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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,

a 31412005. (X!!. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma : BO l 1 61 17 025t2O16.

Kérelmező neve: Mátrai Erömű Zrt.

Kérelmező székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.

Ügy tárgya: Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában lévő Bükkábrányi Bánya felhagyott meddóhányója 32,9 ha
terÜletén 20 MW teljesítményű fctcvoltaikus naperömú létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett naperömű alapadatai:

- bruttó teljesítmény (max.): 20 M\JVp

- nettó teljesítmény: 18 MWo

- PV panel típusa: Polikristály

- PV paneldarabszáma: minimum 4536 db megavattonként, összesen minimum gO72o db (2o MW)
_ P\/ nanol foliocítmánrla /min \. 

'An 
\^'. . r-, l./. 4vv l v

- inverterek teljesítménye (Pneur): 750 kVA/db

- Üzemeltetésilétszám,2főlműszak (a Bükkábrányi Bányaüzem jelenlegiszemélyzetébólbiztosítva)

A tervezett naperőmű megvalósításához szükséges létesítmények.

- napelem táblák fix kivitelű acél tartószerkezettel mezökbe rendezve
- 12 db konténer (4x5x3 m): 2 db invertert és 1 db száraz vagy olajszigetelésú transzformátort

tartalmazó konténerek, illetve 1 db központi konténer

- a napelemeket, illetve a konténereket összekötő villamos kábelezés (fóldkábelek)

- kiszolgálÓ úthálózat (megközelító út a bányaüzem telephelyén meglévő úthálózatról, a naperómű
telephelyen belül, a kerítés melletti körbefutó út, illetve feltáró-osztó utak a napelem mezők között É-
D irányban)

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főoszlály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36,46) 51 7-300 Fax: (3646) 5í7-399



- a felügyeleti és biztonsági rendszer létesítményei, berendezései (felügyeleti épület, melyben a
helyszíni felügyeleti rendszer berendezései kerülnek elhelyezésre, térfigyeló kamerák,

mozgásérzékelők és tartposzlopaik, illetve a szükséges kábelezés, acélhálós kerítés a telephely
l-^-.",l\í\(Jl ul,|

- viilamos-háiózati csaiiakozás a bükkábrányi bánya megíévö i32í35i6 kV-os transzíormáior
állomásáig fóldkábellel, 37C m-es nyomvonalhosszon,

A tervezett berendezések telepítési helve:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkábrány község külterülete, a Mátrai Erőmű Zrt, Bükkábrányi
Bányaúzem terü|etén belül, az üzem központi telephelyétől északkeleti irányban, mintegy 500 m

távoiságra iévő, keiet-nyugati irányban einyúió ierüietsáv, mely a Zri. iuiajcionában van. A beépíihetó
:ei.-ilret nagysáEa 32 9 tra

A napeómí! épíÉsi, kivttelezési munkálatai a tervek szerint 2017 májusában kezdódnek, a kivitelezés
idótartama kb.6 hónap. A naperőmű üzembe helyezése 2017 novemberében várható, a kereskedelmi
üzem elóre láthatólag 2017 decemberében indul.

A tervezett létesítmény az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szőló 31412005, (Xll, 25.)

Korm, rendelet (Rend.) 3. számú mellékletének 128. a) pontja [Egyéb, az 1-127. pontba nern tartozó
építmény vagy építmény eg;lüttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól]
hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság elózetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől
függóen környezeti hatásvizsgálat köteles.

Közvetlen hatásterület véletmezett határa (érintett tetepülés): Bükkábrány
A tervezett létes ítmén nyel feltételezhetően érintett telepü ]ések:
Vatta, Mezókeresztes, Tibolddaróc, Sály, Csincse, Mezőnyárád

Az eljárás meginditásának napja:2a$. október 28.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 30 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az

annak teljesítéséig terjedó idö,

- a szakhatóság eljárásának idótartama,

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,

- a hatÓsági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
idÖtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama,

- továbbá a2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben fogialtak.

Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
E lé rhetősége (e-mail) : a lexandra,szabo@emikofe. kwm. hu



A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a

környezeti hatástanulmány,tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 4apon bglül

kozvetierluI a korRvczetveüeiml natosaqnoz ienet eszreveie|í ienni

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetök a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett

önkormányzat jegyzójénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a

http://emiktf.zoldhatosaq.hu/Uqvfelinf/9nqedelveldlista.html internetes oldalon, qon6l17025120'16.

számon.

Az oliárác enrán a KArnrrozofrrÁr{almi 1.1alÁcán,

1 A targyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus

rfirvb*lÉs* rozporni "lr"d" aQ!_. gryügtrteúeE adatbázisban szeíe9lö társadalmi

szervgzebftet "a l<özigazgatási hatósági eljárás megindulásáól szóIó éríesítés érdekében vezetett

elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérőI, valamint az adatbázis alapján történő

értesítésrőf'szóló 18712009. (lX. 10,) Korm. rendelet 2, § (2) bekezdése szerint eljárva jelen

értesítés elektronikus úton történó megküldésével értesíti. A társadalmi szervezet ügyfélijogállását
a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéröl szóló bírósági végzésének
Környezetvédelmi Hatóságra történö benyújtásával igazolhatja.

É rtes ítést tesz közzé a wrrvlv. h i rd etmenv. ma gvarorszaq. h u hon la pon.

Közleményt tesz közzé a Rend. 3 § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelóen az elözetes
vizsgálati eljárás megindítását követöen az ügyfélíorgalom elótt nyitva álló hivatalos helyiségében

lévó hirdetőtáblán, valamint honlapján.

Megküldi a Rend. 3 § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési
helye szerinti települések, valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részéré a közlemény
közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében,
Az érintettek a kérelembe és mellékleteibe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóságnál és az

éri ntett önkormányzat jegyzöjénél.

2.

3,

A Borsod-Abaúi-Zemplén Megvei Kormánvhivatal az eliárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket
hozhatia:

1. Megállapítja az elözetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú mellékletének
figlyelernUerveteevel h€y a tervezeü tevékenység megvalósításáirol származhatnak-e jelentós

kömyezeti hatások.

JelentÖs környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat
szü kségességéről, illetve a környezeti hatásta n u lmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentós környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a
környezet védelméröl szóló'lg95. évi Llll. tv. 66, § (1) bek. d) pontja szerinti - egyéb engedélyek
birtokálran kezdhetö meg;

2, Ha valamely NATURA 2000 területre jelentös környezeti hatás várható, a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű terü|etekr,ő| szóló jogszabály-ban a hatásbecslési dokumentáció tai,talmát meghatározó
e!őírások figyelernbevételével ír,ja elő.



3. Ha az elözetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t,

melyek létesítését megfelelö körülmények között lehetségesnek tartja;

4. A létesítést kizáró ok esetén megállapí$a, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására

engedély nem adható.

Miskolc, 2016. november 08,

Demeter Ervin
kormánymegbízott

nevében és megbizásából:

};[;":*,#"u.,.
koordináló ügyintézö


