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Borsodnádasd város (Borsodnádasd 0145/6 és 0148 hrsz) határában tervezett napelemes 

erőmű 

(Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X.8.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének megfelelően) 

hatásbecslési dokumentációja 

 
1. Azonosító adatok  

 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége:  

 

MOST TREASURE Kft. 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 1. emelet 4. 

Chi Fu Resources Kft. 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 1. emelet 7. 

 

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, 

szakmai referenciáinak leírása:  

 

Tervező: MOST TREASURE Kft. 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 1. emelet 4. 

Beruházó: Chi Fu Resources Kft. 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. 1. emelet 7. 

Szakértő: NATURPLUS99” Környezetvédelmi és Műszaki Kft. 3521 Miskolc, Szerb A u. 14. 

Szakértő: Mercsák József László egyéni vállalkozó. 3915 Tarcal, Klapka utca 14.  

Élővilágvédelem, tájvédelem szakértő 

Engedély száma: Sz-066/2012. 

Nyilvántartási kód: 4467  

jogosult erdészeti szakszemélyzet 

 

Elérhetőség: 

Telefon: +36-47-380-257, +36-47-380-773. 

Mobil: +36-30-695-1078 

E-mail: mercsak.j.l@t-online.hu 

 

Referenciák: természetvédelemben eltöltött két és fél évtized, kétszázhúsz (élővilágvédelem, 

tájvédelem) ügyben igazságügyi szakértés, hatvan esetben készítettem élővilágvédelem, 

tájvédelem szakterületen, hatástanulmányokat. Huszonnégy publikációm jelent meg, vizes 

élőhelyek, madártani, botanikai, füves élőhelyek védelme, védetté nyilvánítások, témakörben. 

 

2. Az érintett Natura 2000 terület  

 

2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan ha-

tással van:  

 

A 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 illetékességi 

területén és természetvédelmi kezelésében található különleges természetmegőrzési terület, 

Gyepes-völgy (Azonosító: HUBN20014) a tervezési terület északi részével határos és 2. a 

mailto:mercsak.j.l@t-online.hu


 

4 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén és természetvédelmi kezelésében ta-

lálható különleges természetmegőrzési terület Izra-völgy és Arlói-tó (Azonosító: HUBN 

20015) 

. kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület:  

. Országos Ökológiai Hálózat: 3. „Magterület” és „Ökológiai folyosó” a tervezési területen 

 

2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, a-

melyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 terü-

leten hatással lehet a terv vagy beruházás:  

 

1. Gyepes-völgy (HUBN20014) 
 

PRIORITÁS  

 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének  

fenntartása, helyreállítása:  

• 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 található, 

a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének  

megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alap-

jául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

 

SPECIFIKUS CÉLOK  

 

1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK  

 

• A területen található természetszerű erdők (kiemelten szubmontán bükkösök /9130/, gyer-

tyános-tölgyesek /91G0), és cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének 

fenntartása / elérése;  

• Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása az égerligetek  

(91E0), az üde, tápanyaggazdag 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 feltöltődé-

sek megakadályozása érdekében, különösen a patakparti magaskórósok (6430), és hegyvidé-

ki égerligetek (91E0) szivárgóvizes forráslápi növényzettel rendelkező állományainak védel-

me érdekében.  

 

2. TOVÁBBI CÉLOK  
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• Idős természetszerű erdők természetvédelmi helyzetének fenntartása és elérése, különösen 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 

biztosítása érdekében.  

• Erdei denevérfajok élőhelyének biztosítása megfelelő területű idős erdőállományok fenntar-

tásával és az odvasodó idős faegyedek kíméletével.  

• A völgytalpi üde magassásrétek, láposodó mocsárrétek állományainak védelme a talajmec-

hanikai sérüléseket okozó gazdasági tevékenységektől, valamint kedvezőtlen szukcessziójuk 

megakadályozása cserjeirtással, kaszálással.  

• Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése;  

• A vízmosásos, szűk völgyek szurdokerdeinek, és szurdokerdő jellegű üde erdeinek kedvező  

természetvédelmi állapotának megőrzése, állományaik gazdasági használatból való kivonása, 

elegyességük megőrzése és javítása, értékes növényfajaik populációinak (fehér acsalapu /Pe-

tasites albus/, sugárkankalin /Primula elatior/, karéjos vesepáfrány /Polystichum aculeatum/, 

gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium/), stb. védelme érdekében.  

 

2. Izra-völgy és az Arlói-tó (HUBN20015)  

 

PRIORITÁS  

 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének  

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 található, 

a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének  

megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alap-

jául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

 

SPECIFIKUS CÉLOK  

 

1. 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 visszaszorí-

tásával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel;  
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• 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 biztosítása. 

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.  

 

2. TOVÁBBI CÉLOK  

 

• A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható másodlagos  

gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típusokká (6210,  

6240) alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel, kaszálással, illetve a cserjésedés, akácoso-

dás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel;  

• Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése, 

• A forrás és síklápok kedvezőtlen szukcessziójának megakadályozása,  

• A magassásrétek beerdősülésének és benádasodásának megakadályozása cserjeirtással és  

kaszálással;  

• Mocsárrétek extenzív használata, kaszálással történő hasznosítása, elsősorban az inváziós  

lágyszárúak (pl. kanadai aranyvessző Solidago canadensis) visszaszorítása érdekében.  

 

3. Országos Ökológiai Hálózat: „Magterület” és „Ökológiai folyosó” a tervezési területen. 

 

3. A terv vagy beruházás  

 

3.1. A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának 

meghatározása:  

 

A tervezett 30 MWe naperőmű Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz, alállomás bővített területe 

Borsodnádasd 0113/4 hrsz és 22 kV-os földkábel Borsodnádasd 011/4, 0110/1, 0100/1, 

098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 0144/6, 0144/2, 

0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 és 132 kV-os 

földkábel Borsodnádasd 0113/4, 0108, 0100/1 hrsz. Borsodnádasd város legközelebb eső lakó 

ingatlanától északkeletre, légvonalban 0,626 km-re található gyep művelési ágú területen, ami  

a beerdősülés állapotában 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 nagy-

sága 85,0 ha. A beruházás célja, az elektromos energia előállítása megújuló energiaforrásból, 

biztosítása. 

 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama:  

 

A tervezett 30 MWe naperőmű Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz, alállomás bővített területe 

Borsodnádasd 0113/4 hrsz és 22 kV-os földkábel Borsodnádasd 011/4, 0110/1, 0100/1, 

098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 0144/6, 0144/2, 

0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 és 132 kV-os 

földkábel Borsodnádasd 0113/4, 0108, 0100/1 hrsz. Területe 60,0 ha + 4,2 ha a földkábelek 

nyomvonala (64,2 ha). A beruházás célja elektromos energia ellátás biztosítása. Az építés i-

dőpontja a tavaszi és koranyári hónapokban, (március-április-május-június), a terepi munkák 

és a cserjék leverése, elszállítása a téli hónapokban (január-február). 
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3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott 

hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása:  

 

A tervezett létesítmény elhelyezkedése, a berendezések telepítése, földkábel nyomvonala a 

tervező által elkészített térképeken és a szöveges anyagban részletesen megtalálhatók. 

