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kezdeményezett, a Bükkábrányi

Bánya meddóhányója 32,9 ha

területén 20 í\tlW teljesítmén_vű

fotovoltaikus naperőmű létesítésére

vonatkozó elózetes vizsgálati
eliiL* baráea

Hiv. szárr:

Ügyintéájük

Melléklet:

HATÁROZAT

W, Ügyií6: SdAlmndra

A Mátrai Erómű Zíí í3271 Visonta, Erómú utca í{.; KÜJ: íoo 2o3 219| kérelmére indult, a
tulajdonában lévő Bükkábrányi Bánya felhagyott meddőhányója (Bükkábrány 028/98 hrsz.) 32,9 ha
terÜletén 20 MW teljesítményű fotovoltaikus naperőmű (KTJ: 102676 907) létesítésére
vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsoálati eliárást

Iezárom.

és egyidejűleg

!!ggá!!3@,

trogy a dózefies vizsgálati dokumentációban fog|dtak megvalósításához

körnvezeti hatásvizsoálat lefolvtatása nem szüksáres.

Táiékoáatom, h€y a 20 i/|W ieljesítményű fotovoitaikus naperömű létesítéséhez a
kÖrnyezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó €yéb engedély beszerzése nem szükséges.

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot legkésőbb a tervezett
tevékenyseghez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig meg kell
teremteni, az esetleges kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság
döntéseig meg kell szüntetni.

Környezefuódelmi és Termószetvédelmi Fóosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (3646) 517-300 Far (3646) 517-399

llt.
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V.

A Borsod_Abaúi_zemplén Meqvei katasztrófavédelmi lqazqatósáq lqazqató-helvettesi

Szervezet Katasztrófavédelni Hatósáqi Szolqáiat íMiskolc} 35500/i0726-1l2a16.áii. számú

szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzdjárulását előírásokkal megadta, kÖrnyezeti

hatásv izsgálat l efolytatására nem tett j avasl atot.

Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését

nem írom elő:

A ter.rezett !étesltménv főbb letlemzői az előzetes .,,!zsaálati dokumentáció alaDián:

A tervezett beruházás célia:
A l f :a--! --!..-.... aJ .,.l-:J^-aL_* l:..! L:'.1.1-rL-r^..i l-:',l--|É: L:_..^ a+lj'l!a+Á- lL--!4 t^lL^4. !-l+A íviati-ái É'íoi]iu Zn. fijiajüonaoan ievo DtjKKaDianyi Kuiszini úaíl:ja ti-.uiútüli lt,vu lrrllldgyutt

bányahányó rekultiválandó, illetve részben rekultivát területén alternatív rekultiváció keretében

20 íirVV teliesírnenyű fotordtaikus naperómű ]áesitse-

A tervezeü berendezések tdepíité§ hefug
gorsod-Aba}Zeíí,derr megue eddúfiífuyl kótrség lnaerüee, a Wá Eífu-i Zlt frffiryi
Bánpüzenre bíüetfu bdíI, a üern k@rri UepmÉa €saddckri íit}tü} tra$S/ §trl n
tavdsagra léyö, kdet+ryugdi iraqp*r dín^ró t€íü€lsál, mety a Zt tleirüjhryl üzll
A beepíhetőterü€t nag,/sága 32,9 ha.

Település Helvraizi szám Művelési áq Tervezett !éesítsnény

Bükkábrány 028/98..d" kivett szénbánva naperómű

028198,,d, kivett szénbánya födkábel

028/98,,c erdő*

028198,,a' kiveft út

Uzvl,| kivett transzíormáiorház
^AA 

r^^ j'
UZölVo,,íJ kivett szérlbárrya nregközelítő út



*A kapcsolódó földkábel végleges nyomvonala a megközelítő úttal párhuzamosan, az erdőterületet
^l l-^_.".l..^ l- ^-:,,l l.i ^l ^l-:!, ^-^E|^El ulvt 

^El 
ul l\ldld^lldsl d,

A tervezett naperőmű alapadatai:

bruttó teljesítmény (max.):20 Wo
nettó teljesítmény: 18 MWe

PV panel típusa: Polikristály

PV panel darabszáma: minimum 4536 db megavattonként, összesen minimum 90 720 db
PV panelteljesítménye (min.): 260 W

- inrrorloralz laliacítmánva lD .\. 7An L\/^/ÁhÉú/r. l vv l\ Y^vU

ijeemeiteié§ lászám, 2 fömúszak (a Bükkábrányr Bányaúzem jdenlegi szemáyzeiéből
bi:t§§íi*-a }

A tervezefi naoer&rrű meovdósításátroz szúkséoes láesítmárvek:
napdem táblákfix kivitdű aél tartószerkezettel mezókbe rendeane
12 db konténer (4x5x3 m):2 db invertert és 1 db száraz vagy olajszigetelésű transzformátort
tartalmazó konténerek, illetve 1 db központi konténer
a napelemeket, illetve a konténereket összekötő villamos kábelezés (földkábelek)
kiszolgáló úthálózat (megközelítő út a bányaüzem telephelyén meglévő úthálózatról, a naperőmű
telephelyen belül, a kerítés melletti körbefutó út, illetve feltáró-osztó utak a napelem mezők
között É-o irányban)

a felügyeleti és biztonsági rendszer létesítményei, berendezései (felügyeleti épület, metyben a
helyszíni felügyeleti rendszer berendezései kerülnek elhelyezésre, térfigyelő kamerák,
mozgásérzékelők és tartóosziopaik, illetve a szükséges kábelezés, acélhálós kerítés a telephely
körül)

villamos-hálózati csatlakozás a bükkábrányi bánya meglévő 132t35t6 kV-os transzformátor
lll^_!-!|- 1-1)l-lLaiiomasaig foldl€Eeiiei, 370 ni-es nyomvonalhosszon.

