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H A T Á R O Z A T

A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya

(továbbiakban: Kormányhivatal)  az EDELYN SOLAR Kft. (székhely: 2183 Galgamácsa, Kiskút utca

11.,  adószám:  27783533-2-13,  cégjegyzékszám:  13-09-218939;  a  továbbiakban:  Kérelmező)

kérelmére  indult, a  Tereske  0120/5  hrsz.  alatti  ingatlanra  tervezett  19,46  MW-os  naperőműre

vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerinti

előzetes vizsgálatot  lezárja,  

és megállapítja,  hogy

a tervezett létesítésnek

jelentős környezeti  hatása nincs,

környezeti  hatásvizsgálati  el járás lefolytatása nem szükséges.

A  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  5.  §  (2)  bekezdés  cb)  pontja  alapján  a  fentiekkel

egyidejűleg megállapítja, hogy a tervezett beruházás  Tereske településrendezési eszközeivel

nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges

létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170, 

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
KRID: 446270378
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A  Kormányhivatal  felhívja  a  Kérelmező  figyelmét,  hogy  a  településrendezési  eszközökkel

kapcsolatos kizáró okot a létesítési,  építési  engedély kiadására jogosult  hatóság döntéséig

meg kell szüntetni.

A tevékenység csak érvényes építései, létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

I.

ALAPADATOK

1. A Kérelmező adatai:  

Kérelmező elnevezése: EDELYN SOLAR Korlátolt Felelősségű Társaság

Kérelmező rövidített neve: EDELYN SOLAR Kft.

Kérelmező székhelye: 2183 Galgamácsa, Kiskút utca 11.

KÜJ: 103 928 207

Kérelmező adószáma: 27783533-2-13

Kérelmező cégjegyzékszáma: 13-09-218939

Kérelmező statisztikai számjele: 27783533-7022-113-13

2. A tervezett   beruházással érintett ingatlan(ok)  :  

Tereske 0120/5 hrsz. (KTJ: 103 018 576)

3. A tevékenység rövid ismertetése:  

„A napelemek elrendezését a gazdaságossági szempontok, megrendelői igények, és a rendelkezésre

álló terület jellemzőit figyelembe véve határozták meg.

A létesülő naperőmű napelemei által termelt egyenáram, minősített DC solar kábeleken jut el a 112

darab  inverter  egységbe,  majd  innen  –  0,8/0,46  kV  feszültségszintű  3  fázisú  váltakozó  árammá

alakítva - NAYY-J 0,6/1 kV típusú, alumínium erű kábelek segítségével kerül továbbításra, a 10 darab

22/0,8 kV-os termelői tulajdonú transzformátor állomás 0,8 kV-os elosztójáig, amit a transzformátorok

22  kV-ra  alakítanak.  A  termelői  tulajdonú  22/0,8  kV-os  transzformátor  állomások  csatlakozása

NA2XS(F)2Y 12/20 kV típusú, 3x1x240 mm2 keresztmetszettű alumínium erű kábelekkel történik a

termelői  tulajdonú  22  kV-os  kapcsoló  alállomás  =J03  és  =J04  mezőjéhez.  A  22  kV-os  kapcsoló

alállomás és  ÉMÁSZ tulajdonú Rétság  132/22 kV-os alállomás között  fektetett  22 kV-os  termelői

kábelek NA2XS(F)2Y 12/20 kV típusú, 2x3x1x240 mm2 keresztmetszettű alumínium erű kábelek.

A kiserőmű területén a 0120/5 hrsz-ú ingatlanon új  termelői  tulajdonú 22 kV-os kapcsoló állomás

létesítésül, melynek =J02 jelű mezőjéből indul a fázisonként 2 db NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 12/20 kV

típusú termelői kábel. A naperőmű területét elhagyva a Tereske 071, Bánk 019 hrsz.-ú, valamint a

Rétság 0105/1,  0104/2,  0101/3, 08,  02 hrsz.-ú utak területén halad, majd 3077 m megtétele után

érkezik a Rétság 132/22 kV-os transzformátor állomás 03/54 hrsz-ú területére, ahol csatlakozik a 20.
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számú 22 kV-os cellába. A 22 kV-os primer kábellel párhuzamosan fektetésre kerül 1 db 24 eres

optikai  kábel  is,  mely  biztosítja  a  Naperőmű-ÉMÁSZ  és  Naperőmű-MAVIR  irányú  optikai

összeköttetéseket.

Az  ÉMÁSZ  Hálózati  Kft.  igénybejelentésre  adott  válasza  alapján,  a  Kiserőmű  elosztóhálózathoz

történő csatlakozása 22 kV-os feszültségszinten, a Rétság 132/22 kV-os transzformátor állomásba

történik. A naperőmű sugarasan üzemelő 22 kV-os kábelekkel csatlakozik a Rétság 132/22 kV-os

alállomás 20. számú 22 kV-os mezőjéhez.

A fő tevékenység villamos áram előállítása naperőművel. A területen a napelemek déli kitettségének

megfelelően egy tartószerkezeti váz kerül kialakításra, melyre felszerelik a napelemeket. A termelt

energiát a Rétság 132/22 kV-os transzformátor állomásba táplálják vissza.

A tervezett beruházás kivitelezéséhez az alábbi munkák elvégzésére van szükség:

• tereprendezés (minimális)

• tartóoszlopok leverése

• technológiai szerelés, napelemtáblák felszerelése, vezetékhúzás, transzformátorok szerelése.

A  tevékenységhez  szükséges  teher-  és  személyszállítás  nagyságrendje,  szállításigényessége,

szolgáltatást  nyújtó  tevékenységnél  a  szolgáltatást  igénybe  vevők  által  keltett  jármű-  és

személyforgalomé is,

A telepítés ideje alatt, jellemzően az építési kivitelezési munka idején előzetes becslés szerint naponta

maximum  1-2  db  szállítójármű  (tehergépkocsi)  és  3-5  db  személygépkocsi  érkezésével  és

távozásával, összesen 7 x 2 = 14 db jármű-elhaladással számolunk. A gépjármű forgalom várhatóan 8

– 17 óra között bonyolódik, éjszakai gépjárműforgalom nem várható.

Az elkészült naperőműben a tapasztalatok szerint a napelemek és a transzformátorok üzemeltetése

minimális karbantartást, javítást és felügyeletet igényel. Évente 4-5 ilyen eseményre lehet számítani,

ennek során kis súlyú szervízkocsit vesznek igénybe.”

