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ELŐZMÉNYEK 
Tereske Község Önkormányzatának megbízásából a VÁTI Városépítési Kft. készítette el Tereske Község 
Településrendezési Eszközeinek módosítását.  
 
A tervezési feladat egy témakörre terjedt ki:  

Tereske Község Településrendezési Eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 
0120/25 hrsz.-ú földrészlet területére szóló – módosítása, a Tereske Község területén tervezett 
5-5 MW közötti névleges teljesítőképességű napelemes kiserőmű elhelyezhetősége céljából. 

 
A feladat Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004. (II. 9.) önkormányzati 
rendelettel megalkotott Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének részterületekre szóló 
módosítására szólt. 
 
Jelen Településrendezési Eszköz módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: a 419/2021. Korm. rendelet) 78.§ (1) b) pontjában 
szereplő átmeneti rendelkezések szerint kerül egyeztetésre. 
 
A 419/2021. Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdése kimondja: 

68.§ (1) A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv egyszerűsített 
eljárásban történő 
a) készítése vagy módosítása esetén, ha 
aa) az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 
ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt, 
ab) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 
b) módosítása esetén, ha 
ba) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt, 
bb) nem tartozik az a) pont aa) és ab) alpontja, valamint a ba) alpont szerinti esetkörbe, azonban 
az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 
1. a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik, 
2. nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és 
3. nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

 
Tekintettel arra, hogy a „képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás”-
státusza fennáll, így a településrendezési eszközök módosítása a 419/2021. Korm. rendelet 68.§-a 
szerinti egyszerűsített egyeztetési eljárás szerint kerül lefolytatásra. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet átmeneti rendelkezései kimondják: 

„45.§ (1) A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és 
elfogadott településrendezési eszköz 2023. december 31-ig alkalmazható. 
(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően 
hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2023. december 31-ig 
történő módosítása, 
a) – a b) pont kivételével – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának, … 
alkalmazásával történhet.” 
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Fentiekre tekintettel, jelen TRE-módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült. 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 
60.§ (8) bekezdése kimondja: 

„(8) Azon településeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési 
koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új 
településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba 
kell léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési 
koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik 
módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük. 

 
Itt jegyezzük meg, hogy a fenti jogszabályi idézetektől eltérően az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése kimondja: 

„5.§ (1) A veszélyhelyzet* ideje alatt az Étv. 60. § (8) bekezdésétől eltérően az új településfejlesztési 
tervet és településrendezési tervet legkésőbb 2027. július 1-jéig hatályba kell léptetni, és a 2012. 
augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia vagy településrendezési eszközök módosítására 2027. június 30-ig 
van lehetőség.” 
* Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. 
rendelet szerinti veszélyhelyzet. 

 
A fenti előírásokkal összhangban – a településrendezési eszközök tekintetében – az OTÉK és az Étv. 
2012. augusztus 6.-én hatályban lévő előírásait alkalmaztuk.  
 
A tervlapok az állami alapadatok felhasználásával, az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, 
általa 2022. október 28.-án az E-TÉR felületről letöltött digitális alaptérképre készültek. 
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TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 
 
A tervezési terület, mely egyben a módosítási terület is, a 0120/25 hrsz.-ú külterületi fekvésű 
földrészlet teljes területére terjed ki.  
 
Az Edelyn Solar Kft. egy 19,46 MW (26,4192 MWp) teljesítményű fotovillamos elven működő 
naperőmű létesítését határozta el Tereske község 0120/25 hrsz.-ú ingatlanán.  
Az ingatlan a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4 802040-
4/2022 ügyiratszámú, 2022. augusztus 10.-én kelt határozatában, a 650154/2022 számon záradékolt 
Változási vázrajz alapján telekalakítási engedélyt kapott 0120/5 hrsz.-ú ingatlan megosztásával jött 
létre (0120/5 hrsz. > 0120/25 és 0120/26 hrsz.). A telekalakítási engedély időpontját megelőzően 
készült tervekben és iratokban éppen ezért a megosztás előtti helyrajzi szám szerepel. 
 

 
Forrás: Google Earth, továbbá földhivatali alaptérkép – tervezési terület kék négyzetvonallal jelölve - saját szerkesztés 
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HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
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HATÁROZATTERVEZET 
 

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2023. (… . … .) önkormányzati határozata 

Tereske Község 6/2006. (II. 08.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének 
módosításáról 

 
 
Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tereske Község 6/2006. (II. 08.) 
Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek szerint módosítja. 
 