A tervezett létesítés főbb munkafázisai:

a megközelítő útszakasz kialakítása zúzott kő stabilizálással

- a terÜlet eiőkészíiése, cjurva és finom tereprenciezés, aiapvetően a bányahányó r.ekultivációjának
részeként megúörténik

- epíte§i anyagok, illetve a naperőrnű berendezéseinek telephelyre szállítása
építési tevékenységek (alapozások e|készítése, telephelyen belüli utak kialakítása, földkábelek
fektetése, kerítés, kapuk, tartóoszlopok stb, megépítése)
technológiai szerelési munkák (napelem táblák összeszerelése, állványzatra rögzítése,
kábelezés, a felügyeleti és biztonsági rendszerek berendezéseinek beszerelése)
üzembe helyezés, próbaüzem.

kivitelezés. üzembe helvezés időpontia:

A naperőmű építési, kivitelezési munkálatai a tervek szerini 2ai7, év nrájusában kezdődnek, a
bitilalazác ir{ÁlaÉama lzl.r A hÁ^^^ 

^ ^^^^-A*.'í 
ji-^_L^ L^l..^-A^^ 

^^4= 
a-, _^.,^-_L-_lL __rvvtgllulllq r\v, v llvllqP. 

^ 
llqPglvlllu uz9lllrJli lltilyirzt§E' zvll. vv lluvelílueíeuell

várható, a kereskedelmi üzem előre láthatólag2017, év decemberében indul.
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llt. A határozat alapjául szolgáló, 6FX323168. munkaszámú, ,,Mátrai Erőmű Zr1, 20 MW-os fotovoltaikus

naperőmű iéiesítése a bükkábrányi felhagyott bányahányó területén Előzetes Vizsgálati

Dokumentáció" című, 2016. október 20-án kelt előzetes vizsgálati dokumentációt a PÖYRY
ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. (1094 Budapest, Angyal u, 1-3.) készítette

alvállalkozói, az ÖKO Zrt,, a Magyar és Társa Bt. és az AKUSZT|KA Mérnöki lroda Kft.

közreműködésével.

a) A határozat érvényességi ideje 2 év.

b) A határozat egi;éb engedéiy-ek beszerzési kötelezettsége alól nem rnentesít.

c) Jelen határozat alapján kizárólag a V. pontban meghatározott tevékenyseg engedélyezése

kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló tevékenységre a határozat nem vonatkozik, Így
, aznem-engeriéiyezheiő,

A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett tdepítés helye szerinti Bükkábrányi

Közös Önkormányzati Hivdal Jeg}zQe (U22 Bül<kábrány, ll. Arrdrás tef 1-) t&&e, vdamint a

létesítménnyd fdtétdezeten érinte*t Bükkábranyi Kaiars Önkormárryzái Hivatd Vatti Kirenddtseg

Jegryzfre (34ítí Vatta, Szernere B- u- 20.), Mezőkereszts Vao§ Önkormárryzd .legr2z6ie

(3441 Mezökeíesztes, Dózsa Gyiirgy utca 30.), Mezónagymihály Közsegi Önkormányzat.legr6§ie
(3443 Mezónagymihály, Kossuth utca 56.), Mezőnyárád Közsegi Önkormárryzat JegrQe
(T2l Mezőnyárád, Szent lstván király út 105.), Sá|y Közsegi Önkormányzat Jeg}zóie (3425 Sáy,
Kossuth Lajos utca 63.), Tibdddaroc Közsegi Önkormányzat Jegrrzóje (34;23 Tibdddaróc,

Széchenyi utca 1,) és Csincse Községi Önkormányzat Jegpóje (3442 Csincse, Mátyás u. 45.)

részére ar-al, hogy a megküldéstö számított 15 napon belül gorÉoskodion a tdepülesen a

haárazat tdj* sz<ivegenek köáerületen, és helyben szokásos e§yeb módon vdó k6zzáétdér6l-

A közzáétdrfl Hácágpír,ata közzáádt kii,vető 5 n4on belültájekoziatri kdl-

Jden djffi 250 ffX),_ Ft ígpzgata* szdgátdáf díj-{ótdes, mdy a ltar€i Eíünii at-t Eítlda, és
nyitvárüartásorn dalián éláa fr16. okÉber 27 -Cn befzeiége lcíiilt

A határozat dlen - a kezhezvétdt6l számítdt 15 naporr belül - az Orságp§ Környezetváldmi és
Természetvédelmi F_őelügyelőségrnek (1016 Budapest, Mészáros iJ. 58la-) címzett;, de a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezefuédelmi és Természetvédelmi

Főosáályához előterjesztett 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet dyan úi tenye hivatkozrí, anéyd- az
ügyfánek a döntés meghozataia elött tudomása voit.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatá§ d$a 125(XXF, Ft, mdyet a BorsoúAbaiFzernplár
Megyei Kormányhivatal Magyar Álamkincstámál vezetett 10ü27ffi safonú

számlájára kell befizetni.

Vlll. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézheanételtő számított 16. napon - külön értesítés

nélkül * jogerőre emelkedik,

v.

vll.
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A Mátrai Erőmű Zrt, (3271 Visonta, Erőmű utca 11.} 20'16. október 28-án benyújtott kérelmében a
tulajdonában lévő Bükkábrányi Bánya fdhagyott meddőhányqa 32,9 ha területén 20 MW teljesítményű

fotovoltaikus naperőmű létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a
környezetvédelmi hatóságon. Kérelméhez mellékelte a PÖyRy ERŐTERV Energetikai Tervező és
Vállalkozó Zrt. (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) - és alvállalkozői, az ÖKO Zrt., a Magyar és Társa Bt, és
az AKUSZT|KA Mérnöki lroda Kft. - által készített 6FX323168. munkaszámú, 2016. október 20-án kelt

előzetes vizsgálati dokumentációt nyolc nyomtatott példányban és egy példány elektronikus
^,{ ^r!, ^.,.l ^-Á ^4rJal! !Lr! rJrJ4rJl l.