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

1) Levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

1) Zajvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
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3. Táj- és természetvédelmi szempontból:  

1) Természetvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható.  Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

4. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:  

1) Földtani  közeg védelme és kármentesítési szempontból jelentős környezeti  hatás nem

várható. Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

5. Hulladékgazdálkodási szempontból:  

1) Hulladékgazdálkodási szempontból  jelentős környezeti  hatás nem várható. Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

6. Kulturális örökségvédelmi   szempontból:  

1) Örökségvédelmi szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható. Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

2) Amennyiben a beruházás Kötv. 7. § 20. pontja szerint nagyberuházásnak minősül

(az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett bővítés bekerülési költsége

meghaladja a bruttó 500 millió Ft-os értékhatárt), akkor az építési engedélyezéshez

előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

7. Népegészségügyi szempontból:  

1) Közegészségügyi  szempontból  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem

szükséges.

8. Termőföld-minőség védelmi szempontból:  

1) Talajvédelmi  szempontból  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem

szükséges.

9. A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:  

1) Termőföld  mennyiségi  szempontból  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása

nem szükséges.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/9676/2022.ált. számú  szakhatósági  

állásfoglalásában az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

„Az  Edelyn Solar Kft. (2183 Galgamácsa, Kiskút utca 11.) kérelmére a Tereske 0120/5 hrsz. alatti

ingatlanra  tervezett  19,46  MW-os  naperőműre  vonatkozó  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  (a

továbbiakban: EVD) elfogadásához és az előzetes vizsgálati eljárás lezárásához
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vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszín alatti

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII.

21.) Korm. rendelet] és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.

(VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és

fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.

2. A tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni,

hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi

határértékeket meghaladó minőség romlást.

3. Az  építési,  illetve  egyéb  terepfeltöltési  munkákhoz  csak  tiszta,  bizonyítottan

szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő anyagok használható fel, melyek a földtani

közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják.

4. A  munkagépek  rendszeres  karbantartásáról  arra  alkalmas  telephelyen  –  a

környezetszennyezés elkerülése érdekében – gondoskodni kell. A területen a munkagépek

javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.

5. Egy esetlegesen bekövetkező havária esemény (felszíni-, felszín alatti víz, és a földtani közeg

szennyeződése)  esetén,  a  kárelhárítást  a  környezetkárosodás  megelőzésének  és

elhárításának rendjéről szóló 90/2007, (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet  előírásait  követve  kell  elvégezni.  A havária  eseményt  telefonon azonnal,  írásban

legkésőbb a következő napon be kell  jelenteni  a vízügyi  hatóságra.  A tevékenység során

esetlegesen  bekövetkező  káresemény  esetén  annak  felszámolásáról,  a  terület  eredeti

állapotának visszaállításáról gondoskodni kell.

6. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

előírásait.

7. A létesítés során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolására a felszín alatti vizek és a

földtani közeg szennyeződhetőségét kizáró módon, megfelelő műszaki védelem alkalmazása

mellett kerülhet sor.

8. A megvalósítás során a vízfolyásokba (Farkasvölgyi-patak) a szabad áramlást akadályozó-,

illetve szennyező anyag nem kerülhet.

9. A  vízfolyás  jogszabályban  meghatározott  part  menti  sávját  szabadon  kell  hagyni,  a  parti

sávban depónia nem létesíthető, a területen folyékony üzemanyag vagy vegyi anyag tárolása

tilos.

10. A  kivitelezés  befejezését  követően  –  szükség  esetén  –  a  medret  az  eredeti  állapotnak

megfelelően helyre kell állítani.
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11. A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, össze

kell  gyűjteni  és  veszélyes  hulladékként,  arra  alkalmas  gyűjtőedényben  kell  tárolni  az

elszállításig.

12. A területen szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet,  szükség

esetén a terület csapadékvíz-elvezetését meg kell oldani.

13. A  napelemek tisztítására  csak  környezetbarát  anyagok használható  fel,  melyek  a  földtani

közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják.

14. A transzformátorokat a teljes töltet befogadására alkalmas, a megfelelő (víz-, sav- és olajálló)

bevonattal ellátott kármentőben kell elhelyezni.

15. A  munkaterületen  keletkező  kommunális  szennyvizek  ártalommentes  gyűjtéséről,

elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell.

Szennyvíz szikkasztása nem végezhető.”

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

2. Kétbodonyi  Közös Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője (a  továbbiakban:  Jegyző) TE/258-

2/2022  számon  megküldött  tájékoztatása  alapján  nem  kíván  nyilatkozni  a  tevékenységgel

kapcsolatosan.

Jegyző a TE/258-3/2022 számú megkeresésre adott válaszában tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy

a beruházás nincs összhangban a településrendezési eszközökkel, azonban tudomása szerint a

rendezési terv módosítása folyamatban van.

IV.

EGYÉB

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység továbbtervezésére

jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység

módosítását,  bővítését  tervezik,  erről  szóló  részletes  leírással  kell  megkeresni  a  Kormányhivatalt

annak  megállapítására,  hogy  a  változtatás  milyen  engedélyezési  kötelezettséget  von  maga  után.

Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.

Az eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díja  250  000  Ft,  melynek  viselésére  a  Kérelmező  köteles.  Az

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A

végleges  döntés  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken közigazgatási  per  kezdeményezhető.  A

keresetlevélben  meg  kell  jelölni  a  perben  eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes

azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott  közigazgatási  tevékenység  és  az  arról  való

tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és

illetékességének  megállapítására  alkalmas  adatokat,  a  közigazgatási  cselekménnyel  okozott
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jogsérelmet,  az  annak  alapjául  szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság

döntésére irányuló határozott kérelmet.

A  keresetlevelet  a  közléstől  számított  harminc  napon  belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél  és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a

kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással

(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes

a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról

letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37.

§- ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény  végrehajtására  halasztó  hatálya  nincs,  a

felperes  azonban  részletes  indokolással  és  azt  alátámasztó  dokumentumok  csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet  (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy

feltételhez nem köti).  A bíróság a pert  tárgyaláson kívül  bírálja  el,  a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a

bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték

előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

I N D O K O L Á S

     

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya

(továbbiakban:  Kormányhivatal)  a  Tereske  0120/5  hrsz.  alatti  ingatlanra  tervezett  19,46  MW-os

naperőműre NO/KVO/1178/2022. számon előzetes vizsgálati eljárást indított 2022. június 25. napján

az  EDELYN SOLAR Kft. (székhely: 2183 Galgamácsa, Kiskút utca 11., adószám: 27783533-2-13,

cégjegyzékszám: 13-09-218939; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére.

