-
nyaggazdag magaskórósok a síkságtól a magas hegyvidékig (6430) és az égerligetek 
(91E0) fennmaradása érdekében.  
 

- TOVÁBBI CÉLOK  
 
• A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható másodla-
gos  
gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típusokká (6210,  
6240) alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel, kaszálással, illetve a cserjésedés, akáco-
sodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel;  
• Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése, 
• A forrás és síklápok kedvezőtlen szukcessziójának megakadályozása,  
• A magassás rétek beerdősülésének és benádasodásának megakadályozása cserjeirtással 
és kaszálással;  
• Mocsárrétek extenzív használata, kaszálással történő hasznosítása, elsősorban az inváziós  
lágyszárúak (pl. kanadai aranyvessző Solidago canadensis) visszaszorítása érdekében.  
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 Országos Ökológiai Hálózat: „Ökológiai folyosó” védelem alatt áll az egész 

tervezési terület. 
A területmódosítással érintett helyeken  tervezett tevékenységek folytatásakor nem várható a  
élőhelyek és fajok  természetvédelmi helyzetének megváltozása. 

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, vala-

mint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségé-

ben, területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra 

A városban élő emberek egészségi állapotában nem lesz változás a terület átminősítése, 

beruházás megvalósulása miatt, mivel nem lesz káros anyag kibocsátás. 

A gazdasági helyzet várhatóan élénkülni fog, más beruházók is felfigyelnek a település adta 

lehetőségekkel.  Ez az ott élők életminőségében várhatóan pozitívan hat. 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén külö-

nös tekintettel: 

3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére 

Nem valószínű hogy bármilyen konfliktus adódik. 

3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek 

gyengítésére vagy korlátozására 

Pozítív, hogy egy modern, környezetbarát tevékenységet fognak folytatni a vizsgált területe-

ken. A beruházás jellege, volumene olyan, hogy példaértékű, ezért várható a környékbeliek 

érdeklődése.  Elsősorban az iskoláskorúak szemléletének, környezettudatosabb magatartá-

sának a fejlődésére számíthat a város és a környékbeli települések. Például a pedagógusok 

az üzemeltető segítségével gyakorlatban be tudnak mutatni, olyan villamos áram termelést, 

ami környezetbarát, a klímaváltozást csökkentő műszaki megoldás. 

3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási mód-

tól való eltérés fenntartására vagy létrehozására 

Az Önkormányzat kedvezően állt hozzá a területfelhasználási mód megváltoztatásához, op-

timálisnak találták.  

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésé-

re, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

Nincs ilyen. 

3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 

A transzformátor alállomás területét, valamint a napelemes kiserőmű területén lévő transz-

formátorházak, utak által elfoglalt részt kivéve a területhasználat módosulása nincs hatással 

a természeti erőforrások megújulására. A transzformátor alállomás területén a föld termőké-

pessége megszűnik. 

3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi ter-

mészeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására 

Nincs ilyen. 
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3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok 

értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása 

A tervezett napelemes kiserőmű és kapcsolodó létesítményei környezeti szempontból elfo-

gadott megoldás, a műszaki, környezet- és természetvédelmi követelményeknek megfelelő. 

4. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan 

fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 

ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő 

intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok 

egyéb szükséges intézkedésekre. 
  