A tervezett létesítrnény az dőzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a környezeii
iat*vizs$áiaii és az egyseg€s kömyezeihasznáiaii engeciőyezési eijárásrói szőió3i42w5. (Xii. 25.)
Korm. rendelet (Rend.) 3. számú mellékletének128. a) pontja [Egyéb, az1-127. pontba nem tartozó
építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól]
hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől
függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kÖzigazgatási hatósági eljái,ás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) VllA. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban

-a7llA. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított
nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. Erre való tekintettel BOi16l17O25-2l2016, számon
2016, november 3-án függő hatályú végzést adtam ki a Ket. 71lA. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott jogszabályi tartalommal.

Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mdy a Mátrai Erőmű Zr1. (3271Visonta,
Erőmű uica í 1,) áiiai 20i6. október 27-én báizetésre került,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 20C/'. aÁ CXL. törvény
37. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy
hiányos, ezérlBOi16l1T02*U2a16. számú, 2016, november 7-én kiadmányozott végzésemben formai
hianypotlásra hívtan fd a kádrnezóL

A Mátrai Er&nű Zrt. (Msonta) által 2016. november ,16-án benyújtott, a környezetvédelmi hatóságon
Bol16l1702t2112016. számon iktatott hiánypótlási dokumentációjával teljesítette a hiánypótlási
felhívásban foglaltakat.

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Borcod-AbaújZemplén Megyei
Ko rmá n yh iv atal az aláb b lakat á l la pította meg :

körnvezet- és természetvédelmi ha€skörben :

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszakterületeire
vonatkozó szakértői jogosultsággal, és a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.
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Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása Bükkábrány
Teiepüiésrencjezési Terve módosíiását ieszi szükségessé.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése kielégítik a Rend. 4. számú mellékletének tartalmi
követelményeit.

A döntésemnél figyelembe vettem a Rend, 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek
alapján az alábbiakat állapítottam meo:

Természei- és táivédelmi szempontból:

A tervezett naperőmű berendezések Bükkábrány község külterületén, a Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi
Bányaüzemének területén belül, az üzem központi telephelyétől ÉK{ irányban, mintegy 500 m
iávoiságra iévő, K-Ny-i irányban einyúió ierüieisáv, a kísérieii iásíioti meciciőhányó ierüieiéiői D-re
kerülne elhelyezésre.

A bányahányó tereprendezését követően a kialakított sík felületen, a tervezett bruttó 20 MW-os
teljesítmény eléréséhez összesen minimálisan 90 72O db, kb. 950x1600 mm méretű, kb. 1,5 m' fdületű
napelem panel keül elhelyezésre. A naperőmű kialakítása előre láthatóan a Visontán megvalósult
naperőműhöz hasonló lesz

A tervezett naperőmű helyszínéhez legközelebbi országos jelentősegű védett természeti ten]let a
helyszíntől kb. 8 km-re DK-re fekvő Borsodi Mezőségi Tájvédelmi Körzet, valamint a hasonló távolságra
(7 km-re), Éruy-i irányban elterülő Tardi-legelő Természetvédelmi Terület és a Bükki Nemzeti Park
terÜlete. Hasonló távolságra helyezkednek el a tervezési területtől a Natura 20OO hálózat legközelebbi
elemi is, rníg ahhoz legközelebb az ökológiai folyosóként műk<idó patakvöryek esnek_
A tervezett naperőmű létesítés tehát közveüenül nem érint sem országos, sem köztbségijelentőségű
válett ierületet, sem a Nernzeti Öi<otogiai Hálózatelemeit.

Tájképi es taiveddmi saerrrpontból a frekventát rre5porrtok közül a Vatta{sirrcse közút egy rúvid,
kb. 1 km hosszú szakaszárő fog megidenni a tenlezett láesíürreny a tájkepberr, azoíüan neín az
elótérben, hanem a középtérben (1 km-ná nagyobb távdság), így nem lesz meghatároző táidun az
útrólfeltáruló látványban l

Összességében a tervezett létesítmények elhelyezkedése, a domborzati adottúgok, kitakarást biztosító
nÖvényállományok miatt frekventált nézőpontok,felől nem fog megielenni aláNány köareüen dőtéóen.
A iervezett naperőműre rálátás csak madártávlatból, kisrepülóre ülve tárulhat fd. A Bükk tregy§eg fd6l
néane - melynek legközelebbi pontja kb, 7 km - a naperőmű olyan tavdsagrban hdyezkedik d, ítogy az
maximum a háttérben - 5000 m-nél nagyobb tavolsagbol nézve - jdenik meg, pontszerű dernkérrt.

A tervezési területen fellelhető vegetáció nem képvise! ökologiai értéket, mert nemcsak botanikailag
szegényes, hanem nagyon kevés állatfaj számára kínál élő-, vagy táplálkozóhelyet, így migrációs
Útvonalként sem tud funkcíonálni. A ialaj fedettsége is mérsékeli, a még nem i,endezett tei,ü|e'.i"észen sok
helyen a szabad talajfelszín látszik.
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A tervezett telephelyen sem védett, sem közösségi jelentőségű élőhely vagy faj jelenléte nem ismeretes,

így a terület jelentős ökológiai értéket nem képvisel.

A tervezési terület védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózatba

tartozó területet nem érint, azon természeti éwagy táji érték, egyedi tájériék jeienlétéről nincs

tudomásunk, ezáltal az építési tevékenység, illetve az építményben folytatott tevékenység ismert

természeti értéket nem károsíi vagy veszélyeziet, a ierüiei áliapoiában és látképében módosulást nem

eredményez.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és annak szakági munkarészei alapján megállapítottam, hogy a

beruházásnak táj- és természetvédelm! szempontból várhatóan nern lesznek jelentős hatásai.

A terdrerrység kapalán szakterületi szempontbd Kzáúó ok nem merült fd. a benyújtott dokumentáció

alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése szakági szempontból várhatóan nem jár jelentős

környezeti hatással, ezért a tárgyi ügyben benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és
tájvédelmi szempontból nem kifogásolom,

Konkrét természet- és tájvédelmi szempontú előírásaimat a későbbiekben lefolytatandó egyéb

(építésügyi, vezetékjogi, stb. ) eljárásokban fogom megtenni.