 

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés so-

rán várható átmeneti hatások bemutatása:   

 

Az építés időpontja a tavaszi hónapokban tervezett, (március-április-május) három hónap. Az 

építés helyszínére kerül kiszállításra a szükséges anyag, berendezés. Felvonulási létesítmény 

nem épül, anyagkinyerés csak kis mennyiségben történik, a földkábel vezeték árkából 

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. 

 

3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése:  

 

A létesítmények és azok elhelyezkedését, a napelemek elhelyezését, a földkábelek nyomvo-

nalát és méreteit az építési engedély és annak térképei részletezik. 

 

3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése:  
 

Bemutatás 

 

 
3.3. A terv helyszíne térképi ábrázolása 

 

Bemutatás: Borsodnádasd, kisváros az Észak-Magyarország régióban, Borsod-Abaúj-Zem-

plén megyében az Ózdi járásban, a Hódos-patak völgyében, a Heves-Borsodi-dombság, az 
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Upponyi-hegység és a Bükkhát találkozásánál. 

A település határa 28,07 km2, lakossága 3.079 fő (2018.01.01). Patakmenti település, jellem-

ző a szántóföldi gazdálkodás, legeltetéses állattartás, erdőművelés, vadgazdálkodás, kertmű-

velés, az ipari tevékenység lecsökkent, Teljes infrastruktúrával ellátott település. Tengerszint 

feletti magassága: 218-300 m. 

 

Földrajzi elhelyezkedés: A város az Északi középhegység nagytájban, a Bükk (hegység) kö-

zéptájban, az Ózdi-hegység kistájban helyezkedik el. Felszínét a harmadkori és idősebb üle-

dékeken képződött vályogon, agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. 

 

Borsodnádasd város klíma adatai: 

 

A napsütés évi összege: 1.900 óra 

Az évi felhőzet: 60% borultság 

A derült napok évi száma: 70 nap 

A borult napok évi száma: 120 nap 

A ködös napok évi száma: 40 nap 

Évi középhőmérséklet: 8,5 Co 

A fagyos napok évi száma: 110 nap 

Az átlagos évi legmagasabb hőmérséklet: 33,0 Co 

Az átlagos évi legalacsonyabb hőmérséklet: -19,0 Co 

Évi páranyomás: 7,2 mm 

A 14 órai nedvesség évi átlaga: 62% 

Évi csapadékeloszlás: 550 mm 

A havas napok évi száma: 25 nap 

A szélirányok évi gyakorisága (Eger állomás adatai): ÉNy-É-Ny-DNy-ÉK-K-DK-D.  

A tengerszinti légnyomás: 1016,8 hPa 

 

Növényvilág 

 

Flóratartomány 

A terület a Pannóniai flóratartományba (Pannonicum) tartozik. 

 

Flóravidék 

A magyar Középhegység flóravidéke (Matricum).   

 

Flórajárás 

Bükk-hegység (Borsodense) flórajárás része. 

 

Vegetáció jellemzése 

 

A tervezett naperőmű és környezetében lakott és beépített területek, középhegységi üde erdők, 

hegyi kaszálók és zöld legelők, szubkontinentális száraz tölgyesek, melegkedvelő szubmedi-

terrán cserjések, száraz talajú akácosok, a patakok mentén kiszáradó láprét, kisebb nádas, al-

kotta vizes élőhelyek találhatók. A vizes, nedves helyeken eluralkodóban van a magas arany-

vessző (Solidago gigantea). 

A Borsodnádasd 31/B (Borsodnádasd 0149 hrsz) erdőrészletet körül öleli a napelemes erőmű, 

amelynek gazdasági rendeltetése, magántulajdonban van, vágásos üzemmódban. Nem áll vé- 

delem alatt. Faállománya elegyes hazai nyáras, (gyertyános-tölgyessel vegyesen), származék 

erdő, területe: 8,26 ha.  
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A tervezett naperőmű és környezetébe eső társulások és a társulásokat jellemző növény- 

fajok ismertetése 

  

1. Útszéli gyomnövényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) 
 

Ezen belül: Mezei aszatos (Cirsietum lenceolati-arvensis Morariu 1943) 
 

Jellemző növényei: 
 

Uralkodik a közönséges tarackbúza (Agropyros repens), a fekete üröm (Artemisia vulgaris), a 

fekete peszterce (Ballota nigra ssp. nigra), a bürök (Conium maculatum), a kerek repkény 

(Glechoma hederacea) és a pitypang (Taraxacum officinalis). 
 

2. Taposott gyomnövényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 

corr. Rivas-Martinez & al. 1991) 
 

Ezen belül: Angol perje-nagy útifű társulás (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930) 
 

Jellemző növényei: 
 

Domináns az angol perje (Lolium perenne), de gyakori és jellemző a nagy útifű (Plantago 

major). 
 

3. Nádas társulások (Phragmition australis Koch 1926) 

 

Ezen belül: Nádas (Phragmitetum communis Soó 1927 em. Schmale 1939) 

 

Jellemző növényei: 

 

A fajszegény társulásban szálanként a nád (Phragmites australis) fordul elő. 

 

 4. Közép-európai gyertyános tölgyesek (Carpinion betuli Issler 1931) 

 

Ezen belül: Hegyvidéki gyertyános tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum Neuhausl & Neuhaus-

lová 1964 em. Borhidi 1996). középhegységi cseres tölgyes (Quercetum petraea-cerris Soó 

1963), 

 

Jellemző növényei: 

 

Edifikátor faj a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a gyertyán (Carpinus betulus), ki-

sérő fafajok a madárcseresznye (Cerasus avium) és a kislevelű hárs (Tilia cordata), de gya-

kori a korai és mezei juhar (Acer platanoides, Acer campestre). 

 

 5. Szubkontinentális száraz tölgyesek (Potentillo albae-Quercion petraeae in Zó-

lyomi et al. 1967) 

 

Ezen belül: Középhegységi cseres tölgyes (Quercetum petraea-cerris Soó 1963), 

 

Jellemző növényei: 

Lombkoronaszintjében jellemző az aranytölgy (Quercus dalechampii), kocsánytalan tölgy 

(Quercus petraea), a cser (Quercus cerris). Elegyfája a mezei juhar (Acer campestre). Cser-
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jefajai a gyepürózsa (Rosa canina), egybibés galagonya (Craraegus monogyna), fagyal (Li-

gustrum vulgare).  

 

 6. Hegyi kaszálók és zöld legelők (Cynosurion R. Tx. 1947) 

 

Ezen belül: Angol perjés rét-legelő (Lolio-Cynoglossum Tx. 1937) 

 

Jellemző növényei: 

 

Domináns az angol perje (Lolium perenne), sugártalan székfű (Matricaria discoidea), fehér 

here (Trifolium repens). 

