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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: Borsodnádasd, 30 MWe naperőmű  

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: 3671, Borsodnádasd, külterület, 0148, 0145/6, 0113/4, 

0110/1, 0100/1, 098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 01169/4, 0116/3, 0129, 0130/6, 0131/2, 0144/6, 

0144/2, 0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 145/5, 0147/2, 0145/6, 0113/14, 0108, 

0100/1, 098/1 hrsz.-ú ingatlanok.  

1.3. Az ERD megrendelője: Most Treauser Kft. 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Beruházói, tervezői előzetes kockázatfelmérés 

1.5. Készítette: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) 

előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapján az ERD próbafeltárás elvégzése nélkül, 

egyszerűsített ERD-ként készült. 

1.8. A projekt a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés d) pontja értelmében kiemelt nagyberuházás. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Borsodnádasd 

külterületén, a településtől délnyugatra, nyugatra, északnyugatra és északra helyezkedik el, a 

0148, 0145/6, 0113/4, 0110/1, 0100/1, 098/1, 0115/5, 0115/4, 0115/1, 01169/4, 0116/3, 0129, 

0130/6, 0131/2, 0144/6, 0144/2, 0143/2, 0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 145/5, 0147/2, 

0145/6, 0113/14, 0108, 0100/1, 098/1 hrsz.-ú ingatlanokon, a település Körtvölgy-tető, Nyírjes-

oldal, Tó-gát, Árkos-völgy, Sülye-völgyi-bérc, Vajács-árnyéka, Tóth-ortvány és Szapón-völgy 

elnevezésű határrészein. 

A vizsgált terület természetföldrajzilag a Heves–Borsodi-dombság földrajzi táj területén 

helyezkedik el. A nagy kiterjedésű dombvidék a Mátrától északra és a Bükk-hegységtől 

északnyugatra terül el. A földrajzi szakirodalomban Gömör–Hevesi-, Heves–Borsodi-, vagy 

Ózd–Pétervásári-dombság néven is használatos. Keleti része a szűkebb értelemben vett Heves–

Borsodi vagy Ózd–Pétervásári-dombság. A jellemzően oligocén korú homokkövekből felépülő 

erősen összetöredezett dombvidéket gyakran meredek falú, keskeny, mély völgyek tagolják.  

Központi tömbjében 500 métert meghaladó tengerszint feletti magasságú hegyek is vannak. A 

Heves–Borsodi-dombság magában foglalja Heves megye északi, Borsod északnyugati és 
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Nógrád északkeleti részét. Északról a Sajó völgye, valamint a Tarna, a Gortva- és Macskás-

patak, nyugatról a Bárna-patak völgye, délen a Mátrahát vízválasztója, keletről a Bükk 

határolja. Egykor rétekkel, sziklagyepekkel tagolt kiterjedt cserfaerdők, gyertyános–tölgyesek, 

bükkösök, fenyvesek borították, amelyeket mára kiirtottak.  

A terepen tett megfigyelések, valamint a történeti térképek is tanúskodnak a tervezett beruházás 

területének egykori természetes viszonyairól. A tervezett beruházás területének és 

környezetének felszínét a korábbi időszakokban is kiterjedt erdőségek, legelők, a mélyebben 

fekvő részeken a patakok vízjárta, hosszabb-rövidebb ideig vízzel borított völgye és ártere 

foglalta el. Emberi megtelepedés a mai is létező települések területén volt megfigyelhető. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 200, illetve 500 méter széles övezetében 

egy ismert (nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk. 

 
Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek: 

 
Név: 

Nyilvántartási 
szám: 

Információ forrása: 
Lelőhely jellege: Lelőhely kora: Pozíciója: 

Borsodnádasd – 
Bánberke 

15922 

helyszíni szemle 
adatgyűjtés 
régészeti felügyelet 
terepbejárás 

nyújtott sír, felszíni 
telepnyom 

ismeretlen kor, 
késő középkor 

puffer-
zónában 

 
Az adatgyűjtés során Borsodnádasd település határában két, egymástól elkülönülő és 

földrajzilag is távol lévő régészeti lelőhely poligonja szerepel 15922. nyilvántartási azonosító 

számon. Az egyik a Borsodnádasd – Bánberke régészeti lelőhely, amely Borsodnádasd 

belterületétől délnyugatra, a 25. számú főút kanyarulatától nyugatra, a Hódos-patak 