Leveqőti sztasáq-védel mi szem pontbol :

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján levegőtisztaság-védelmi szempontből kizáró ok nem merült

fel, jelentős környezeti hatások nem várhatóak.

A vizsgálati terület és környezete tekintetében a Mátrai Erőmű Zrt, Bükkábrányi Bányaüzemének

kibocsátása a meghatározó. A külszíni fejtési technológiából eredően a nyitott bányafelületek miatt

alapvetően a diífúz felü|eti források - külszíni fejtés, szénfeladó állomás, nem szilárd burkolatú utak -
okozta poremisszió a jellemző terhelés,

A telepítéskor az építési munkák, valannint a szállításokhoz kapcsolható légszennyező anyag

kibocsátások hatnak a levegő minőségére. A tereprendezési tevékenységhez köthetően a vizsgált

telephelyen különféle gépek segítségével egyengetik, mozgatják a felszínen lévő talajt. Ezeket a

tevékenységeket belsőégésű motorokka!ellátott berendezések segítségévelvégzik el.

A banszmisszió számításokat azMSZ21459 és az MSZ 21457 számú szabványok alap!án végezték d,
3 m/s szásebesség és semleges levegőstabilitási állapot esetére. A levegőminőségi hatásterület

határának meghatározására a levegő védelméről szőló 3O612010. (Xll. 23.) Korm. rendelet előírásait
vették figyelembe, Az építés várható hatásainak összességét tekintve megállapítható, hogy a
i egnagyobb kiierj eciésű hatásierü i et a niirogén-ci ioxirj esetén v árható.

A dokumentációban térképi ábrázolással kerültek szemléltetésre a szállításhoz kapcsolódó
hatásterületek, amelyek a számozott nyomvonalszakaszok mellett 'l3 m-es, '!4,5 m-es, 89 m-es és
4,5 m-es puffer távolságokként jelölhetőek ki.

A térképen modellezett hatásterületek a munkagépek által kibocsátott nitrogén-dioxid és az építkezés

során felvert por (PM10) tekintetében nem érintenek védendő ingatlant illetve lakóházat, javarészt a
bányaterületre koncentrálódnak.



A tervezett naperómű működése során légrszennyezó anyag kibocsátás nem töriénik, a naperőmű
üzemdtetése így rem gyakorol hatá§ a laleg6 mirrősfr;rére, A b€fiJházássat új, l{;szenn.vező anyagot
kibocsátó pont-, vagy diffilz foírás rrem létestll. A tdephdy dlenórzese. illetve kaóantartása során a
területe érkezó jaműyeK iletve a nüvérryzet ka*áását ktőszakgr v$ző munka§Épek l{;szennyező
aíryry kjilocsiiása eiimyagriiam- Áa taemdéd iázistp xapcsooen há:ásterijlet ebüil adodoan
rem lutáor:ha[Ó rneg- A berufÉzás lt*egéüoa adffit byegóvedekTi =ernporíbd telrát csak az
ép,té§ fázis ha{ása teiennczner_

ZaiváJdni szemoontbö:
A befi]ruitdt t olrumentáció g,ámításre becdessd bemutafra a ter€*eny=rig €pít€{i, fuerrrdé§ és a
szállításttoz kapcsolodó zajkibocsátását. A létesítmérry zaiváíelmi szemporrtú hatás{eíü€*én váJerrdii
épületek nincsenek, ezért a 2U|2OO7 . (X. 29.) Korm. rencielet 1 0. § (3) bek. b) pontja szerint határértéket
előírni nem lehet. A szállítási tevékenlrséo a zajtóI védendő területen kevesebb, mint 3 dB mértékű
járulékos zajterhelés változást okoz, így a 28412007, (X.29,) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapján
hatásterület nem jelölhető ki.

Föl dtani közeo-véddmi szerrr oontbd :

A benyújtott elöze{es vizsgálati dokumentáciot fddtai kozeg váJdnú szefi}poílrbd effogadür,_ A taryyi
fotwoltaikus naperőmű láesítése a benyujtoü dokumentájó dafiiaí, fij6aí kózeg váretni áde*á tgrr
sert.

Hul ladékoazdál kodá§ 
=ernoontból :

A benyujtott dőzetes vizsgálati dokumerrtácioban fogldtak dapján a teív€zd tevekerrlnr{1 neín gya*ofd
jelentős hatást a kömyezetre, a tevékerryseg engedáyezesald kapcsdatosan hullaclékgazdálkodá§
szempontbol kizáó ok nem álfenn. A tervezeü tanékenys{; nem jár számdtev6 huladé|rfiépzódéssd_
Tárgyi twékenység v{péséhez hulladékgazdálkodá§ eng€déy í}eln szúksegp§. A teíyezelí
tolékenység a vonatkozó hatályos jogszabáyokban szerepló dóírások b€fftasa es€{ár
hulladékgLazdá|kodá§ ér. dekeket nem sát.

Kömyezet- ás természetvéddmi szenrporrtból jdentős hatások rrem fdtádezh€{ők

közeEészséoüovi hatásköóen :

A beruházás a Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában lévő bükkábrányi külszíni bánya területén tereprendezést
követően a kialakított sík felületen történik. A felhagyott bányahányó rekultivációjának részeként a terület
egy részét tervezik felhasználni a 20 MW teljesítményű fotovoltaikus naperőmű létesítésére.
A naperőmű iéiesíiményei (napeiem iábiák, inveitel-ek, iranszfonnátorokai íanaimazó konténerek) a
bányaüzem területén belül a felhagyott bányahányó 32,9 ha nagyságú ten]letén, így ipari területen
kerülnek elhelyezésre. A naperőműben megtermelt villamos energia elszállítása éljábol a naperőmű

területe és a bányaterületen meglévő transáormátor állomás között, üzemi területen belül, villamos
földkábel kerül kiépítésre 370 m nyomvonalhosszon.