 

 7. Melegkedvelő szubmediterrán cserjések (Berberidion Bt-Bl. 1950) 

 

Ezen belül: Galagonya-kökény cserjés (Pruno spinosae-Crataegetum Soó/1927//1931) 

 

Jellemző növényei: 

 

Fele-fele arányban domináns a kökény (Prunus spinosa) és az egybibés galagonya (Crataegus 

monogyna), de jellemző a gyepűrózsa (Rosa canina), a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a 

mezei juhar (Acer campestre) is. 

 

 8. Száraz talajú akácosok (Balloto nigrae-Robinion Hadac & Sofron 1980) 

 

Ezen belül: Rozsnokos akácos (Brono sterilis-Robinietum Pócs 1954) 

 

Jellemző növényei: 

 

Állományalkotó az akác (Robinia pseudo-acacia), gyakori a honos fekete bodza (Sambucus 

nigra), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a kökény (Prunus spinosa), a gyepű-

rózsa (Rosa canina), a meddő rozsnok (Bromus sterilis, a zamatos turbolya (Anthriscus cere-

folium ssp. trichosperma), ragadós galaj (Calium aparine), stb. 

 

 9. Kiszáradó láprét (Molienetum coeruleae) 

 

Ezen belül: Meszes kiszáradó láprét (Succiso-Molienetum) 

 

Jellemző növényei: 

 

Előfordul a Magyar kékperje (Molinia hungarica Milkovits), muharsás (Carex panicea), mo-

csári gólyahír (Caltha palustris), macskagyökér (Valeriana officinalis), sédkender (Eupato-

rium cannabinum).  

 

(TVK – Természetvédelmi kategóriák /Simon 1988/, SzMT – Szociális Magatartás 

Típusok /Borhidi 1993/ feltüntetésével) 

    

Nr  Latin név  Magyar név TVK SzMT 

1,  Acer campestre L.  mezei juhar K G 

2,  Acer platanoides L. korai juhar K G 

3,  Acinos arvensis (Lam.) Dandy parlagi pereszlény TP NP 
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4,  Actaea spicata L. békabogyó K G 

5,  Aegopodium podagraria L.  podagrafű K G 

6,  Agrimonia eupatoria L.  közönséges párlófű TZ DT 

7,  Agropyron repens (L.) P.B.  közönséges tarackbúza GY RC 

8,  Ajuga reptans L. indás ínfű TZ DT 

9,  Alnus glutinosa (L.) Gartn. mézgás éger E C 

10, Angelica sylvestris L.  erdei angyalgyökér K G 

11, Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla (Kit) Magyar nyúlszapuka K G 

12, Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. zamatos turbolya TZ W 

13, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. erdei turbolya TZ DT 

14, Arctium lappa L.  közönséges bojtorján GY W 

15, Arctium tomentosum Mill.  pókhálós bojtorján GY W 

16, Arrhenatherum elatius (L.) Presl. franciaperje TZ DT 

17, Artemisia vulgaris L.  fekete üröm GY W 

18, Aster amellus L. csillag őszirózsa V G 

19, Astragalus cicer L.  hólyagos csűdfű  K G 

20, Astragalus glycyphyllus L.  édeslevelű csűdfű K G 

21, Ballota nigra L. fekete peszterce GY W 

22, Betonica officinalis L.  orvosi bakfű K G 

23, Betula pendula Roth.  közönséges nyír E C 

24, Bothriochloa ischiaemum (L.) Keng. fenyérfű TZ DT 

25, Brachypodium pinnatum (L.) P. B.  tollas szálkaperje K C 

26, Briza media L. rezgőpázsit K G 

27, Bromus sterilis L.  meddő rozsnok GY RC 

28, Bromus tectorum L. fedél rozsnok TP DT 

29, Calamagrostis epigeios (L.)  Roth siskanádtippan TZ RC 

30, Caltha palustris L.  mocsári gólyahír K G 

31, Campanula bononiensis L.  olasz harangvirág K G 

32, Campanula glomerata L.  csomós harangvirág K G 

33, Campanula patula L.  terebélyes harangvirág TZ G 

34, Campanula persicifolia L. baracklevelű harangvirág K G 

35, Campanula trachelinum L.  csalánlevelű harangvirág K G 

36, Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. pásztortáska GY W 

37, Carduus acanthoides L.  útszéli bogáncs GY W 

38, Carex acutiformis EHRH.  mocsári sás E C 

39, Carex panicea L. muharsás K G 

40, Carpinus betulus L.  gyertyán E C 

41, Centaurea micranthos S. C. Gmel. útszéli imola TZ DT 

42, Cerasus avium (L.) Mönch vadcseresznye K S 

43, Chelidonium majus L.   vérehullató fecskefű GY W 

44, Chondrilla juncea L.  nyúlparéj GY DT 

45, Chrysanthemum corymbosum L.  sátoros margitvirág K G 

46, Chrysanthemum leucanthemum L.  réti margitvirág K G 

47, Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. gilisztaűző varádics K W 

48, Cirsium canum (L.) All. szürke aszat K G 

49, Clematis vitalba L.  erdei iszalag K DT 

50, Clinopodium vulgare L.  borsfű K G 

51, Colchicum autumnale L.  őszi kikerics K G 
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52, Conium maculatum L. bürök GY RC 

53, Consolida regalis S. F. Gray mezei szarkaláb GY W 

54, Convallaria majalis L. gyöngyvirág K G 

55, Cornus mas L.  húsos som K G 

56, Cornus sanguinea L.  veresgyűrű som K G 

57, Corylus avellana L.  mogyoró K G 

58, Crataegus monogyna Jacq. egybibés galagonya K G 

59, Crepis praemorsa (L.) Tausch fürtös zörgőfű K G 

60, Cruciata glabra (L.) Ehrend. tavaszi keresztfű K G 

61, Cucubalus baccifer L.  szegfűbogyó K G 

62, Cytisus nigricans L.  fürtös zanót K G 

63, Dactylis glomerata L.  csomós ebír TZ DT 

64, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó hússzínű ujjaskosbor V G 