A Kormányhivatal a dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)

Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet]  3.  sz.  melléklet  128.  pont  –

„Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre

szánt területen a) 2 ha területfoglalástól”– alapján az elsőfokú környezetvédelmi hatóság döntésétől

függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) és

(2) bekezdései értelmében – figyelemmel az  88. § (3) bekezdésére  – a hivatalában és a honlapján
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közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré

tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Kétbodonyi Közös Önkormányzati

Hivatal Jegyzője részére.

Kétbodonyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője  TE/258-2/2022  számon  tájékoztatta  a

Kormányhivatalt a hirdetmény közzétételéről.

Kormányhivatal - figyelemmel az Ákr.  55.-56. §-ában foglaltakra - megkereste  az egyes közérdeken

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről  szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.

rendelet 1. mellékletének 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/8109-2/2022.ált. számú  szakhatósági  

állásfoglalásának rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező  hatóság  a  hivatkozott  számú  szakhatósági  megkeresésében  az  általános  közigazgatási

rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  [a  továbbiakban:  Ákr.]  55.  §  (1)  bekezdése  és  az  egyes

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)

Korm. rendelet  [a továbbiakban: 531/2017. (XII.  29.)  Korm. rendelet]  1.  számú melléklet  9. táblázata

alapján szakhatósági állásfoglalást kért az FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Az elektronikus úton közzétett, Bajkay Bt. (1095 Budapest, Tinódi u. 12.) által összeállított, 2022. május

havi keltezésű EVD, valamint a rendelkezésemre álló adatok alapján, az alábbiak figyelembevételével, a

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A napelempark létesítésére szánt terület jelenleg beépítetlen. Az olajtöltetű transzformátorok kármentőben

való elhelyezésére vonatkozóan előírást tettem. Az üzemeltetés személyzet állandó jelenlétét nem igényli,

a létesítmény vízellátást nem igényel. A területre hulló csapadékvíz elszikkad.

Tárgyi  terület  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt

vízbázist nem érint.

A Farkasvölgyi-patakra vonatkozó parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek

által  veszélyeztetett  területek  használatáról,  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.)

Korm. rendelet határozza meg.

A  hatósági  döntéshozatal  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
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rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)

Korm. rendelet],  a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi  LVII.  törvény, valamint a környezet védelmének

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2

pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja.”

3. Kormányhivatal az  általános  közigazgatási  rendtartásról szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdésének b) pontja alapján és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

1. § (6b) bekezdése alapján nyilatkozattétel kiadása iránt megkereséssel fordult a Kétbodonyi Közös

Önkormányzati Hivatal Jegyzője felé.

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője nem kívánt nyilatkozattal élni, Kormányhivatalt

tájékoztatta,  hogy  a  tervezett  tevékenység  nincs  összhangban  a  településrendezési  eszközökkel,

módosítása azonban folyamatban van..

*

Külön-külön  az  egyes  környezeti  elemekre  és  a  beruházás  egyes  környezeti  hatásaira

vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést

tette  a  Kormányhivatal,  figyelembe  véve  a  terület  igénybevételének  nagyságát  (beleértve  a

kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének,

illetve  használata  korlátozásának  nagyságát,  a  tevékenység  kapacitásának  vagy  más

méretjellemzőjének  nagyságát,  a  tevékenység  telepítése,  megvalósítása  és  felhagyása  során

keletkező  hulladék  mennyiségét,  veszélyességét,  kezelhetőségét,  a  környezetterhelés  nagyságát,

jelentőségét,  a  baleset,  üzemzavar  kockázatának  mértékét  (különös  tekintettel  a  felhasznált

anyagokra  és  az  alkalmazott  technológiára),  valamint  a  vonzerőt  más jelentős  környezeti  hatású

tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  dokumentációk  alapján  levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal

Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (a  továbbiakban:

Kormányhivatal) megállapította, hogy a beruházás során  a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
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23.) Korm. rendelet alapján  engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, valamint

diffúz légyszennyező forrás létesítésére nem kerül sor.

Levegőtisztaság-védelmi    szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja  

fel a figyelmet:

1. A  kivitelezési  munkafolyamatok  során  az  elérhető  legjobb  technikán  alapuló  műszaki

megoldások  végrehajtásával  az  építtetőnek  megfelelő  intézkedéseket  kell  tennie  a  diffúz

levegőterhelés minimalizálása érdekében.

2. A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése,  amely határérték feletti

légszennyezettséget okoz.

3. Az  építési  hulladék  elszállítását  zárt  konténerben  vagy  kiporzást  és  kiszóródást

megakadályozó szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.

4. A diffúz levegőterhelés elkerülése  érdekében a munkaterület,  illetve  a  szállítási  útvonalak

rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.

5. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell  felelniük a hatályos jogszabályokban

előírt levegővédelmi követelményeknek!

6. Rendkívüli  légszennyezést  a  környezetvédelmi  hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor

azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

A Kormányhivatal a véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a 306/2010. (XII. 23.)

Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  benyújtott  dokumentációkat  áttanulmányozva  Kormányhivatal  megállapította,  hogy  a  zajvédelmi

tervfejezet alapján a környezeti zajterhelés az építési tevékenységnél nem éri el a jogszabályban előírt

határértékeket.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

[továbbiakban:  284/2007.  (X.  29.)  Korm. rendelet] 3.  § (1)  szerint  „Tilos a  védendő környezetben

veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  13. § (1) bekezdése alapján: A kivitelező felmentést kérhet a

külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a

figyelmet:

1. A kivitelező a  zaj-  és rezgésvédelmi  követelményeket  az  építőipari  tevékenység és a

szállítás ideje alatt köteles betartani.
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2. A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető

legkisebb legyen.

3. Lehetőség  szerint  kisebb  zajteljesítményű  gépeket  és  berendezéseket  kell  alkalmazni

továbbá zajszegény építési technológiát kell választani.

4. Éjjeli időszakban a munkavégzés, valamint a szállítás nem megengedett.

5. A zajosabb munkafázisokat 8-16 óra közötti időszakra kell időzíteni.

6. A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos

tevékenységeket.