északnyugati oldalán található, a másik Borsodnádasd település belterületétől délre, a Hódos-

patak déli oldalán helyezkedik el. A tervezett beruházás pufferzónájában a Borsodnádasd 

belterületétől délnyugatra, a 25. számú főút kanyarulatától nyugatra, a Hódos-patak 

északnyugati oldalán található Borsodnádasd – Bánberke elnevezésű régészeti lelőhely 

található. 

A vizsgált területet az 1.1. - 1.4. sz. térképmellékleteken ábrázoltuk. A térinformatikai 

állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

2.2. Régészeti terepbejárás 

A tervezett beruházás területének régészeti terepbejárására 2021. április 15-én került sor. A 

régészeti tevékenység célja az volt, hogy terepbejárási módszerekkel megállapítsa a tervezett 

beruházás és pufferzónájának régészeti érintettségét. 
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A terepbejárás a tervezett napelempark, a kapcsolódó kiegészítő elemek, valamint a tervezett 

beruházás pufferzónáját érintette. A terepbejárás során egy Garmin GPS 64 GPS-t használtunk. 

A vizsgálandó terület délnyugati részének megközelítése a Borsodnádasdot délnyugati irányból 

elérő 25. számú főútról, a településtől délnyugatra délnyugati irányban leágazó földúton 

keresztül, a településen belterületén szintén a 25. számú főútról nyugati irányban leágazó 

Vajdavári úton és Körtvölgye utcán keresztül, illetve a településtől északra, a 25. számú főútról 

nyugati irányban leágazó forgalomtól lezárt földúton keresztül lehetséges. 

A vizsgálandó terület természeti viszonyait tekintve a tervezett beruházás a Borsodnádasd 

településen áthaladó Hódos-patakot nyugati irányból kísérő változatos magasságú dombok és 

alacsonyabb hegyek jellemzően keleti és déli lejtőin, illetve a kiemelkedések völgyeiben 

helyezkedik el. A tervezett beruházás keretében megvalósuló vezeték egy szakaszának területe, 

egykor vízjárta, vagy legalább időszakosan vízzel borított patakvölgyben helyezkedett el. A 

vezeték nyomvonalának legnagyobb részét és a tervezett napelempark területét viszont egykor 

kiterjedt erdők, vagy legelők foglalták el. A tervezett beruházás keretében kiépítendő vezeték 

szakasz alacsonyabb térszínen indul, egy szakaszon a Borsodnádasdtól nyugatra haladó 

vízfolyások völgyében. A terepbejárás időpontjában az egyetlen korlátozottan kutatható felszín 

is a településtől északnyugati határában északnyugat-délkeleti irányban folyó Árkos-völgyi 

patak viszonylag széles árterében helyezkedett el. A terepbejárás időpontját megelőző 

csapadékos időjárás és a terepbejárás időpontjában is hulló gyenge eső következtében erősen 

felázott, részben vízzel elöntött volt. A tervezett napelempark a Borsodnádasdtól északra 

emelkedő és a település Sülye-völgyi-bérc Tóth-ortvány és Szapón-völgy határrészeire eső 

markánsan kiemelkedő magaslatok jellemzően déli lejtőin fog elhelyezkedni.   

A terepen tett megfigyelések, valamint a történeti térképek is tanúskodnak a tervezett beruházás 

területének egykori természetes viszonyairól. A tervezett beruházás területének és 

környezetének felszínét a korábbi időszakokban is kiterjedt erdőségek, legelők, a mélyebben 

fekvő részeken a patakok vízjárta, hosszabb-rövidebb ideig vízzel borított völgye és ártere 

foglalta el. Emberi megtelepedés a mai is létező települések területén volt megfigyelhető. 