65, Descurainia sophia (L.) Webb sebforrasztófű GY W 

66, Dianthus deltoides L. réti szegfű V DT 

67, Dianthus pontederae Kern. magyar szegfű K G 

68, Diplotaxis muralis (L.) DC.  fali kányazsázsa GY W 

69, Dorycnium herbaceum Vill. zöld dárdahere K G 

70, Dryopteris filix-mas (L.) Schott erdei pajzsika K G 

71, Epilobium hirsutum L.  borzas füzike K DT 

72, Erigeron canadensis L.  betyárkóró GY AC 

73, Euonymus europaeus L.  csíkos kecskerágó K G 

74, Eupatorium cannabinum L.  sédkender TZ DT 

75, Euphorbia polychroma L. szineváltó kutyatej TZ DT 

76, Euphorbia salicifolia Host fűzlevelű kutyatej TZ DT 

77, Euphrasia rostkoviana Hayne orvosi szemvidító K G 

78, Festuca pratensis Huds. réti csenkesz E C 

79, Ficaria verna Huds. salátaboglárka K G 

80, Filipendula vulgaris Mönch koloncos legyezőfű K G 

81, Fragaria vesca L.  erdei szamóca K G 

82, Frangula alnus MILL. kutyabenge K G 

83, Fraxinus excelsior L. magas kőris K C 

84, Galeopsis pubescens Bess. pelyhes kenderkefű TZ G 

85, Galium aparine L.  ragadós galaj GY W 

86, Galium mollugo L.  közönséges galaj K G 

87, Galium verum L.  tejoltó galaj K DT 

88, Gentiana cruciata L. Szent László tárnics V G 

89, Geranium palustre Torn. mocsári gólyaorr K G 

90, Geranium robertianum L.  nehézszagú gólyaorr K DT 

91, Geum urbanum L.  erdei gyömbérgyökér K DT 

92, Glechoma hederacea L.  kerek repkény K DT 

93, Heracleum sphondylium L.  medvetalp K G 

94, Hieracium bauhinii  Schult. ex Bess magas hölgymál K G 

95, Humulus lupulus L.  felfutó komló TZ DT 

96, Hypericum perforatum L.  közönséges orbáncfű TZ DT 

97, Hypochoeris radicata  kacuros véreslapú K G 

98, Impatiens noli-tangere L. erdei nenyúljhozzám K G 

99, Inula conyza DC.  erdei peremizs K DT 
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100, Inula salicina L.  fűzlevelű peremizs K G 

101, Knautia arvensis (L.) Coult. mezei varfű K DT 

102, Koeleria cristata (L.) Pers. karcsú fényperje K G 

103, Lactuca serriola L.  keszeg saláta GY W 

104, Lathyrus latifolius L.  nagyvirágú lednek V DT 

105, Lathyrus niger (L.) Bernh. fekete lednek K G 

106, Lathyrus nissolia L. kacstalan lednek V G 

107, Leontodon hispidus L.  közönséges oroszlánfog K DT 

108, Ligustrum vulgare L.  közönséges fagyal E G 

109, Linum hirsutum L. borzas len V S 

110, Lolium perenne L.  angolperje GY DT 

111, Lychnis coronaria (L.) Desr. bársonyos kakukkszegfű V S 

112, Lysimachia nummularia L.  pénzlevelű lizinka K DT 

113, Matricaria discoidea L. sugártalan székfű A W 

114, Melandrium album (Mill.)  Garcke fehér mécsvirág GY W 

115, Melilotus officinalis (L.) Pall. orvosi somkóró TZ W 

116, Mentha longifolia (L.) Nath. lómenta K DT 

117, Molinia hungarica Milkovits  Magyar kékperje E C 

118, Mycelis muralis (L.) Dum. kakicsvirág K G 

119, Odontites rubra (Baumg.) Opitz vörös fogfű TZ DT 

120, Orchis tridentata Scop. tarka kosbor V S 

121, Orchis pupurea Huds. bíboros kosbor V G 

122, Origanum vulgare L. szurokfű K DT 

123, Ornithogalum pyramidale L. nyúlánk madártej V DT 

124, Oxalis corniculata L.  szürke madársóska  GY AC 

125, Phleum phleoides (L.) Karsten sima komócsin K G 

126, Phragmites australis (Cav.) Trin. nád E C 

127, Pimpinella saxifraga L.  hasznos földitömjén TZ G 

128, Pinus sylvestris L.  erdeifenyő G I 

129, Plantago major L. nagy útifű GY W 

130, Poa angustifolia L.  karcsú perje E DT 

131, Poa nemoralis L. ligeti perje TZ C 

132, Polygala comosa Schuhr üstökös pacsirtafű K G 

133, Polygala major Jacq. nagy pacsirtafű V S 

134, Polygonatum odoratum (L.) All. soktérdű salamompecsét K G 

135, Polygonum aviculare L.  madárkeserűfű GY RC 

136, Polygonum hydropiper L. borsos keserűfű TZ NP 

137, Populus x canescens (Ait.) Sm. szürke nyár E C 

138, Populus tremula L.  rezgő nyár TZ G 

139, Potentilla alba L. fehér pimpó K S 

140, Prunella vulgaris L.  közönséges gyíkfű TZ DT 

141, Prunus spinosa L. kökény TZ C 

142, Pulmonaria mollis Wulf. bársonyos tüdőfű K G 

143, Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf vadkörte K G 

144, Quercus cerris L. cser E C 

145, Quercus dalechampii Ten. arany tölgy E C 

146, Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein  kocsánytalan tölgy E C 

147, Ranunculus acris L.  réti boglárka TZ G 
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148, Reseda lutea L.  vadrezeda GY W 

149, Rhamnus catharticus L.  varjútövis K G 

150, Robinia pseudo-acacia L. akác GY AC 

151, Rosa canina L. s.l.  gyepűrózsa TZ DT 

152, Rosa gallica L.  parlagi rózsa K G 

153, Rubus caesius L.  hamvas szeder TZ DT 

154, Rubus fruticosus s.l. vad szeder TZ DT 

155, Rubus idaeus L.  málna TZ DT 

156, Rumex acetosa L.  mezei sóska TZ DT 

157, Salix caprea L.  kecskefűz TZ DT 

158, Salix purpurea L. csigolyafűz E C 

159, Salvia austriaca Jacq. osztrák zsálya TZ G 

160, Salvia pratensis L.  mezei zsálya K G 

161, Sambucus ebulus L.  földi bodza GY W 

162, Sambucus nigra L.  fekete bodza GY DT 

163, Scrophularia nodosa L.  göcsös görvényfű TZ G 

164, Serratula tinctoria L.  estő zsolitina TZ G 

165, Solanum dulcamara L. keserű csucsor TZ DT 

166, Solanum nigrum L. fekete csucsor GY W 

167, Solidago canadensis L. kanadai aranyvessző A AC 

168, Solidago gigantea Ait. magas aranyvessző K AC 

169, Solidago virga-aurea L.  közönséges aranyvessző K G 

170, Sonchus oleraceus L. szelíd csorbóka GY W 

171, Sonchus palustris L. mocsári csorbóka V DT 

172, Stachys sylvatica L.  erdei tisztesfű K G 

173, Stellaria media L. tyúkhúr GY DT 

174, Succisa pratensis Mönch ördögharaptafű K G 

175, Symphytum tuberosum L.  gumós nadálytő K G 

176, Taraxacum officinale Weber ex Wiggers pongyola pitypang GY RC 

177, Thesium linophyllon L.  lenlevelű zsellérke K G 

178, Tilia cordata MILL.  kislevelű hárs K G 

179, Torilis japonica (Houtt.) DC. bojtorjános tüskemag TZ DT 

180, Tragopogon dubius Scop. nagy bakszakáll TZ DT 

181, Trifolium repens L. fehér here TZ DT 

182, Tussilago farfara L. martilapu TZ DT 

183, Ulmus minor Mill. mezei szilfa K G 

184, Urtica dioica  nagy csalán TZ DT 

185, Valeriana officinalis L. orvosi macskagyökér K G 

186, Verbascum austriacum Schott osztrák ökörfarkkóró TZ G 

187, Verbascum phlomoides L.  szöszös ökörfarkkóró TZ W 

188, Verbena officinalis L.  közönséges vasvirág GY W 

189, Veronica arvensis L mezei veronika GY DT 

190, Veronica chamaedrys L. ösztörüs veronika TZ DT 

191, Veronica officinalis L.  orvosi veronika K G 

192, Veronica prostrata L.  lecsepült veronika TZ G 

193, Veronica triohyllos L.  ujjaslevelű veronika GY NP 

194, Viburnum opulus L.  kányabangita K G 

195, Viola arvensis Murr.  mezei árvácska GY W 
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196, Viola hirta L.  borzas ibolya K G 