7. Amennyiben az építési munka valamely fázisa során a zajterhelési határértékek túllépése

számítható,  annak  betartása  műszakilag  vagy  munkaszervezési  megoldással  nem

megoldható,  akkor  a  kivitelezőnek  felmentés  és  túllépés  alóli  engedélyt  kell  kérnie  a

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm.

rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáció

benyújtásával a Kormányhivataltól.

A Kormányhivatal a véleményét a 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint  a a környezeti zaj és

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

figyelembevételével alakította ki.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang 

felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem része. A természetvédelmi kezelésért 

felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) a tervezési területről és környezetéből

nem rendelkezik védett növény- vagy állatfaj előfordulására vonatkozó adattal.

A  naperőművek  táji  és  természetvédelmi  hatásai  elsősorban  a  területfoglalásban,  a  tájképi

megjelenésben és polarizált fényt visszaverő tulajdonságaikban jelentkeznek. A napelemek felületéről

a fény egy része polarizált formában verődik vissza. A polarizált fény a természetben, természetes

körülmények között  elsődlegesen a vízfelületről  (vagy nagyon ritka  esetekben természetes aszfalt

tavak felületéről) visszaverődve keletkezik. Az állatvilág bizonyos része – az evolúció során kialakult

képességei alapján – a polarizált fényt vízfelületként értelmezi. Egyes élőlények polarizált fényre adott

válaszát, attól függő viselkedését polarotaxisnak nevezik. A vízi, madarak, vízben táplálkozó madarak

(pl.  fehér  gólya,  nagy  kócsag,  vízicsibe  stb.)  vízfelületet  és  az  ahhoz  hasonlóan  viselkedő

mesterséges felületeket szintén érzékelik valamilyen módon, minden bizonnyal látás segítségével. A

napelemtáblákról  visszavert  fény  egy  része  biztosan  polarizált  lesz.  A  vízhez  valamilyen  módon

kötődő és a polarotaktikus élőlényeket ez a jelenség megtévesztheti.

A  napelemtáblákat  vízként  értékelő  vízhez  kötődő  madarak  esetleg  megpróbálnak  leszállni  a

napelemtáblákra,  emiatt  azokkal  ütközhetnek,  ami  sérülésüket,  vagy  pusztulásukat  okozhatja.  A

napelemtáblák  madarakra  gyakorolt  esetleges  megtévesztő  vonzó  hatása  nem  csak  a
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napelemtáblákkal  való  ütközés  kockázatát  növelheti.  A  napelemtáblák  felé  esetlegesen  gyorsan

repülő,  repülési  magasságukat  csökkentő  madarak  ütközhetnek  a  tervezési  területet  megközelítő

magasfeszültségű  vagy  középfeszültségű  távvezetékeknek.  Hangsúlyozottan  ütközésről  és  nem

áramütésről van szó. A vékony vezetéket a madarak nem vagy túl későn veszik észre. Az elektromos

légvezetékek által okozott madárpusztulások esetei közül az ilyen esetek nem kis számban fordulnak

elő. A középfeszültségű vezetékek esetében a madarak áramütésének kockázata is nőhet az előző

okok miatt.

A  polarotaxis  hatására  a  polarotaktikus  rovarok  a  napelemtáblák  által  visszaszórt  polarizált  fényt

„szuper  víz”-ként  érzékelik  és  szaporodási  időszakban  a  víztől  is  szívesebben  választhatják  a

peterakásra a napelemtáblákat. Egyes kutatások szerint a polarotaktikus rovarok a nappal korai és

kései  szakaszában keresik  leginkább a szaporodásra alkalmas területeket,  ezért  a napelemtáblák

vízszintestől különböző állásuk miatt különösen alkalmasak ezen rovarok megtévesztésre. A jelenség

ökológiai  csapdahatást  eredményezhet,  amely  a  védett  polarotaktikus  rovarok  számának

csökkenéséhez, vagy eltűnéséhez vezethet. 

A denevérek életmódjára a napelemtáblák részben a polarizált  fény visszaszórásával,  részben az

echolokációs tájékozódásuk befolyásolásával  vannak hatással.  A döntött  napelemtáblák felületéről

visszaverődő ultrahangok az állatok számára zavaró módon szóródhatnak;  ez az akusztikus tükör

jelenség ronthatja a denevérek tájékozódását, esetleg növelheti az ütközés veszélyét. A polarotaxis

miatt  a napelemtáblák környezetében megemelkedő rovar-egyedszám miatt  bizonyos denevérfajok

megjelenési valószínűségét növelheti. A rovarok jelenléte a rovarokra vadászó madarak figyelmét is

felkeltheti. Ez a jelenség szintén növelheti az ütközések lehetőségét és esetleg a védett denevérek,

madarak veszélyeztetését okozhatja.

A napelemtáblák a napsugárzás hőhatása és a működés miatt jelentős mértékben felmelegedhetnek,

aminek következtében a napelemtáblák fölött kedvezőtlen körülmények esetén – például szélcsendes

időszakban  –  olyan  forró  légréteg  alakulhat  ki,  amely  a  napelemtáblák  fölé  repülő  rovarokat,

madarakat, denevéreket veszélyeztetheti.

A  tervezési  terület  szántóterületei  esetében  a  napelemtáblák  alatt  kialakuló  és  megfelelően

karbantartott  gyepterületen megtelepedő növény- és állatvilág bizonnyal lényegesen gazdagabb és

sokszínűbb  lesz,  ami  természetvédelmi  szempontból  feltételezhetően  kedvezőbb  állapotot

eredményezhet.

A  tervezett  beruházáshoz  kapcsolódóan  természetvédelmi  engedély  nem  szükséges.  A

tevékenységnek az alábbi hatáscsökkentő intézkedések megtétele mellett táj- és természetvédelmi

szempontból  nem  várható  jelentős  hatása,  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem

szükséges.
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A  hatáscsökkentő intézkedések megtételével  a  kivitelezés  és  az  üzemeltetés  a  természetvédelmi

érdekekkel összeegyeztethető. A intézkedéseket az alábbi jogszabályhelyek alapozzák meg:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján

minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és

területek  védelme.  Ennek  érdekében  a  tőlük  elvárható  mértékben  kötelesek  közreműködni  a

veszélyhelyzetek  és  károsodások  megelőzésében,  a  károk  enyhítésében,  következményeik

megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe

vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok

folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt.  5. § (3)  bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági

tervezés,  szabályozás,  továbbá  a  gazdasági,  terület-  és  településfejlesztési,  illetőleg  rendezési

döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a

területfelhasználás,  a  telekalakítás,  az  építés,  a  használat  során  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a

természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt.  17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő

szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet

a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az eljárás során a Kormányhivatal a természetvédelmi kezelésért felelős BNPI 2482/2/2022. sz.

szakvéleményében foglaltakat figyelembe vette.