A tervkészítők az alábbiakat építették be a tervekbe, abból a célból, hogy a környezetre ká-
ros hatásokat csökkentsék: 
- A telepítésre kerülő napelem depolarizáló ráccsal ellátott, így a poláros fényszennyezés 
csökken. Ugyanis a polarizáló mesterséges felületeket egy vékony, akár 1-2 mm-es csíkok-
ból álló, polarizálatlan fényt visszaverő rácsmintával látnak el, akkor elvesztik a rovarokra 
kifejtett vonzásukat.   
- Az elektromos áram elvezetése földkábelen történik, nem lesz szabad vezeték. Ezáltal a 
madárvédelmi szempontok érvényesülnek. 
- A földkábel nyomvonal kijelölését a tervező a BNP szakembereivel egyeztette, (kezdő ter-
vezési szinten változtatta) s így a természetvédelmi oltalom alatt álló objektumok igénybevé-
tele elkerülhető.  
- A napelemparkban tervezett napelem kiosztás módosításra kerül, a  0148 hrsz É-i sarkánál 
lévő védett növények élőhelyének biztosítása érdekében kb. 0,6 ha területen nem lesz nap-
elem, a terület nem lesz bolygatva. 
- A napelemes erőmű kerítésének készítésénél a kerítésen alul nyílásokat hagynak, a hűlök, 
kétéltűek átjárását biztosítják.  
- A napelemes erőmű területén lévő zárt transzformátor házakban olajálló, vízzáró teknőben 
lesznek a transzformátorgépek. Meghibásodás esetén sem kerülhet a környezetbe transz-
formátor olaj.  
-  A transzformátor alállomáson kiépülő kapcsolóépületekben szociális blokk létesül. A kom-
munális szennyvizet zárt medencében gyűjtik, majd szennyvíztelepre szállíttatják további 
kezelésre. 
- Az alállomáson a transzformátor számára monolit vb. szerkezetű, zárt teknőt alakítanak ki.   
A teknő vízzáró és olajálló. Térfogata nagyobb, mint a transzformátorban lévő olajtöltet va-
lamint az esetleg bekövetkező tűznél használt oltóvíz mennyisége. A transzformátor két vas-
beton gerendára kerül, amelyek a medence fenéklemezére támaszkodnak. A teknőben zú-
zottkő ágy lesz. A zúzottkő ágyazaton keresztül bejutó csapadékvíz egy olajleválasztóba 
kerül. Az olajleválasztó hulladékát veszélyes hulladékként kezelik, a tisztított víz gyűjtésre, 
majd elszállításra kerül. 
A csillagponti berendezés alatt ugyanúgy kármentő teknőt alakítanak ki, mint a transzformá-

tor alatt. 
- Csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyeztetése külön eljárásban történik.  
A napelemes erőmű csapadékvíz elvezetés, szikkasztás tervezése, engedélyeztetése folya-
matban van.  
- A kivitelezés során a meglévő földutakat használják, erősítik meg, mely nem csak termé-

szetvédelmi, de gazdaságossági szempontból is előnyös. Csak kevés olyan útszakasz épül, 

amelynek más a nyomvonala. A transzformátor alállomás bekötő útjánál a (szennyezetlen) 

csapadékvíz elvezetés a BNPI szakembereivel egyeztetett módon kerül kialakításra, mivel 

az a 0100/1 hrsz-t (védett lápot) is érinti. 
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- A kivitelezés során a védett növények, állatok előfordulása vonatkozásában frekventált he-

lyeken  BNPI –től a természetvédelmi őr élőhely-védelmi nyilatkozatát, tanácsát kell kérni az   

arra vonatkozóan, hogy minél kisebb legyen a védett növények, állatok zavarása.   

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, 

feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által 

befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni 
A területhasználattal kapcsolatos tervek úgy készültek, hogy maximálisan figyelembe veszik 

a környezeti szempontú előírásokat.   

6. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan 

fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve prog-

ramban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok 

egyéb szükséges intézkedésekre. 
 
Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a használat módosításra kerülő területe-
ken a tervezett naperőmű megépítése és működése valószínűleg nem gyakorol negatív ha-
tást sem a Natura 2000 területre a jelölő fajokra, sem élőhelyeire, illetve az egyéb védett 
növény és állatfajokra. Azonban a természetvédelmi érdekek érvényesítése céljából kiegé-
szítő intézkedések előírását tartjuk szükségesnek. Javasoljuk a napelem telepítést, nyomvo-
nal fektetést követő évben a vegetáció megfigyelését. Az első évben a nyomvonaltól számí-
tott 1,5 -1,5 méteres sávban magérés előtti kaszálást tartunk szükségesnek az invazív fajok 
visszaszorítása miatt. Amennyiben az invazív fajok nem telepedtek meg következő években 
nem szükséges kaszálni. 
A környezetterhelő kibocsátások nincsenek, ezért víz, levegő, talajvédelem szempontjából 
nem szükséges monitorozás. 

7. Az 1–6. pontokban megadott valamennyi információra kiterjedő 

közérthető összefoglaló 
Borsodnádasd Város  0145/6, 0148, 0113/4 hrsz alatti területeinek településrendezési terv 

szerinti módosítása konkrét beruházási cél miatt történik, azaz napelemes kiserőmű és 

transzformátor alállomás létesül.  E környezeti vizsgálatban a műszaki terv megvalósulása 

során várható környezeti hatásokat ismertettük, valamint elemeztük a következményeket.   A 

környezeti elemeket (levegő, föld, víz, élővilág, épített környezet) valamint a tájat, ökológiai 

rendszert érőhatások semlegesek, az emberi egészségre nem károsak. 

A területmódosítás a nemzeti, és regionális környezetvédelmi, energetika, természet és táj-

védelmi célkitűzésekkel harmonizál, gazdasági szempontból is pozitívum. 

 