A naperőmű létesítésére kijelölt terület a rekultiváció során nem kerül erdősítésre, a már meglévő, illetve

telepítésre kerüiő erciő azonban körülveszi majd a területet, így azerdő védőfunkciót is ellát,



Az egykori rombolt felszín rendezése, és helyette egy megújuló energiahasznosítási mód igen korszerű,

magas ipari kultúrát tükröző naperőművének kialakítása a környező tájhasznosításokra nézve az eddigi

hasznosítási módnál, mint bányaművelés sokkal kevésbé leszzavaró, újabb környezeti hatásokkal nem

kellszámolni.
A dokumentáció szerint a létesítmény sem a kiviteiezés, sem az üzerneitetés aiait nincs érciemi haiássai

a felszíni és felszín alatti vizek minőségére. Levegővédelmi szempontból az építési munkálatok áitai

okozott levegószennyezés hatásterülete gyakorlatiiag az érintett beruházási területre korlátozódik, és ott

is lokalizálódik. Várhatóan nem okoz majd észlelhető változást a levegő légszennyezőanyag

tartalmában. Zajvédelmi szempontbol az építési tevékenység külterületen, zajtól nem védendő

környezetben történik. Étővitag-vedelmi szempontból nem tekinthető kiemelten érzékenynek, a tervezett

beavatkozások mértékének tükrében. Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból a jelen állapothoz
képest szebb képet mutat az új létesítmény. A hatásterúietek vonatkozás,ában a dokumentáció szerint a

beruházás köa,€üen hatáslerülete a legttibb ktínyezeti elem szemoontjábd a tervezé§ terület (telepítési

hely) határain belül marad.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a teruezett tevékenység során a

telepítésből és a működésből jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a területen élő lakosság
egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések,
műszaki megoldások biztosítják, hogy a létesítés során a káros környezeti, környezet-egészségügyi
hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a
tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók,

A beruházás és az üzemeltetés során a káros körnilezeti, környezet-egészségügyi hatások elfogadható

szinten tartása érdekében az alábbi előírások betartása szükséges:
1, ,A kivitelezés során meg kell akadályozni atalaj, a felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a

levegő szennyeződéseit.

A talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében káresemény

esetén, amennyiben veszélyes anyag folyik el, annak azonnali összegyűjtéséről gondoskodni

kell.

A kivitelezés során a dolgozók részére ivóviz minőségű vizet, továbbá az illemhely használatot
biztosítani kell a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon.

A munkaterületeken képződő, kü!önböző típusú hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint azok
r€ídszeí€s dszálítá§áíd mirrden esetben gondoskodni kdl.

A Borso*AbaiFZernden M€yei Kormánytúvatd kömyezeti hatáwizsgálat lefdytatását rrem tartia

indokoltnak.

Az eijárás során a formai szempontbói ieijes ciokumeniáció aiapján a 7iEa15. (iil, 30.) Kornr. rendeiei
5. számú melléklet ll, táblázata 3. pontja vonatkozásában BQl16l17025-3l2O16. számon
2016, november 4-én megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Borsod-Abaúi-Zemplén Meqvei Katasztrófavédelmi loazqatósáq lqazqató_helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolqálat (Miskolq) 35500l10726-1l2016.ált számú szakhatósági
állásfoglalásában a Mátrai Erőmű Zrt" (3271Visonta, Erőmű utca 't1.) kérelmére indult, a Bükkábrányi
Bánya felhagyott meddőhányója (Bükkábrány 028/98 hrsz.) 32,9 ha terüietén 20 MW teijesítményű

2.

3.

4.
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fotovoltaikus naperőmű létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági
hozzá4árulását az al á b b i el ő írásokkal megadta :

1. A tevékenység során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a
íe\szisr\ésíe\sr--Jrsa\a\trl\zekbeszennyezóanyagr,Er,XET))\hE\.

2. Amennyiiren a tevékenyseg végzése során dyan eserneííy történilq aTdy a fdszíni és fdszín
aiatti vizkészidet ve=áyezieíi, arci es a.z eih*íiása erdg<eoerr teü lntézt(edésrü az
lgazgatcágunkat azmrrd taiekoztatr' kef, .

lndokolásaban az alábbialcat adta dó:

,,A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédetmi és Természefuédetmi FőosááIy _
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. - BO/16/1702í3/2016. - számon megkereste hatóságunkat szakhatósági
állásfoglalás megadása céljábóL a MátraiErőmű Zft. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) kéretmére indult, a
Bükkábrányi Bánya felhagyott meddőhányója (Bükkábrány 02a98 hrsz.) 32,9 ha területén 20 MW
teljesítményú fotovoltaikus napeómú létesítésére vonatkozó ebzetes vizqálaü ellárásban.

Az eleffironikusan benyújtott terubkument*:i5 szeint az dábbkkat

Á naperőmú területe a külszíni bánya fdhqffit Mnyahányoján kerűtt kií*lege, mdy a tárrmú
teruletre a múvelés alaft álIó bányaterúletrd eltávdítaű rnedű anyag usszaíöltésével keíttr kiahl<ításlra

A naperómú építéséhez jelentősebb mennyisQlú vízre csak az eseftsgesen szúks{;es betorcts
elkészítésekor van szüksqJ. A beton azonban előrekevert áItapotban keúl bszállításn a telepíté§
helyre, tehát közvetlen vízfelhasználás az építésiteruteten nem várható. Fetszíni vizekbóí való vízl<iváet,
illetve azokba való szennyvíz, vagy egyéb anyag bevezetése az építés wán nem tofténk
Az építőmunkások vízellátása és a kiponás xökkentésére hasznáft lrcsdóvíz a bányaüzem t*gllrltyetl
feftóltött, a naperőmú teruletére kiszáltított mobi! eszkózökrd biilcsílható. Fetszini v,ieket a
bányahányón történő építés ezáltal kóanetlenúl nem éint.
A napelem felúIetekre hulló csapadék - a napelem táblák kb. 20-30 fokos ddésszQe miatt _ a
berendezésekól a talajra folyik, majd helyben elszikkad, itletve elszivárq, hasonlóan, mintha
beépítetlen területre hullana. A naperőmú működése nincs közvetlen hatással a fetszíni vizekre.
Az erőmű üzemszerű működése során felszíni vízből való vízkivétel, illetve abba töfténő vízbebocsátás
nem történik.