Természetvédelmi szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a

figyelmet:

1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.

2. A naperőmű létesítésénél a tájra jellemző felszínalakzatokat, mezodomborzati elemeket meg

kell őrizni. Tereprendezés csak a műszakilag indokolható legkisebb mértékben megengedett.

3. Az építés során esetlegesen szükségessé váló cserjeirtást, fakivágást a fészkelési időszakon

kívül,  augusztus  15.  és  március  15.  között  kell  végezni.  Az  időbeli  korlátozástól  eltérni

13



kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes

egyeztetés  eredményétől  függően  lehetséges,  abban  az  esetben,  ha  a  tevékenység,

beavatkozás  természetvédelmi  érdekek  sérelme  nélkül  megvalósítható.  Az  egyeztetésről

írásos feljegyzést kell  készíteni és a természetvédelmi hatóságnak 8 napon belül meg kell

küldeni.

4. Az  alkalmazni  kívánt  napelemtáblák  kiválasztásánál  előnyben  kell  részesíteni  a  jelenleg

elérhető legkevésbé tükröző és polarizáló típusokat.

5. A naperőmű létesítése során törekedni kell a létesítmény barrier hatásának csökkentésére.

Ennek érdekében a naperőmű körbekerítése esetén a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az a

védett állatok (pl. kétéltűek) mozgását ne akadályozza.

6. A  kiásott  munkagödröket,  munkaárkokat  a  műszaki  és  technológiai  lehetőségek  szerint  a

leggyorsabban  vissza  kell  temetni.  A  hosszabb  ideig  felügyelet  nélkül  nyitva  maradó

munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen

bele.

7. A  kiásott  munkagödrökbe,  munkaárkokba  betelepült  vagy  beleesett  védett  hüllőket,

kétéltűeket, kisemlősöket naponta és a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen

szabadon kell engedni.

8. A földkábel fektetése során keletkező felesleges földhulladékot védett természeti  területen,

Natura 2000 gyepterületen deponálni, elhelyezni nem lehet.

9. Az  elkerülhetetlen  elektromos  szabadvezetékek,  és  szabad  elektromos  csatlakozások  (pl.

transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldásokat kell

alkalmazni. Ajánlott a PÖYRY ERŐTERV Zrt. által elkészített VÁT-H21 TÍPUSTERV: Villamos

Ágazati  Típusterv  középfeszültségű  szabadvezetéki  hálózatokra típustervben  szereplő

műszaki paramétereket figyelembe venni.

10. A védett és fokozottan védett madarak megóvásának érdekében a naperőművön áthaladó és

a környezetében található villamoshálózat szabad vezetékeire madár elterelő berendezések

kihelyezése szükséges.

11. A  kivitelezéshez és  az  üzemeltetéshez szükséges megvilágítás  tervezésénél  az országos

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. §

(2) bekezdés d) pontjának előírását figyelembe kell venni.

12. A beavatkozás során bolygatott felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.

13. A bolygatott felszínek helyreállítása után az inváziós és allergén növényfajok megjelenését,

megtelepedését, terjedését a beavatkozási területen, szükség esetén, kaszálással meg kell

akadályozni.

14. Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a

növények  magjainak  beérése  előtt,  július,  augusztus  hónapra  időzítve  kell  elvégezni.  A

levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer magérlelést meg kell akadályozni

(pl. földtakarás alkalmazásával).

15. Legkésőbb  az  építési  engedélyezési  eljárás  indításáig  monitorozási  tervet  szükséges

készíteni,  amellyel  vizsgálni  kell  a  naperőmű  poláros  és  nem poláros  fényszennyezését,

polarotaxist  kiváltó  hatásának  mértékét,  a  környékbeli  madarak,  denevérek  esetleg  más
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állatok (pl. rovarok) viselkedését, a létesítménynek ezek állományaira gyakorolt kedvező, vagy

kedvezőtlen hatásait.

16. A naperőmű élővilágra gyakorolt hatásainak megfigyelése érdekében az üzemeltetőnek

biztosítania kell, hogy a naperőmű elkerített területére előzetes egyeztetés után a BNPI

természetvédelmi  szakembere  vagy  más  kapcsolódó  szakterületi  szakember

megfigyelések végzése céljából bejuthasson és ott a megfigyeléshez szükséges ideig

tartózkodhasson.

Földtani közeg védelme   és Kármentesítési szempontból:   

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A tevékenységgel érintett ingatlan a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érint.

A telephelyen folytatott tevékenység nem tartozik a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának

rendjéről  szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek közé,

így környezethasználó üzemi kárelhárítási terv készítésére nem köteles.

A javaslatok figyelembevételével tárgyi előzetes vizsgálati eljáráshoz kármentesítés és földtani közeg

védelme szempontjából Kormányhivatal hozzájárul.

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az

alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű

környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.

2. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a

külön  jogszabályban  meghatározott  tevékenységek esetén  az  elérhető  legjobb  technikát  kell

alkalmazni.

3. A föld  felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók,  ott  csak olyan anyagok

helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem

károsítják.

4. Megfelelő  biztonsági  intézkedésekkel  szükséges  megakadályozni  az  esetlegesen  keletkező

szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.

5. A  föld  igénybevételével  járó  tevékenység  befejezése  után  -  jogszabály  vagy  hatósági

határozat  rendelkezése  szerint  már  a  környezethasználat  során  is  -  a  terület  ütemezett

helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója

köteles gondoskodni.

6. A Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges

intézkedést  megtenni  a  környezetkárosodás  enyhítése,  a  kárelhárítás,  illetve  további

környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
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Kormányhivatal javaslatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.

6.  §  (1)  bekezdése,  a  15  §.  (1)  bekezdése  és  a  101  §.  (2)  bekezdése  és  a felszín  alatti  vizek

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §. alapján tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1178-9/2022. számú  megkeresésében  a  környezetvédelmi  és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  szóló  71/2015. (III.