A vizsgálandó területet minden oldalról erdők, vagy bokor- és facsoportokkal tagolt sűrű füves, 

gazos legelők határolták. A tervezett vezeték délnyugati szakaszánál egy rövid szakaszon, attól 

északra egy létező trafótelep és kapcsolódó építmények, ugyancsak ezen a részen egy rövid 

szakaszon keletről a 25. számú főút, a tervezett vezeték középső szakszán keletről 

Borsodnádasd belterülete, a tervezett napelempark északkeleti sarkánál szintén a 25. számú főút 

határolja.   
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A tervezett beruházás területe a terepbejárás időpontjában sűrű, gazos, füves, bokor- és 

facsoportokkal tagolt legelő, illetve erdő volt. A terepbejárás időpontjában a tervezett 

napelempark területe villanypásztorral volt körbekerítve. A tervezett napelempark 

megközelítésére szolgáló földút is le volt zárva.  

A tervezett beruházás területének legnagyobb része és pufferzónája a növényi fedettség, 

beépítettség és részben az elkerítettség miatt régészeti terepbejárási módszerekkel nem volt 

kutatható. Egyedül a tervezett beruházáshoz kapcsolódó vezeték középső, Borsodnádasdtól 

nyugatra húzódó szakaszán volt egy kisebb felületű vizes szántó, amely korlátozottan volt 

kutatható.  

A tervezett beruházás délnyugati pufferzónájában elhelyezkedő 15922. nyilvántartási 

azonosítószámú Borsodnádasd – Bánberke régészeti lelőhely területe a növényi fedettség miatt 

régészeti terepbejárási módszerekkel nem volt kutatható. A terepbejárás során régészeti 

leletanyag nem került elő. 

A vizsgált területeket az 2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk. A térinformatikai állományok a 

digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

2.3. Az értékvizsgálat eredményének összefoglalása 

Az értékvizsgálat során végzett adatgyűjtés során a közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a 

múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások során, a tervezett beruházás által érintett 

területen és 200, illetve 500 méter széles övezetében egy ismert (nyilvántartott) régészeti 

lelőhelyhez kapcsolódó információt, vagy régészeti lelőhelyre vonatkozó adatot találtunk. 

A tervezett beruházás területének legnagyobb része és pufferzónája a növényi fedettség, 

beépítettség és részben az elkerítettség miatt régészeti terepbejárási módszerekkel nem volt 

kutatható. Egyedül a tervezett beruházáshoz kapcsolódó vezeték középső, Borsodnádasdtól 

nyugatra húzódó szakaszán volt egy kisebb felületű vizes szántó, amely korlátozottan volt 

kutatható. A régészeti terepbejárás során sem régészeti korú lelet, sem régészeti jelenség nem 

került elő. 
 
A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: Nyilvántartási szám: Adatszerzés módja: Pozíciója: 

Borsodnádasd – Bánberke 15922 
 

adatgyűjtés, terepbejárás 
  

pufferzónában 

 
A vizsgált területeket az 1.1. – 1.4., valamint a 2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk, a 

térinformatikai állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 



Borsodnádasd, 30 MWe naperőmű  Előzetes régészeti dokumentáció 

 5

3. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

Megrendelő a vizsgált területen 30 MVA beépített teljesítményű naperőmű és a Borsodnádasd 

Naperőműpark 132/22 kV-os transzformátorállomás közötti 22 kV-os kábel-összeköttetés 

kialakítását tervezi. A tervezett kábelszakasz tervezett nyomvonal hossza megközelítőleg 3260 

méter lesz. A fektetési mélység 1,3 méter lesz. Azokon a szakaszokon, ahol ez megoldható lesz, 

a 0,4 méteres ágyazórétegbe kerülnek a vezetékek. A kábelárok szélessége 1,8 méter lesz, 

amennyiben az adott termelői kábelszakaszon a kábeleket védőcsőben szükséges elhelyezni. 

Ha ez nem lesz szükséges a kébelárok szélessége 1,4 méter lesz. A kivitelezés során 6074 m3 

föld kitermelését és 4238 m3 visszatöltését tervezik. 