197, Viola sylvestris Lam. erdei ibolya K G 

198, Viscaria vulgaris L. enyves szegfű K S 

  

Természetvédelmi Érték Kategóriák (TVK) 

 

I. Természetes állapotokra utaló  

unikális fajok U 

fokozottan védett fajok KV 

védett fajok V 

társulásalkotó fajok E 

kísérő fajok K 

pionír fajok TP 

II. Degradációra utaló  

zavarástűrő fajok TZ 

adventív fajok A 

gazdasági növények G 

gyomfajok GY 

 

Vegetáció értékelése természetvédelmi kategóriák alapján 

 

I. Természetes állapotokra utaló TVK Fajszám % 

unikális fajok U 0 0 % 

fokozottan védett fajok KV 0 0 % 

védett fajok V 3 3,0 % 

társulásalkotó fajok E 14 7,0 % 

kísérő fajok K 91 46,0 % 

pionír fajok TP 2 2,0 % 

II. Degradációra utaló    

zavarástűrő fajok TZ 43 21,0 % 

adventív fajok A 2 2,0 % 

gazdasági növények G 1 1,0 % 

gyomfajok GY 36 18,0 % 

Összesen:  192 faj 100 % 

 

A táblázatban természetes állapotokra utaló fajok közül dominánsak a kísérő fajok (46,0 %), a 

társulásalkotó fajok (7,0 %), a védett fajok (3,0 %) a pionír fajok (2,0 %). 

A degradációra utaló növényfajok közül dominánsak a zavarástűrő fajok (21,0 %), a sorrend-

ben következnek a gyomfajok (18,0 %), az adventív fajok (2,0 %) majd a legvégén gazdasági 

növényfajok (1,0 %).  

Nem található a vizsgált területen unikális és fokozottan védett növényfaj. 

 

Az építési-kivitelezési munkák végzésekor csak a legszükségesebb mértékben írtható, vág-
ható ki honos növényállomány, különösen vonatkozik ezen előírás a talajtól 1,50 m magas-

ságban mérve 10,0 cm törzsátmérőt elérő fafajokra. 

A napelem panelek talajcsavaros rögzítésű tartószerkezetekre kerülnek felszerelésre. A tech-

nológiából adódóan a talajcsavarok teljes egészében helyben hagyják a jelenlegi talaj szerke-

zetét, azaz a talajfelszín nem kerül beépítésre. a jelenlegi humuszos talajréteg teljes egészében 

helyben marad.  



 

16 

 

Állatvilág 

 

A zoológiai felmérés a télvégi, tavaszi és koranyári aspektusban, a madárvonulás, szaporodási 

időszakban (2021.03.09, 2021.04.10, 2021.05.15 és 2021.06.01.-én) történt. 

 

TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) 

OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) 

Rend: Békák (Anura) 

 

Család: Korongnyelvűbéka-félék (Discoglossidae) 
 

Vöröshasú unka – Bombina bombina  védett 

 

Család: Varangyfélék (Bufonidae) 

 

Barna varangy – Bufo bufo    védett 

Zöld varangy – Bufo viridis    védett 

 

Család: Levelibéka-félék (Hylidae) 
  

Zöld levelibéka – Hyla arborea   védett  

 

Család: Valódibéka-félék (Ranidae) 
 

Gyepi béka – Rana temporaria   védett 

Erdei béka – Rana dalmatina    védett 

Kecskebéka – Rana esculenta   védett 

 

OSZTÁLY: HÜLLŐK (REPTILIA)  

 

Rend: pikkelyes hüllők (Squamata) 

 

Család: Nyakörvösgyíkfélék (Lacertidae) 
 

Fürge gyík – Lacerta agilis    védett 

Zöld gyík – Lacerta viridis    védett 

Fali gyík – Podarcis muralis    védett 

 

Alrend: Kígyók (Serpentes) 

 

Család: Siklófélék (Colubridae) 
 

Vízisikló – Natrix natrix    védett 

Erdei sikló – Elaphe longissima   védett 

 

OSZTÁLY: MADARAK (AVES) 

 

Rend: Sólyomalakúak (Falconiformes) 

 

Család: Vágómadár-félék (Accipitridae) 
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 Héja – Accipiter gentilis     védett 

Karvaly – Accipiter nisus    védett 

Egerészöly – Buteo buteo    védett 

 

Család: Sólyomfélék (Falconidae) 

 

Kis sólyom – Falco columbarius    védett 

 

Rend: Galambalakúak (Columbiformes) 

 

Család: Galambfélék (Columbidae) 
 

Örvös galamb – Columba palumbus   nem védett 

Balkáni gerle – Streptopelia decaocto  nem védett 

 

Rend: Kakukalakúak (Cuculiformes) 

 

Család: Kakukfélék (Cuculidae) 
 

Kakuk – Cuculus canorus    védett  

 

Rend: Bagolyalakúak (Strigiformes) 

 

Család: Bagolyfélék (Strigidae) 

 

 Kuvik – Athene noctua    védett 

Macskabagoly – Stix aluco     védett 

 

Rend: Harkályalkatúak (Piciformes) 

 

Család: Harkályfélék (Picidae) 

 

 Nyaktekercs – Jynx torquilla     védett 

 Zöld küllő – Picus viridis                          védett 

Fekete harkály – Dryocopus martius   védett 

Nagy fakopáncs – Dendrocopos major  védett 

Balkáni fakopács – Dendrocopos syriacus   védett 

Közép fakopács – Dendrocopos medius   védett 

Kis fakopács – Dendrocopos minor    védett 

 

Rend: Verébalakúak (Passeriformes) 

 

Család: Pacsirtafélék (Alaudidae) 

 

 Búbospacsirta – Galerida cristata   védett 

 Erdei pacsirta – Lululla arborea   védett 

 Mezei pacsirta – Alauda arvensis   védett 

 

Család: Fecskefélék (Hirundinidae) 
 

Molnárfecske – Delichon urbica   védett  
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Füsti fecske – Hirundo rustica   védett 

Család: Sárgarigófélék (Oriolidae) 

 

 Sárgarigó – Oriolus oriolus    védett 

 

Család: Varjúfélék (Corvidae) 

 

 Holló – Corvus corax     védett 

 Dolmányos varjú – Corvus cornix   nem védett 

 Vetési varjú – Corvus frugilegus   nem védett 

Szarka – Pica pica     nem védett 

Szajkó – Garrulus glandarius   nem védett 

 