A határozat mellékletei: 

• 1. melléklet Tereske Község Településszerkezeti Fedvényterve   M=1:5000 
• 2. melléklet Változások 

 2.1. melléklet: Változások bemutatása   M=1:5000 
 2.2. melléklet: Változások leírása 

• 3. melléklete A tervezési terület biológiai aktivitásérték számítási eredménye 
 
A határozat 2023. …-n lép hatályba. 
 
 
 
 ………………………………. ………………………………. 
 Vincze-Melo Martina Dr. Villant Gréta 
 polgármester jegyző 
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1. melléklet a …/2023. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
TERESKE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE   M=1:5000 
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0120/25

Kész ült az állam i alapadatok  felh asz nálásával
Adatsz olgáltatás sorsz ám a: XXXX TERESKE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE   M=1:5000 1.  melléklet a .../2023. (... . ... .) Kt. határozathoz°

T V, T E, T H 03-0218
ok l. építőm érnök

T k ö 11-0238
ok l. építőm érnök

T K 01-5324
ok l. tájépítész m érnök

T T /1 01-2592
ok l. építész m érnök

CSUVÁR GÁBOR
KÖZMŰ, HÍRKÖZLÉS:

KLIMENT  MIHÁLYMÁT RAI LEVENT EPAKSI SZILVIA
KÖZLEKEDÉS:KÖRNYEZET RENDEZÉS:VÁROSRENDEZÉS:

Jelmagyarázat

"
"

"

" " " " " " "

"
"

"""""""

T ervez ési terület
Köz igazgatási h atár
Fek vésh atár
Földrész let h atár
Különleges beépítésre nem  szánt m egújuló energiaforrás h asz nosítására sz olgáló terület



TERESKE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTT 0120/25 HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLET 

TERÜLETÉRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA ● PARTNERI ANYAG ● 2023. FEBRUÁR HÓ 9 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. 
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU  

 

 

2. melléklet a …/2023. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
VÁLTOZÁSOK 
1.: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA   M=1:5000 
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V2.
Má >

Kk-En

V1.
Gksz >
Kk-En

Készült az állam i alapadatok  felhasználásával
Adatszolgáltatás sorszám a: XXXX TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSOK  M=1:5000 2.1. melléklet a .../2023. (... . ... .) Kt. határozathoz°

T V, T E, T H 03-0218
ok l. építőm érnök

T k ö 11-0238
ok l. építőm érnök

T K 01-5324
ok l. tájépítészm érnök

T T /1 01-2592
ok l. építészm érnök

CSUVÁR GÁBOR
KÖZMŰ, HÍRKÖZLÉ S:

KLIMENT  MIHÁLYMÁT RAI LEVENT EPAKSI SZILVIA
KÖZLEKEDÉ S:KÖRNYEZET RENDEZÉ S:VÁROSRENDEZÉ S:

Jelmagyarázat

"
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"

" " " " " " "

"
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"""""""

T ervezési terület
Közigazgatási határ
Fekvéshatár
Földrészlet határ
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2.: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 
/TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK/ 
 

Ssz. 

Hatályos területfelhasználás 
6/2006. (II. 08.) Kt. határozattal 

elfogadott Településszerkezeti Terv 
szerint 

 

Tervezett területfelhasználás 
…/2023. (… . … .) Kt. határozattal 

elfogadott Településszerkezeti Terv 
szerint 

Változás 
területe 

/ha/ 

V1. Gksz Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület 

> Kk-En Különleges beépítésre nem 
szánt megújuló 
energiaforrások 

hasznosításának céljára 
szolgáló terület 

39,68 

V2. Má Általános mezőgazdasági 
terület 

> Kk-En Különleges beépítésre nem 
szánt megújuló 
energiaforrások 

hasznosításának céljára 
szolgáló terület 

1,93 
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3. melléklet a …/2023. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
A TERVEZÉSI TERÜLET BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 
7. § (3) b) pontja kimondja: 

„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,” 

 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
a 419/2021. Korm. rendelet) Átmeneti rendelkezéseket tartalmazó 78.§ (5) bekezdése kimondja: 

(5) Településrendezési eszköz 2027. június 30-ig történő módosításakor a területek biológiai 
aktivitásértékének számítása során 
a) a 9. mellékletet kell alkalmazni azzal, hogy az építési övezetek alatt beépítésre szánt területeket, 
az övezetek alatt beépítésre nem szánt területeket kell érteni, és 
b) a 18. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az (5) bekezdésben az építési övezetek alatt beépítésre szánt 
területeket, az övezetek alatt beépítésre nem szánt területeket kell érteni. 