30.)  Korm. rendelet [a továbbiakban:  71/2015. (III. 30.)  Korm. rendelet] 28. § (1) bekezdése és 5.

melléklet I.  táblázat  18.  pontja.  pontjában  megjelölt,  a hulladékképződés  megelőzését  szolgáló

intézkedéseket,  a  hulladékkezelésre  vonatkozó  jogszabályi  követelmények  teljesítését,  a

hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a

tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét,

továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokra, valamint építésnél az építési és a

bontási  hulladékok  kezelésére vonatkozó  szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád

Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Hulladékgazdálkodási  Osztályától (a  továbbiakban:  Hulladékgazdálkodási  Osztály).  A

Hulladékgazdálkodási  Osztály  NO/HGO/1951-2/2022. számon  megadta  tájékoztatását,  melyet  a

Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A  Hulladékgazdálkodási  Osztály NO/HGO/1951-2/2022.  számú szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

A benyújtott  dokumentáció  átvizsgálását  követően  hulladékgazdálkodási  szempontból  az  alábbiak

kerültek megállapításra:

• a létesítési tevékenység során hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység végzése

nem tervezett,

• a létesítési tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi

követelményeknek,  illetve  a  dokumentációban  foglaltaknak  megfelelő  gyűjtése,  illetve  a

hulladékok  további  kezelésének  (hasznosítás,  ártalmatlanítás)  megoldása  esetén

hulladékgazdálkodási jelentős környezeti hatás nem várható.

• A tervezett létesítmény kivitelezése során a hulladék kibocsátás nem  számottevő, azonban

megfelelően  tervezett  hulladékgazdálkodás  esetén  nagymértékű  környezetterhelés  nem

várható.

• a tervezett létesítmény üzemeltetési szakaszában a környezetterhelés hulladékgazdálkodási

szempontból minimális.

Fentiek  alapján  hulladékgazdálkodási  szempontból  a  létesítmény  megvalósításához  környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

A véleményemet a Ht.,  a 72/2013. (VIII.27.)  VM rendelet,  a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet,  a

225/2015.  (VII.7.)  Korm.  rendelet,  a  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet,  20/2006.  (IV.5.)  KvVM

rendelet, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján tettem meg.
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A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. §-a, a hulladékgazdálkodási

hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

Hulladékgazdálkodási  szempontból  a  tevékenység kapcsán a Kormányhivatal  az  alábbiakra

hívja fel a figyelmet:

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak

megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető

legkisebb  mértékben érintse,  vagy  a  környezet  terhelése  és  igénybevétele  csökkenjen,  ne

okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés

megelőzését,  a  képződő  hulladék  mennyiségének  és  veszélyességének  csökkentését,  a

hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

2. A létesítési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-ában

foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.

27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint

és a környezet veszélyeztetését  kizáró módon,  a további  kezelés,  hasznosítás elősegítése

érdekében szelektíven kell gyűjteni. 

3. A hulladékot további kezelésre – szállítás, gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás – csak az adott

típusú  hulladékra  érvényes  hulladékkezelési,  hulladékgazdálkodási  vagy  egységes

környezethasználati  engedéllyel  rendelkező szervezetnek lehet  átadni.  A kezelési  engedély

meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződni. A

keletkező  hulladékok  kezelése  során  a  hasznosítást  előnyben  kell  részesíteni  az

ártalmatlanítással szemben. Amennyiben a hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra,

úgy  vizsgálni  kell  a  hulladéklerakással,  valamint  a  hulladéklerakóval  kapcsolatos  egyes

szabályokról  és  feltételekről  szóló  20/2006.  (IV.5.)  KvVM  rendeletben  [a  továbbiakban:

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.

4. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet,  amelynek anyagában történő hasznosítására

vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még

nem  adottak,  vagy  a  hasznosítás  költségei  az  ártalmatlanítás  költségeihez  viszonyítva

aránytalanul magasak. 

5. Az  esetlegesen  keletkező  veszélyes  hulladékok  kezelésénél  a  veszélyes  hulladékkal

kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  225/2015.  (VIII.  7.)  Korm.

rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani. 

6. A létesítési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartása és

az  adatszolgáltatás  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási

kötelezettségekről szóló  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII.

11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.

7.  A létesítési  munkák során törekedni  kell  arra,  hogy a kitermelt  talajt  mennyisége a lehető

legkevesebb legyen, figyelembe véve a Ht. 11.§ f) pontját,  miszerint „a hulladékhierarchia
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legmagasabb szintjét – a hulladékképződés megelőzésének elvével összhangban – szolgáló

minimum követelmények: az ipari termeléshez, a bányászathoz, a gyártáshoz, az építéshez

és  a  bontáshoz  kapcsolódó  folyamatok  során  képződő  hulladék  mennyiségének

csökkentése a legjobb elérhető technika alkalmazásával.”

8. A  hulladékképződés  megelőzése  és  a  hulladékgazdálkodás  során a  Ht.  7.§  (1)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően  az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként

történő alkalmazására kell törekedni:

a) a hulladékképződés megelőzése,

b) a hulladék újrahasználatra való előkészítése,

c) a hulladék újrafeldolgozása,

d)  a  hulladék  egyéb  hasznosítása,  így  különösen  energetikai  hasznosítása,

valamint

e) a hulladék ártalmatlanítása.

9. A létesítési munkák során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4)

bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A kitermelt talajt,  amennyiben szennyezettnek

bizonyul, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító

kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.

10. Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!

11. A  létesítési  munkák végzése  során  bekövetkező  rendkívüli  eseményekről,  a  megtett

intézkedésekről  és azok eredményéről a Nógrád Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi,

Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Hulladékgazdálkodási  Osztályát

értesíteni kell.

Véleményemet  a  Ht.,  a  72/2013.  (VIII.27.)  VM rendelet,  a  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet,  a

225/2015.  (VII.7.)  Korm.  rendelet,  a  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet,  20/2006.  (IV.5.)  KvVM

rendelet, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai alapján adtam meg.”

Kulturális örökség védelmi szempontból:

Kormányhivatal NO/KVO/1178-11/2022. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28.  §  (1)  bekezdése  és  5.  melléklet  I.  táblázat  4.  pontjában  megjelölt,  a  kulturális  örökség

(nyilvántartott  műemléki  értékek,  műemlékek,  műemléki  területek  védelme,  nyilvántartott  régészeti

lelőhelyek,  védetté  nyilvánított  régészeti  lelőhelyek,  régészeti  védőövezetek)  védelmére vonatkozó

szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Építésügyi

és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától (a továbbiakban:

Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály).  Az Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály

NO/EPFO/00618-2/2022 számon adta meg tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal döntése kiadásánál

figyelembe vett.