Család: Cinegefélék (Paridae) 
 

Széncinege – Parus major    védett 

Kék cinege – Parus caeruleus   védett 

Barátcinege – Parus palustris    védett 

Őszapó – Aegithalos caudatus    védett 

 

Család: Csuszkafélék (Sittidae) 
 

 Csuszka – Sitta europaea    védett 

 

Család: Fakúszfélék (Certhiidae) 

 

 Rövidkarmú fakusz – Certhia brachydactyla  védett 

 

Család: Ökörszemfélék (Troglodytidae) 

 

 Ökörszem – Troglodytes troglodytes   védett  

 

Család: Rigófélék (Turdidae) 

 

 Léprigó – Turdus viscivorus     védett 

 Fenyőrigó – Turdus pilaris     védett 

 Énekes rigó – Turdus philomelos    védett 

Feketerigó – Turdus merula    védett 

Házi rozsdafarkú – Phoenicurus ochruros   védett 

Fülemüle – Luscinia megarhynchos   védett 

Vörösbegy – Erithacus rubecula   védett 

 

Család: Poszátafélék (Sylviidae) 

 

 Barátkaposzáta – Sylvia atricapilla    védett 

 Mezei poszáta – Sylvia communis   védett 

 Kis poszáta – Sylvia curruca    védett 

 Csilpcsalp-füzike – Phylloscopus collybita  védett 

 

Család: Billegetőfélék (Motacillidae) 
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Erdei pityer – Anthus trivialis   védett 

Barázdabillegető – Motacilla alba   védett 

 

Család: Gébicsfélék (Laniidae) 

 

 Tövisszúró gébics – Lanius collurio   védett 

 

Család: Seregélyfélék (Sturnidae) 

 

 Seregély – Sturnus vulgaris    Eu. védett 

 

Család: Verébfélék (Passeridae) 
 

Házi veréb – Passer domesticus   nem védett 

Mezei veréb – Passer montanus   védett 

 

Család: Pintyfélék (Fringillidae) 
 

Meggyvágó – Coccothraustes coccothraustes védett 

Zöldike – Carduelis chloris    védett 

Tengelic – Carduelis carduelis   védett 

Kenderike – Carduelis cannabina   védett 

Csíz – Carduelis spinus    védett 

Süvöltő – Pyrrhula  pyrrhula    védett 

Erdei pinty – Fringilla coelebs    védett 

Fenyőpinty – Fringilla montifringilla   védett 

Citromsármány – Emberiza citrinella  védett 

 

OSZTÁLY: EMLŐSÖK (MAMMALIA) 

 

Rend: Rovarevők (Insectivora) 

 

Család: Vakondfélék (Talpidae) 

 

Közönséges vakond – Talpa europaea  védett 

 

Rend: Ragadozók (Carnivora) 

 

Család: Kutyafélék (Canidae) 

 

Vörös róka – Vulpes vulpes    nem védett 

 

Család: Menyétfélék (Mustelidae) 
 

Borz – Meles meles      nem védett    

Görény – Mustela putorius     nem védett 

Nyest – Martes foina      nem védett 

 

Rend: Párosujjú patások (Artiodctyla) 

Család: Disznófélék (Suidae) 
 

Vaddisznó – Sus scrofa    nem védett 
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Család: Szarvasfélék (Cervidae) 
 

Őz – Capreolus capreolus    nem védett 

Gímszarvas – Cervus elaphus   nem védett 

 

Rend: Rágcsálók (Rodentia) 

 

Család: Mókusfélék (Sciuridae) 
 

Mókus – Sciurus vulgaris    védett 

 

Család: Egérfélék (Muridae) 
 

Alcsalád: Pocokformák (Arvicolninae) 
 

Mezei pocok – Microtus arvalis    nem védett 

 

Alcsalád: Egérformák (Murinae) 
 

Pirók egér – Apodemus agrarius    nem védett 

Közönséges erdeiegér – Apodemus sylvaticus  nem védett 

 

Család: Pelefélék (Myoxidae) 
 

Mogyorós pele – Muscardinus avellanarius  védett  

 

A tervezett naperőmű élővilágra gyakorolt hatása, a poláros fényszennyezettség káros 

hatásai megelőzése, elkerülése. 

 

1. Figyelembe kell venni az illetékes nemzeti park igazgatóság élőhelyvédelmi nyilatkozatát 

(építési munkaterület, anyagtárolási mód és depóniák kijelölése, meghatározása, illetve terü-

leti korlátozása /pl. ökológiai folyosó tekintetében/, kivitelezési időszak korlátozások esetleges 

jelölő, közösségi jelentőségű és védett flóra, fauna populációk szaporodási, tenyészeti idősza-

kára) figyelembe kell venni az építés kivitelezésekor. 

 

2. 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 (Pola-

rized 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 kiter-

jesztették a napelemek üvegfelületére is. Az üvegfelületről visszatükröződő fény megtéveszt-

heti a vízfelületekhez kötődő életmódú rovarokat. A PLP elkerülése érdekében a kiserőmű-

veknél kötelező az antireflexiós (rács) bevonatú üvegfelülettel ellátott napelem panelek 

alkalmazása. Ez a technológia ma már széles 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 (rács) bevonattal rendelkeznek. Az 

antireflexiós (rács) bevonatú felületek vizsgálata eredményét a PLP szempontjából a Horváth 

docens Úr által vezetett kutatócsoport már évek óta vizsgálja. A megnyugtató eredményt a 
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közelmúltban tették közzé. A tanulmány szerint az alkalmazott antireflexiós bevonattal (rács) 

megnyugtatóan minimalizálható a PLP környezetre gyakorolt hatása. 

 

3. Amennyiben a tárgyi projekthez kapcsolódóan esetlegesen új villamos szerelvény /veze-

ték/ tartóoszlopok is kivitelezésre kerülnek, azokra „műszaki-ökológiai szintézisben” szab-

ványos, illetve villamos ipari szakmai közmegegyezéssel elfogadott műszaki irányelveknek, 

az elérhető legjobb technikai követelményeinek is megfelelő, az adott oszlop, vezetékszakasz 

műszaki 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. 

 

4. Az előző (3.) pontban előírt madárvédelmi műszaki megoldásokban figyelemmel kell lenni 

a VÁT-H2, VÁT-H”§, VÁT-H21 „környezetbarát vezeték hálózat madárvédelmi kialakítás” 

(a továbbiakban M.áü.v.) típustervekben, irányelvekben foglaltakra. (M.áü.v. alapelv, köve-

telmény, többek között burkolt vezetős áramkötés terelőszigetelős rögzítéssel, burkolt veze-

tékszakasz, ami nem érintkezhet fémes szerelvényelemmel, fázis-föld, fázis-fázis zárlat kizáró 

védőeszköz szerelvény – madárszárny - terelők, védőburkolatos szigetelő lánc-lég-vezeték 

tartó oszlop fejszerkezet alatti áramkötések, áramütés kizáró madárkiülők.) 