A karbantaftási tevékenységek körébe tartozóan a napelem fetületek mosása során a talajfetszínre
lefolyÓ víz - a lehulló csapadékhoz hasonlóan - a területen etszikkad, itlefue etszivárq. A napelemek
l:41alA^AL^- _^r,.-^ ^-.-,r-^l^ --^-i_L:íiszíiíasanoz - mei,yre sz-üís€$ szerinii időkőzönként kerüi sor - a teiepheiyre tariáiykusiban
odaszállított mosószermentes kerülfelhasználásra, mely semmilyen vegyi anyagot nem tartalmaz.

A teruezett naperőmű bányahányón történő telepítése közvetlenül nem éinti a felszín alatti vizeket.
Az építési munkák során kockázatot jelentő anyagnak a talajba, talajvízbe töfténő bevezetésére nem
kerül sor, normál esetben nem következhet be talajszennyezés.
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Olajtöltésű transzformátorok alkalmazása esetén a transzformátorokat befogadó konténerek olajfelfogó

tálcával rendelkeznek, melyek betogadóképessége elegendő a transzformátorok teljes olaftaftetének

befogadására.
A naperőmú normál üzeméből eredően nem várható hatás a felszín alaftivizekre. Az erőmű működése

során felszín alattivízból való vízkivétel, illetve abba való bevezetés nem történik."

Hatóságunk nyitvántartása szerint a teruezési terüIei hatáIyos határozattat kijetölt vízbázis védőidomát,

védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízimedret, pafti sávot nem éint.

,,A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról" szóló
27/2004. (Xll. 25.) KvVM rendelet szerint Bükkábrány település területe ,,érzékeny" felszín alafti

ví zm i nősQ1 védel mi kategóriába taftozik.

rqáffi,,rw a Wt afrfifr Ztt, Btilffii Urw r*wa @*a {Bururabru,v
@UW lrsz) gZ9 lp Íe,rtÍbtüt n UnE Ítrlesftnatfr ffiorc/la/r.l,ts rnpúnú Ááúesfltáse olrán1bbníós
kömyezeti hatások nem feftételezhetóek, vízgazdálkodási és víaÉdelmi szempontból kömyezetí
h at á sv i zsg ál at e lvég zé sét ne m tartj u k szü kség e s n e k.

Hatáskönjnkbe taftozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági
hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (Vll. 21.) Korm.

rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 22a/2014. (Vll. 21.) Korm. rendelet

alapján teftem.

A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szeruek kijelöléséről szóló 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendeleí 28.§ (3) bekezdése,
valamint az 5. melléklet lt. táblázatának 3. pontja alapján, és a közigazgatási hatósági. etjárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket,) 44. § (1) bek. szeint eljárva adtam
meó

Az lgazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi. valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szeruek kijelöléséről szóló 223/2014. (lX. 4.) Korm. rendelet (a tavábbiakban: Korm. rendelet)

10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet
8. pontja állapítja meg."

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatóság lgazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósagi Szolgálat (Miskolc) környezeti hatásvizsgálat lefolytatására nem tett
javaslatot.

A. Rend. 1, § (6b) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó!
szc/'ő 2a04. évi CXL, törvény (Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a (3) és (5) bekezdések
figyelembevételével a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának
megállaoítása érdekében Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (3422 Bükkábrány.

ll. András tér 1.) 80116117025-612016. számon 2016. november 4-én megkerestem, hogy belföldi
jogsegély keretében nyilatkozzon arra vonatkazóan, hogy a iervezett létesítés a helyi környezet- és
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természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a telePÜlésrendezési

eszközökkel összhan_oban Van_e. Továbbá kértem, hogy a Rend. 1. § (6e) bekezdése értelmében a

tervezett tevékenységgel kapcsolatban véleményét adja meg,

Bükkábránvi Kozos önkormánvzati Hivatal Jeqvzóie (34Z2 BÜrkábránv. ll. András tér í,}

Ban6lfio25-6/2016. számú megkeresésemre hivatko^ta a 697t2O16. számú levele mellékleteként

megküldte a Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testÜletének 2016, november 14-én

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből készült kivonatot, valamint az alábbi nyilatkozatot tette:

,,Hivatkozva fenti számon Hivatatomhoz érkezett beffótdi jogsegéM kérő ievetére az alábbiakd

tájékoáatom:
- Az érintett búkkábrányi külterületi ingattan rendezési teruünk szeint kÜIonleges bányateilIet,

A fotovoltaikus naperómű létesítésének fettétete a rendezési teru módosítása, melYne| tervezését

önkonnányzatunk a meltékett határczat szerint megkezdte,

- A teruezett beruházás nem eltentétes a hetyi kömyezet- és természetvédelmielőírásokkal,"

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az dőzetes vizsgálati dokumentáq§ es a kÖdemátYt

2016. november &án Botl6t,l7o2s9/2016. számon megkúldterrr a tdepítés hdye szerirrti Bt]klébranyi

Közös Önkormánpati Hivatd Jegyzőie (U2, Búkáb,rány, ll, Andras tá í,) ré§zéíe, vdarúr*

2016. novernber í}én Bol16t17o2$10/2016. - Ple,11611702$16/2016. számokan a !étedfuérnyd

fdtáelezdten érirrtett Bükkábrányi köz<irs Önkormányzdi Hivatal vattai kirerrddtseg .legrz6ie

(343í Vatta, Szernefe B. u. 20.), Mezőkeresztes Váro§ Önkormányzat Jegrz§e (3!{1 l*ezóketeszE+

ffizsa Gyorgy utca 30.), Mezőnagymihály Közsegi Önkormányzar JegyzŐle (3aa3 Mez&ragYííÉháY,