Az  Építésügyi  Hatósági  és  Örökségvédelmi  Osztály NO/EPFO/00618-2/2022 számú

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:
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„A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek

kijelölésérőlszóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I.

táblázat 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyben Kormányhivatal tájékoztatja

Kérelmezőt,  hogy  amennyiben  a  beruházás  Kötv.  7.  §  20.  pontja  szerint  nagyberuházásnak

minősül  (az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  alapján  a  tervezett  bővítés  bekerülési  költsége

meghaladja a bruttó 500 millió Ft-os értékhatárt), akkor

az építési engedélyezéshez előzetes régészeti dokumentációt

(továbbiakban: ERD) kell készíteni.

Az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el.

Az ERD-t az építési engedélyezéshez Kormányhivatalnak be kell nyújtani.

A szükséges régészeti feladatellátást Kormányhivatal nagyberuházás esetén az ERD alapján

határozza meg.

Az  ERD-ről  a  Kötv.  23/C  szakasza,  készítőjéről  a  kulturális  örökség  védelmével  kapcsolatos

szabályokról  szóló  68/2018 (IV.9)  Korm.  rendelet  3.  § (3)  bekezdése,  benyújtásáról  Kr.  40.  § (7)

bekezdése rendelkezik”

Népegészségügyi szempontból:

Kormányhivatal NO/KVO/1178-13/2022. számú megkeresésében a  71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt a környezet- és település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti

vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli  fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló

körülmények,  tényezők  vizsgálatára,  lakott  területtől  (lakóépülettől)  számított  védőtávolságok

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi

követelmények érvényesítésére,  az emberi  használatra  szolgáló  felszíni  vizek védelmére kiterjedő

szakkérdés tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád Megyei  Kormányhivatal  Balassagyarmati

Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályától (a  továbbiakban:  Népegészségügyi  Osztály).  A

Népegészségügyi  Osztály  NO-01/NEO/14133-2/2022.  számú  szakvéleményében megadta

tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal döntése kiadásánál figyelembe vett.

A  Népegészségügyi Osztály NO-01/NEO/14133-2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat

állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)  a

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában

megjelöltek alapján (A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és

esetleges  hatások  felmérésére,  a  felszín  alatti  vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli

fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló  körülmények,  tényezők  vizsgálatára,  lakott

területtől  (lakóépülettől)  számított  védőtávolságok  véleményezésére,  a  talajjal,  a  szennyvizekkel,

veszélyes  hulladékokkal  kapcsolatos  közegészségügyi  követelmények  érvényesítésére,  az  emberi
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használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően), NO/KVO/1178-13/2022. számon megküldte

Hatóságunkhoz az Edelyn Solar Kft.  (2183 Galgamácsa, Kiskút utca 11.) kérelmező által  Tereske

0120/5  hrsz.  alatti  ingatlanra  tervezett  19,46  MW-os  naperőmű  előzetes  vizsgálati  eljárásban

vizsgálandó szakkérdés dokumentációját. 

Az  Edelyn Solar Kft.  (székhelye:  2183 Galgamácsa, Kiskút  utca 11.,  adószáma: 27783533-2-13,

cégjegyzékszáma: 13-09-218939, a továbbiakban Kérelmező) megbízásából VIP Electric Kft  (2183

Galgamácsa,  Kiskút  utca  11)  által  készített  19,46  MW  teljesítményű  naperőmű  építési

engedélyeztetési  tervdokumentációját  és Bajkay Eszter  környezetvédelmi  és Esküdt  Péter  Nándor

természet-,  és  talajvédelmi  szakértő  által  Tervszám:  VIP-2020-020  tervszámon  készített  előzetes

vizsgálati  dokumentumot,  továbbá  az  ökológiai  állapotfelmérést  és  a  talajesztétikai  minősítést

áttekintettem. 

A benyújtott dokumentációk kielégítik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati

engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.25.)  Korm.  rendelet  4.  számú  mellékletében  foglalt

tartalmi követelményeket. 

A benne foglaltak alapján az Edelyn Solar Kft. Tereske 0120/5 hrsz. szám alatti területen 19,46 MW

teljesítményű  naperőmű  létesítésének  jelentős  környezeti  hatása  nincs,  hatásvizsgálati  eljárás

lefolytatása közegészségügyi szempontból nem szükséges. 

A szakvéleményt közegészségügyi szempontok figyelembevételével tettem.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1178-11/2022. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 5. pontjában megjelölt a termőföld védelmére vonatkozó

szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály).

A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1010-2/2022 számú levelében megadta tájékoztatását,

melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1010-2/2022 számú szakvéleményében az alábbiakat

állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály szakkérdés vizsgálatában megkereste a

Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát. 

EDELYN SOLAR Kft. 2183 Galgamácsa, Kiskút u. 11. kérelmezi az eljáró hatóságtól az vonatkozó

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását. 

Bajkay  Eszter  Környezetvédelmi  szakértő  K.sz:  01-13207  és  Esküdt  Péter  Nándor  Élővilág-  és

tájvédelmi szakértő SZ-020/2011. által készített Tereske 0120/5 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 19,46 MW
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teljesítményű napelemes kiserőmű (Tervszám: VIP-2020-020) című tervet megvizsgáltam és az alábbi

megállapítást teszem: 

Az előzetes vizsgálati dokumentációval kapcsolatban – a környező termőföldekre gyakorolt hatások

tekintetében - talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel. 

A területen N 47 57043, EO 19 10372 koordináták környékén Talajvédelmi Információs és Monitoring

rendszerhez  tartozó  talajmintavételi  pont  helyezkedik  el.  A  működés  során  az  évi  egyszeri

megközelítést kérjük biztosítani a mintavételi munkák elvégzése érdekében. 

Szakvéleményem a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. r. 28.§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat

5. pontján alapul.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1178-12/2022.  számú  megkeresésében  a  71/2015.  (III.  30.)  Korm.

rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 7. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi

védelmére  vonatkozó  szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály  Földhivatali  Osztály  4. (a  továbbiakban:  Földhivatali

Osztály 4.). A Földhivatali Osztály 4. 15067/2/2022. számú levelében megadta tájékoztatását, melyet

a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Földhivatali Osztály 4. 15067/2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„2022.07.04-én az NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)  előzetes

vizsgálati eljárás részeként szakkérdés vizsgálat tárgyában megkereste az NMKH Földhivatali Főosztály

Földhivatali Osztály 4-et (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság).