 

5. Amennyiben (a tárgyi projekthez közvetlenül kapcsolódóan, esetlegesen elbontásra, áthe-

lyezésre kerülő) villamos szerelvény tartóoszlopon vezet, közösségi jelentőségű madár (pl. 

gólya) fészke található, úgy annak bárminemű bolygatása, zavarása a költési, nevelési idő-

szakban (tárgyév március 15. és augusztus 31. között) tilos. 

A 2021.03.09, 2021.04.10, 2021.05.15 és 2021.06.01.-én történt helyszíni vizsgálatok alapján, 

megállapítottam, hogy a tervezett erőmű területén és tágabb környezetében villanyoszlopon 

fehér gólya (Ciconia ciconia) fészke nem található.  

 

3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása:  

 

A beruházás célja, az elektromos energia előállítása megújuló energiaforrásból biztosítása. 

A naperőmű építése szakaszában jelentős terhelés éri a területet, de a működtetés alatt már 

kismértékű a zavarás, csak karbantartás szükséges. Azonban a terület hasznosítása mellett a 

természeti értékek megőrzésére és védelmére is tekintettel kell lenni. 

 

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai  

 

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását 

követően vagy annak következtében: 

 

A településrendezési tervhez kapcsolódó érintettségek, a tájkép változása, értékelése a Ma-

gyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény 4. §. 34. és 35. pontja szerint ökológiai hálózat „Magterület” és „Ökológiai folyosó” 

területébe sorolandó tervezett naperőmű, Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz, alállomás bővített 

területe Borsodnádasd 0113/4 hrsz és 22 kV-os földkábel Borsodnádasd 011/4, 0110/1, 

0100/1, 098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 0144/6, 

0144/2, 0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 és 132 

kV-os földkábel Borsodnádasd 0113/4, 0108, 0100/1 hrsz-ú területek. 
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A feltétel előírások szerint a megvalósuló tárgyi naperőmű egységgel, továbbiakban napelem 

mezővel, a következőkben ismertetett „Táj-paraméterekkel” nem változnak meg jelentősen, a 

korábbi állapotra visszaállítható. 

A tervezett naperőművet magába foglaló tájsejt-együttes tájszerkezetét maghatározó, az egyes 

természetközeli, valamint a jelentősen módosított (átalakított) természeti jellegű terület-

használatnak megfelelő úgynevezett, táj-mozaikosság, a táj-mintázat szegélyhatás öko-lógiai 

minősége és a táji foltdinamika, foltdiverzitás, a folt konnektivitás, és ennek szegélyhatásai.  

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 tájszer-

kezet, többek között, meghatározott foltdinamika, a foltjelleg is ilyen arányban fog változni, 

tehát nem keletkezik jelentős tájátalakító hatás, (sőt elbontása után visszaállítható). A tájpo-

tenciál (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, a napelem egységek alatt és között széles 

ökológiai tűrőképességű növényfajok élnek és kerülnek gondozásra, szükség szerint telepí-

tésre, de fontosabb a jelenlegi gyep vegetáció megőrzése, védelme a lemosódástól. 

A napelem panelek talajcsavaros rögzítésű tartószerkezetekre kerülnek felszerelésre. A tech-

nológiából adódóan a talajcsavarok teljes egészében helyben hagyják a jelenlegi talaj szerke-

zetét, azaz a talajfelszín nem kerül beépítésre. a jelenlegi humuszos talajréteg teljes egészében 

helyben marad. Tényleges beépítési igénye egyedül a transzformátornak és a közelítő, kezelő 

útnakvan, 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 kedve-

zőtlenül megváltozni. 

Összességében a tervezett tájsejt együttes és a tájképi hatásterület, tartós tájhasználati 

konfliktus, kimutatható tájpotenciál csökkenés nem várható, az előírások betartásával a tájka-

rakter is megmarad, fenntartható. 

A terület „újrahasznosítása” jelentős változást nem okoz, a 2018. évi CXXXIX. törvény szem 

pontjai szerint a vizsgált 64,2 ha helyrajzi szám és hatásterülete (85,0 ha) nem érint országos 

jelentőségű védett területet, nem áll Natura 2000 (SPA, SCI) védelem alatt, de határos, mint 

különleges természetmegőrzési terület: 1. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi 

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 ta-

lálható különleges természetmegőrzési terület Izra-völgy és Arlói-tó (Azonosító: HUBN 

20015) és az Országos Ökológiai Hálózat: 3. „Magterület” és „Ökológiai folyosó” a tervezé-

si területen. 

 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és fa-

jokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása:  

 

1., Gyepes-völgy (Azonosító: HUBN20014) 

 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

 

Kód Élőhelytípus Jelenlét 

6430 1., Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil 

magaskórós szegélytársulásai 

nem él 
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9130 2., Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) határos 

91G0 3., Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betu-

lusszal 

határos 

91M0 4., Pannon cseres-tölgyesek határos 

91E0 5., enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) 

alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

határos 

 

Közösségi jelentőségű állatfajok:  

 

Állatfaj Jelenléte 

1., hosszúfogú törpecsiga (Vertigo angustior)  nem él 

2., hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)  nem él 

 

2., Izra-völgy és Arlói-tó (Azonosító: HUBN 20015)  

 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

 

Kód Élőhelytípus Jelenlét 

6210 1., meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett válto-

zataik (Festuco-Brometalia) (fontos orchidea-lelőhelyek)  

határos 

9130 2., Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) határos 

91E0 3., enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) al-

kotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

határos 

91G0 4., Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betu-

lusszal 

határos 

91M0 5., Pannon cseres-tölgyesek határos 

91H0 6., Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel nem él 

 

4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fa-

jok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke:  

 

1., Gyepes-völgy (Azonosító: HUBN20014) 

 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

 

Kód Élőhelytípus Hatások 

6430 1., Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil 

magaskórós szegélytársulásai 

nincs 

9130 2., Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) nincs 

91G0 3., Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betu-

lusszal 

nincs 

91M0 4., Pannon cseres-tölgyesek nincs 

91E0 5., enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) 

alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

nincs 

 

Közösségi jelentőségű állatfajok:  

 

Állatfaj Hatások 

1., hosszúfogú törpecsiga (Vertigo angustior)  nincs 



 

24 

2., hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)  nincs 

 

2., Izra-völgy és Arlói-tó (Azonosító: HUBN 20015)  

 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  

 

Kód Élőhelytípus Hatások 

6210 1., meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett vál-

tozataik (Festuco-Brometalia) (fontos orchidea-lelőhelyek)  

mérsékelt 

9130 2., Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) nincs 

91E0 3., enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) al-

kotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

nincs 

91G0 4., Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betu-

lusszal 

nincs 

91M0 5., Pannon cseres-tölgyesek nincs 

91H0 6., Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel nincs 

 

5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások  

 

5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása:  

 

A tervezett 30 MWe naperőmű Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz, alállomás bővített területe 

Borsodnádasd 0113/4 hrsz és 22 kV-os földkábel Borsodnádasd 011/4, 0110/1, 0100/1, 

098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 0144/6, 0144/2, 

0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 és 132 kV-os 

földkábel Borsodnádasd 0113/4, 0108, 0100/1 hrsz. Területe 60,0 ha + 4,2 ha a földkábelek 

nyomvonala (64,2 ha). A beruházás célja elektromos energia ellátás biztosítása. Az építés i-

dőpontja a tavaszi és koranyári hónapokban, (március-április-május-június), a terepi munkák 

és a cserjék leverése, elszállítása a téli hónapokban (január-február). 