Kossuth utca 56.), Mezőnyárád Közsegi Önkormányzat Jegyzőie (3a21 Mezőrryárad, Szent lsi"fu }iáY

út 105.), Sáy KözsegiönkormányzatJegrzóje (3a25 Sály, Kossuth Laios utca 63_}, Tibdddaócl{özse'

önkormányzat Jegyzője (3423 Tibdddaróc, Szécfrerryi utca 1.) és C§rrcse KÖzsegi Or*omnrz*

Jegryz§e (3442 C§r,cse, Mátyás u_ 45.) részére közhíné tádre, ttetdeg az §1iérás rnt$"Oru
követően a Rend. 3. § (3) bekezdése íigydeínba/ádevd ködeínéír!ít hdyeztern d a kÖrn,yezervédehÚ

hatoság ügryfáfo€dsn dőü nyitva dló hiyddre hdyisegeben, vdarúrú ffi1 toufltÉ a

wrrm-mawarorszaq-lr, - hirdefirréqpk intenrete dddon,

A Közigazgatá§ és Elektronikus Közszolgaltatások Központi Hivatda áttral műkódtetett adatbázishn

szerepelő társadalmi szervezetek et a 187l2oo9. (lX. 10:) Kormányrendelet szerint eljárva, a hirdetménY

elektronikus úton történő megküldésével értesítettem,

Bükkábránvi Közris önkormánrzati Hivatal Jecnzóie (3422 Bükkábránv. !l, Arrdrás tér 1,)

2016_ norrember íGén á{<ezeft, F§nf/l7v2*17noft. számon itdatdB d€túoíik,Js l€ydébeíl

iájékoziatoit, í,ogy a közieményi zaffi. rrovernber to. naíiaí, kőzérffi, BitffiáÍrl
önkormánpatának lürde*őtáHáján. Továbbá a ?f,16- decembef 5érr érkezetl Íf//16l17Ü?5.3pr}Ül6,

számon iktatott dektnonikus levdében értesítette hamsagomat, trogy a kÖd€íírá'Y lffiggEsdés daÜ

tárgyi ügyben Hivatdához eszr€,\/ád nern ákezeü,

Vatta Közséo önkormánvzata (3431 Vatta. Szerrrere B. u. 20.) 2016, novernH 2.}|án ákezett,

Bol16l17o25_2gaaft. számon iktatott elektronikus levelében értesítette hatóságomat, hogy a

közlemény 2016. november 11-én került kifüggesztésre. Továbbá a 2016 december 5-én érkezett,



B01161170025-3312016. számon iktatott elektronikus levelében értesítette hatóságomat, hogy a
kÖzlemény 20'16. december 5én került levételre. A kifüggesztés alatt tárgyi ügyben a hirdetménnyel
kapcsolatban Hivatala felé észrevétel nem érkezett.

Csincse KÖzséo Önkormányzat Alieoyzőie (3442 Csincse. Máiyás u. 45.) 20,i6. november i8-án
érkezett, 675-2i2arc. számú, a környezetvécjelmi hatóságon Baii6t17025-2u2a16, számon iktatott
levelében tájékoztatta haióságomat, hogy a közleményt hirdetmény útján közhíné tették 2016, novembei"
14-én Csincse Község Önkormányzat hirdetőtábláin. Tájékoztatták a lakosságot, hogy a kérelembe és
mellékleteibe való betekintésre lehetőség van minden munkanapon (péntek kivételével) 8-15 óra között
az Önkormányzat hivatali helyiségében, Csincse, Mátyás u. 45. szám alatt. Továbbá a 2016, december
6-án érkezett, BOl16l17025-Ul2O16. számon iktatott elektronikus levelében értesítette hatóságomat,
hogY a kÖ2ernény 2016. novenrber í4-tő 2016. cjecember tiig tartó kiítiggesztése alatt iárgyi ügyben
égev# rgn érlteaett

Mezókeresztes Város Jeoyzőie (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gvöroy utca 30.) 2016. november 17-én
érkezett, 189-8412016. számú, a környezetvédelmi hatóságon B)l16l17025-22t2o16. számon iktatott
tájékoztatásában jelezte, hogy a közlemény 2016. november 14_én Mezőkeresztes polgármesteri Hivatal
kÖzterÜleten található hirdetőtábláján (3441Mezőkeresztes, Dózsa György u, 30.) kifüggesztésre került,
A kérelem és mellékletei megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal (3441Mezőkeresztes, Dózsa György
u. 30.) 5. számú szobájában. Továbbá a 2aft. december 6-án érkezett, B)l16t17o25-35t2o16. számon
iktatott elektronikus levelében értesítette hatóságomat, hogy a közlemény 2016, november 14_től
2016. december 6-ig tÖrténő kifüggesztése alatt a közleménnyel kapcsolatban Hivatalához észrevétel
nem érkezett.

(3443 Mezőnaqvmihálv. Kossuth utca 56.) 2016. november 22-én érkezett, 1252-2t2o16. számú, a
kÖrnYezetvéde|mi hatóságon BO/16l'í 7025-2712016. számon iktatott levelében tájékoztatott arról, hogy a
tárgYi Üggyel kapcsolatos közlemény 2016. november 15-én kifüggesztésre került, Továbbá a
2016. december 7-én érkezett, BOtl6t17O25-36/2016, számon iktatott elektronikus levelében értesítette
hatóságomat, hogy a kÖzlemény 2016. november 15-től 2016. december 7-ig tartó kifüggesztése alatt
tárgyi ügyben Hivatalához észrevétel nem érkezett.