A tervezett naperőműparkban 65 532 darab modulból álló rendszert alakítanak ki. A 

napelemeket ún. stringek kötik össze, amelyek vezetékeken keresztül fognak az inverterekhez 

csatlakozni. Egy stringre 28 darab modul fog kerülni. A sorba fűzött, összesen 134 darab 

inverter összesen 6 darab transzformátor állomáshoz fognak csatlakozni. A tartószerkezeteket 

talajcsavaros megoldással rögzített alapozással tervezik rögzíteni. Egyéb műszaki paraméterek 

ebben a tervezési szakaszban még nem ismertek.  

 

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

A régészeti értékvizsgálatot a tervezett beruházás és a tervezett földmunka területének növényi 

fedettsége, beépítettsége, valamint a részbeni elkerítettség miatt nem tudtuk a teljes 

földmunkával érintett területen elvégezni, ezért a Feltárási projekttervben javasolt megoldások 

csak a beruházás reprezentatív módon vizsgálható részterületeire érvényesek.  

A vizsgált területeket az 1.1. – 2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai 

állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 
 
A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk 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 

lelőhelyet, 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 
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módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3) 

bekezdés).  
 
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül 

elő, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell. A Korm. R. 35. § (1) 

bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé a 

régészeti bontómunkát – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – és az 

elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 

lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható 

fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A hatóság a 

szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt. 

 
A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti megfigyelés 

során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást végző 

intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás 

esetén értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni 

megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság 

húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság 

határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és 

a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző 

intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti 

emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi dokumentáción 

egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő 

régészeti emlékeket. 
 
A földmunkával érintett terület 50 méteres közelségében  a 15922. nyilvántartási azonosító 

számon nyilvántartott, Borsodnádasd – Bánberke régészeti lelőhely ismert. Mivel a régészeti 

lelőhelyek lehatárolása – a lelőhely-diagnosztikai módszerek korlátozott alkalmazhatósága 

miatt – bizonytalan, a lelőhelyek ismert kiterjedésének közelében nagy eséllyel számíthatunk a 

lelőhelyhez tartozó jelenségek előkerülésére a földmunkák során. Ezek bontására és 

dokumentálására a feladatellátónak és a megrendelőnek egyaránt fel kell készülni. 
 
A földmunkák által potenciálisan veszélyeztetett régészeti lelőhelyek: 

Nyilvántartási azonosító Név: Pozíció: 

15922 Borsodnádasd - Bánberke pufferzónában 
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3.3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költségkulációja 

3.3.1. A régészeti megfigyelés költsége 

A nagyberuházások esetén az ismert régészeti lelőhelyek területén kívül végzett földmunka 

régészeti megfigyelésének elszámolása óradíjas rendszerben történik, a valós teljesítés – azaz a 

megfigyelt földmunkák időtartama – alapján.  

A régészeti megfigyelés maximált hatósági egységára 8 000 Ft/óra (nettó), de min. 36.000 

Ft/nap. 

Régészeti jelenségek előkerülése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti 

bontómunka elszámolásának maximált hatósági egységára: 3 150 Ft/m2 (nettó). 

 

3.3.2. A régészeti költségek összesen 

A régészeti lelőhelyeken kívül végzett földmunkák régészeti 
megfigyelésének nettó költsége 

A tervezés jelenlegi szakaszában 
nem kalkulálható 

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka költsége Nem kalkulálható  
Összesen A tervezés jelenlegi szakaszában 

nem kalkulálható 
 
3.4. A régészeti megfigyelés időkerete 

Régészeti megfigyelést a kivitelezés földmunkáinak időtartamára kell biztosítani. 

 
3.5. A régészeti feladatellátásra kijelölt intézmény megjelölése 

A beruházás a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés d) pontja értelmében kiemelt nagyberuházásként 

valósul meg, ezért a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv (Várkapitányság Integrált 

Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) gondoskodik a régészeti megfigyelés ellátásáról. 

 

Nyíregyháza, 2021. április 29. 
       

 
 

Kalli András 
régész 

VÁRKAPITÁNYSÁG INTEGRÁLT 

TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZPONT 

NONPROFIT ZRT.  
  RÉGÉSZETI SZOLGÁLTATÁSI IRODA 
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