Az építés időpontja a tavaszi hónapokban tervezett, (március-április-május) három hónap. Az 

építés helyszínére kerül kiszállításra a szükséges anyag, berendezés. Felvonulási létesítmény 

nem épül, anyagkinyerés csak kis mennyiségben történik, a földkábel vezeték árkából 

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. 

Az építés, anyag és személyszállítások karbantartott, jó műszaki állapotban tartott gépekkel, 

berendezésekkel, eszközökkel történik, hogy elkerülhető legyen a meghibásodás, környezeti 

terhelés. A beruházás nem jár érzékelhető terheléssel.  

A tervezett naperőmű és környezetében lakott és beépített területek, középhegységi üde erdők, 

hegyi kaszálók és zöld legelők, szubkontinentális száraz tölgyesek, melegkedvelő szubmedi-

terrán cserjések, száraz talajú akácosok, a patakok mentén kiszáradó láprét, kisebb nádas, al-

kotta vizes élőhelyek találhatók. A vizes, nedves helyeken eluralkodóban van a magas arany-

vessző (Solidago gigantea). 

A Borsodnádasd 31/B (Borsodnádasd 0149 hrsz) erdőrészletet körül öleli a napelemes erőmű, 

amelynek gazdasági rendeltetése, magántulajdonban van, vágásos üzemmódban. Nem áll vé- 

delem alatt. Faállománya elegyes hazai nyáras, (gyertyános-tölgyessel vegyesen), származék 

erdő, területe: 8,26 ha.  

 

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok 
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leírása:  

Az alternatív megoldások megvalósítása nem jár nehezítő, vagy kizáró okokkal. 

 

6. A megvalósítás indokai  

 

6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése:  

 

A beruházás célja, az elektromos energia előállítása megújuló energiaforrásból. biztosítása. 

A naperőmű építése szakaszában jelentős terhelés éri a területet, de a működtetés alatt már 

kismértékű a zavarás, csak karbantartás szükséges. Azonban a terület hasznosítása mellett a 

természeti értékek megőrzésére és védelmére is tekintettel kell lenni. 

 

6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 

valamelyike támasztja alá: 

 

- társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 

jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet)  

- emberi egészség vagy élet védelme  

- a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása  

- a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése  

- a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kie-

melt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)  

 

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése  

 

Kedvezőtlen hatások a közösségi jelentőségű élőhelytípusokra, közösségi jelentőségű állatfa-

jokra nincsenek, az itt élő élővilág a rövid ideig tartó, mérsékelt zavaráshoz fokozatosan al-

kalmazkodni tud. 

 

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések: 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján: a Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz, alállomás bővített terü-

lete Borsodnádasd 0113/4 hrsz és 22 kV-os földkábel Borsodnádasd 011/4, 0110/1, 0100/1, 

098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 0144/6, 0144/2, 

0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 és 132 kV-os 

földkábel Borsodnádasd 0113/4, 0108, 0100/1 hrsz-ú területeken tervezett naperőmű 

megépítése és működése nem gyakorol negatív hatást sem a Natura 2000 területre a jelölő 

fajokra, sem élőhelyeire, illetve az egyéb védett növény és állatfajokra, ezért kiegészítő intéz-

kedések előírását nem tartom szükségesnek. 

 

A hatásbecslés összefoglalása 

 

A tervezett 30 MWe naperőmű Borsodnádasd 0145/6, 0148 hrsz, alállomás bővített területe 

Borsodnádasd 0113/4 hrsz és 22 kV-os földkábel Borsodnádasd 011/4, 0110/1, 0100/1, 

098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 0116/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 0144/6, 0144/2, 

0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/5, 0147/2, 0145/6, 098/1 és 132 kV-os 

földkábel Borsodnádasd 0113/4, 0108, 0100/1 hrsz. Területe 60,0 ha + 4,2 ha a földkábelek 

nyomvonala (64,2 ha). A beruházás célja elektromos energia ellátás biztosítása. A vizsgált 

85,0 ha terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 hálózatnak, 

de azzal határos és hatással lehet a különleges természetmegőrzési területre: 1. a Bükki Nem-



 

26 

zeti Park Igazgatóság illetékességi területén és természetvédelmi kezelésében található külön-

leges természetmegőrzési terület, Gyepes-völgy (Azonosító: HUBN20014) a tervezési terület 

északi részével határos és 2. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén és ter-

mészetvédelmi kezelésében található különleges természetmegőrzési terület Izra-völgy és Ar-

lói-tó (Azonosító: HUBN 20015) területekre. Része az Országos Ökológiai Hálózatnak, mint  

„Magterület” és „Ökológiai folyosó” a tervezési területen. 

Ez szükségessé teszi a Natura 2000-es jelölő fajokat és élőhelyeket érő hatások bemutatását az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X.8.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdésében előírt és a 266/2008. (XI.6.) Kormányrende-

lettel módosított hatásbecslési dokumentáció alapján. 

Az érintett Natura 2000-es területen összesen 7 közösségi jelentőségű élőhely típusra, 2 kö-

zösségi jelentőségű állatfajra végeztem el a hatásbecslést. 

 

Az elvégzett hatásbecslése eredménye a következő: 

 

Nincs hatással:  

 

7 közösségi jelentőségű élőhely típusra 

2 közösségi jelentőségű állatfajra 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett a Bükki Nemze-

ti Park védett területén, valamint Natura 2000 védelem alatt álló területekkel határos és arra 

esetleg hatást gyakorló 1. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén és termé-

szetvédelmi kezelésében található külöleges természetmegőrzési terület, Gyepes-völgy (Azo-

nosító: HUBN20014) a tervezési terület északi részével határos és 2. a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság illetékességi területén és természetvédelmi kezelésében található különleges ter-

mészetmegőrzési terület Izra-völgy és Arlói-tó (Azonosító: HUBN 20015) területekre. Része 

az Országos Ökológiai Hálózatnak, mint „Magterület” és „Ökológiai folyosó” az egész ter-

vezési területre jelentős hatást nem gyakorol, a terület természeti állapotát nem veszélyezteti. 

Az elvégzett vizsgálatok és információk alapján további részletes vizsgálatok lefolytatása ter-

mészetvédelmi szempontból nem indokolt. 
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10. Fotó melléklet 

 

 

                  
 

1. ábra: A napelemek helyei                                       2. Hazai nyáras, gyertyános-tölgyessel 

 

                  
 

3. ábra: A napelemek helyei    4. ábra: A napelemek helyei 
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  11. Egyéb melléklet: 
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