Az  Edelyn  Solar  Kft.  (statisztikai  azonosító:  2778353-7022-113-13;  cégjegyzékszám:  1309218939;

adószám: 27783533-2-13) 2183 Galgamácsa, Kiskút utca 11. szám alatti székhelyű jogi személy (a

továbbiakban: kérelmező) előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól a

Tereske  0120/5  hrsz.-ú  ingatlanra  tervezett  19,46  MW  teljesítményű  fotovillamos  elven  működő,

villamosenergia-termelő kiserőműre vonatkozóan.

Az eljárás tárgyát képező ingatlan a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálya alá

tartozik,  mint  mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  termőföld,  ezért  a  rajta  tervezett  beruházás

megvalósításához  az  ingatlanügyi  hatóság  által  ügydöntő  hatóságként,  a  termőföld  mennyiségi

védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésére

irányuló földvédelmi eljárás lefolytatása szükséges.

Az ingatlanügyi hatóság 2022.06.20-án kelt 15051/6/2022-es ügyiratszámú határozatában engedélyezte a

kérelmező számára a Tereske 0120/5 hrsz.-ú földrészlet végleges más célú hasznosítását az  ingatlan

szántó művelési ágú, 5-ös minőségi osztályú alrészletéből 17 ha 4741 m2 nagyságú és 225,42 AK
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értékű, valamint szántó művelési ágú, 6-os minőségi osztályú alrészletéből 24 ha 1428 m 2 nagyságú

és 217,29 AK értékű részére vonatkozóan (összesen: 41 ha 6169 m2 és 442,71 AK).

A  fent  részletezettek  értelmében  az  ingatlanügyi  hatóság  az  üggyel  kapcsolatosan  termőföldvédelmi

szempontból  kifogást  nem emel,  az  ott  tervezett  tevékenység  a  környező  mezőgazdasági  területek

művelhetőségét nem befolyásolja.

Ezen  állásfoglalást  az  ingatlanügyi  hatóság  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §-ának 1)

bekezdése, valamint e rendelet 5. számú melléklete I. táblázatának 7. pontja alapján adta ki.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság hatáskörét az ingatlan-nyilvántartásról

szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  9.  §-ának  (1)  bekezdése,  az  egyes  földügyi  eljárások  részletes

szabályairól  szóló  384/2016.  (XII.2)  Kormányrendelet  3.  §-ának  (1)  bekezdése,  valamint  a

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.)

Kormányrendelet 36. §-ának b) pontja, illetékességét ugyanezen rendelet 3. §-a (3) bekezdésének b)

pontja állapítja meg.”

*

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5.

számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a

várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a

Kormányhivatal az előzetes vizsgálat  során a tervezett  tevékenységgel  kapcsolatban kizáró okot

nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így  környezeti hatásvizsgálat

elvégzését nem tartották szükségesnek. 

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta és megállapította, hogy a tervezett beruházás nincs

összhangban a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel,  azonban az összhang

legkésőbb a  tervezett  tevékenységhez szükséges létesítési,  építési  engedély  iránti  kérelem

benyújtásáig megteremthető.

A Dokumentációban és kiegészítésében – megjelölve, elkülönítve –  került megjelölésre a 314/2005.

(XII.  25.)  Korm.  rendelet  4.  számú melléklet  3.  b)  pontja  szerinti  minősített  adat,  vagy  amely  a

Kérelmező  szerint  üzleti  titkot  képez.  Kormányhivatal  ezt  elzárva  kezelte,  nyilvánosság  és  az

eljárásban nem résztvevő személyek részére közzétételre, megküldésre nem került.

A Kormányhivatal a fentiek és  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10.

§ (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és
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81. § (1)  bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben

foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést

hozott.

A Kormányhivatal a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján

közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján  megküldi a

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét

követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a határozat  közzétételét követő öt napon

belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való

betekintési lehetőség módjáról.

A Kormányhivatal a fentiek és  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10.

§ (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és

81. § (1)  bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben

foglaltak szerint döntött.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  [a  továbbiakban:

14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. mellékletének 35. pontja alapján került megállapításra. Kérelmező

az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban:

Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1)

bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. §

(1)-(2)  bekezdésén,  a  polgári  perben  és  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban  alkalmazandó

nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint  az elektronikus ügyintézés és a

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény 9. § (1) bekezdésén

alapul. 

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § h) pontja szerint illeti meg a Kérelmezőt.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b)

pontjának  értelmében  a  hirdetmény  útján  közölt  döntést  a  hatóság  hirdetőtábláján  való

kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
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A Kormányhivatal a  71/2015.  (III.  30.) Korm.  rendelet  28.  §  (4)  bekezdésére  figyelemmel jelen

eljárás  során  hozott  határozat  egy  példányát  az  illetékes  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság részére is megküldi.

A  Kormányhivatal  jelen  határozatot  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének

szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM rendelet alapján  rögzíti  az  Országos  Környezetvédelmi

Információs Rendszerben.

A  Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.) Korm.  rendelet  2.  §-a

szabályozza. A  Kormányhivatal környezet-  és  természetvédelmi  hatáskörét  és  illetékességét  a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen  határozat  a  Kormányhivatal elektronikus  aláírásával  van  ellátva.  Az  elektronikus  aláírással

ellátott  elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a  papíralapú

dokumentuméval  megegyező,  az  elektronikus  aláírásról  rendelkező  hatályos  jogszabályok,  az

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §

(1) bekezdés b) pontja alapján.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, 2022. augusztus 8.

Dr. Szabó Sándor főispán

nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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A határozatot

Kapják  :  

Címzett neve, levelezési címe Postázás 
módja

1. EDELYN SOLAR Kft.

27783533

CK.

2.
Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
152185972

HK.

3.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály
FKI

HK.

4.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
NMKI

HK.

5.
NMKH Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztály
ANTSZBALGY

HK.

6.
NMKH Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály
STIEPHIV

HK.

7.
NMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

102293102

8.
NMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

146420143

9.
NMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
székhelyén

Sz.

10. OKIR -

11.

Honlap
https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-

hulladekgazdalkodasi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/2273-tereske-0120-

5-hrsz-alatti-ingatlanra-tervezett-19-46-mw-os-naperomu

-

12. KAB Hirdetőtábla -

13. Irattár B.
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