SáY l(öaéo fuoármesteri Hivatala (3425 Sáv. Kossrrth Laios utca 63.} 2016. novenrber 1sén érkezett,
a kÖrnYezetvédelmi hatóúgon BlC,116117025-2012016. számú elektronikus leveléhez csatolt 2o-54t2o16.
számú iratában tájékoztatott, hogy Sály Közseg Önkormányzata a közleményt 2016. november 15_én
kÖzhírré tette az Önkormányzat hirdetőtábláin, a közsegi hirdetőtáblákon valamint internetes honiapján.
A kéreiernbe és meiiékieieibe vaió beiekintés a Poigármesteri Hivaiai épüleiében biziosíiott az
érdeklődők számára. Továbbá a2aft, december 7-én érkezett, Botl6t17o25-37l2o16. számon iktatott
elektronikus levelével csatoltan megküldte a záradékkal ellátott közleményt pdf formátumban, mely
alapján a kÖzlemény levétele 2016. november 7én történt. A nyilvánosság részéről észrevétel
érkezéséről nem tájékoáatta Hatóságomat.

zaffi- november Zi-én érkezett, 4a-25l2arc" számú, a környezetvédelmi hatóságon
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Bo/laí@:*2+2016. számon iktatott levdében értesíteüe hatóságomat, hogy a közlemény
Sl@ kfufu teigagatfoí területén, a közös hivatal hirdetőtáblaján kifúggesztésre került,

vdan*t llediv*ea kfufu lrcírq*h (wtw-mezorvaad-hu) 2016. novernber 16-án teljes

ledeöemten m€{Feír- Tatffiá a fi6- decgrnbeí Sán ákezeü Wl16l17O2S3&2016. számon

Mbü ffis ladébt *tp €élnztxta trlOsaryna, hory a iOaem*ry 20í6. dercmber &ig
Effi ffisg glfu dnÉ!üi úgtsÉ raa*ar úIúryáráú l{ffi Onkormrarrrzati Hivatalt}oz

r gl@§ÉqégtrGHlgnÉH-

Tüdffirfo l(ffii Ódunárrpar Íil{8 Tüdffi. SzÉdgrri uba 1-r 2íX6. mrcrüer *án
B0ílfllilrilXlE0{G_ gfunt rílaffi de*ffis étEsíbü ard" ltogtr a tálgi úggtrd tacsO*
kMernérry Hmggesdé§ének í}4ia a)16. rnlernber í8., hdye pedig Tibolddaíóc Közs€i Onkoímarr!@t
Polgármesteri Hivatalának hirdeiőtáblája. Továbbá a 2016. december 124n-éa érkezett,

BOl16t17O25-39/2O16. számon iktatott elektronikus leveléhez csatolt 8g5-2t2}16. számú iratában

értesítette hatóságomat, hogy a közlemény 2016. december 12-ig tartó kifüggesztése alatt.tárgyi ügyben

Hivatalához észrevétel nem érkezett.

A kóáerneny me{idefrcsá köv€róen a tervezeü beruhazással r+csO*at a lünrczÉyéüti
naOsaúnz a nyfufumág ésaérd égeyád rgn érlted-

Az dözáes vtsÍÉtai dúmentáció éídeíra ybs$addír meffiman, lns/ a Ereaer EEs*ttÉry
körq€z€{i háásd váeménytúefr<" és rnrn trytd( nyitva d!1'a, ldíd,Ést r€hrc a btvd
mur*áfulöól saímffi váffi rrnyeaÉli bátyüevédek h2tása lun idenr tÍpt giü
k6rqpzeli kod;i,fut, aí,dy tcnyezgi táá§rEsged gOvt+sat terné szirÉge§sá

Az elózetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint "a tevékenyseg megvdcítása szt t<séess
tszi a tdeülesrendezesi tenrek vagy településrendezési eszközök módmításár. A körqBzcli
hatrcviz€álati es & egységes kömyezethasználati engedélyezesi djáíásól szffi
314/l2ffi. (Xl. 25.} Kgm. rendd€í (Rend.) 5, § (2) bekezdésének ó) ponii{r d4ián a tervezeü

tevékerqffi e§ a tdeptJégendezesi eszköz6k közötti OssznarBO legfiésőbb a tervezrcü

twekeryseghez szüks€E§ táesíté§i, epíte{i engedéy iránti kerdern beív,úitásáig rneg kdl terernterú,

mdyet jden határozat lll. pon$ában elóírtam.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével a Mátrai

Erőmű ZrL tulajdonában lévő Bükkábrányi Bánya felhagyott meddőhányója (Bükkábrány 028/98 hrsz.)

32,9 ha területén 20 MW teljesítményű fotovoltaikus naperőmű létsítráshez twábbi hatáwizsgáat
l€fdytatásat nem tartgn szükségesnek, egyben megállapítorn, how a beruházás kornrzeíveddírí
^^^^A Al.. ÉÁtLi.I L:.,;r^l^_L^r:9 lJwq, rBnua NüttgE4l EtU.

A határozatot a kömyezet vétJdmének áltatános szaMlyairól szőó 1995. evi Llll. törverry 67. §€,
valamint a környezeti hatástlizsgálati és az egysegps környezethasználati engedélyezé§ eljárásról szdó
31412005. (X11, 25,) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés ac) és cb) pontja alapján, a 71l2O15. (Ill. 30.)

Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint az 2. sz. mellékletben biztosított
jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bekezdés ésa72. § (1) bekezciés szerint eljárva hoztam meg.
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A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a határozat V. pontjában bemutatott építési
m u nkálatok elvégzésére vonatkozik, az üzemeltetésre nem.

A határozat jegyzö részére történő megküldéséról a Rend. 5. § (6) bekezdése a|apján rendelkeztem.

Az eljárás a Ket. 153. § 2, pontja szerinti eljárási költségét (azigazgatási szolgáltatási díj összegét) a
környezetvédelmi és természefuédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
1412015, (lll, 31,) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati e|járásról a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek. elsó mondata figyelembevételével,
a jogorvoslatieljárás igazgatási szolgáltatásidíjáról a 14t2O15. (ll1.31.) FM rendelet 1. számú melléklet
35- Pontlának figyelernbe ÉEléyel a Rend. 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatásl

Miskolc, 2016. december 12,

Demeter Ervin
kormánymegbízott

nevében és megbí

#€
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