 
A 419/2021. Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdése kimondja: 

„(1) Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv 
készítése vagy módosítása során, az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 
követelmény teljesülése érdekében, az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő 
biológiai aktivitásérték 
a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és 
b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési szabályzatnak 
kell tartalmaznia.” 

 
Az Eljr. 4. melléklete ugyanakkor a Településszerkezeti Terv tartalmi követelményei között 
szerepelteti „A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” pontot. 
 
Jelen TRE-módosítás az Étv., valamint az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályban lévő, 
településrendezési eszközre vonatkozó előírásait alkalmazza. Ennek okán sem a fejezet elején szereplő 
Étv. előírás, sem az Eljr. tartalmi követelményei a korábbi szövegállapot szerint nem éltek, így ezek az 
elvárások nem vonatkoznak jelen TRE-módosításra. 
Tereske Község Településrendezési Eszközeinek részterületére szóló módosítása során a biológiai 
aktivitásérték szinten tartásának igazolása nem jogszabályi kötelezettség. 
 
Tekintettel azonban a jogszabályok különböző időállapotában rejlő félreértelmezhetőségre, valamint 
a 419/2021. Korm. rendelet szigetszerű rendelkezéseire, annak igazoló számítását, hogy jelen TRE-
módosítás a BAÉ csökkenését nem eredményezi alább szerepeltetjük. 
A számítás az egyes területfelhasználási váltások nyomán létrejövő aktivitásérték változást mutatja, 
ezáltal biztosítható a tervezési területek biológiai aktivitásértékének szinten tartása. 
 
A számításnál a 419/2021. Korm. rendelet 9. mellékletében szereplő biológiai aktivitásérték mutatókat 
alkalmaztuk. 
 

Hatályos Településszerkezeti Terv szerinti Területfelhasználás Terület 
/ha/ 

BAÉ-
mutató 

BAÉ  
érték 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 39,68 0,4 15,87 
Általános mezőgazdasági terület 1,93 3,7 7,14 
Összesen   23,01 
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Tervezett Településszerkezeti Terv szerinti Területfelhasználás Terület 

/ha/ 
BAÉ-

mutató 
BAÉ  

érték 
Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 41,61 3,2 133,15 

Összesen   133,15 
 
133,15 > 23,01 
 
A biológiai aktivitásérték a módosítás nyomán növekedett. A terv az Étv. előírásait betartja.   
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RENDELETTEL JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
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RENDELETTERVEZET 
 

Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2023. (… . … .) önkormányzati rendelete 

Tereske Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004. (II. 09.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda, Állami Főépítész, 
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, 
Közlekedésért felelős miniszter /Építési és Közlekedési Minisztérium/,  
Légiközlekedési hatóság /Építési és Közlekedési Minisztérium/, 
Katonai légügyi hatóság /Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály/, 
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, 
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi 

Osztály, 
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 
Heves Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály 
Honvédelemért felelős miniszter /Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Főosztály/, 
Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, 
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,  
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
Országos Atomenergia Hivatal, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, 

továbbá Nógrád Vármegyei Önkormányzat, Pusztaberki Község Önkormányzata, Érsekvadkert község 
Önkormányzata, Szátok Község Önkormányzata, Romhány Község Önkormányzata, Bánk Község 
Önkormányzata, Borsosberény Község Önkormányzata 
 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
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1. § 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tereske Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 2/2004. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:  
 
(2) Jelen rendelet hatálya alatt álló területen területet felhasználni, telket alakítani, továbbá 

építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, 
helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni 
(továbbiakban együtt: építési munkát folytatni): 
a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK), 
c) az egyéb általános érvényű jogi rendelkezések és hatósági előírások, 
d) Tereske község vonatkozó önkormányzati rendeletei (különösen a településkép 

védelméről szóló rendelet), valamint 
e) jelen rendelet és annak 1. sz. mellékletét képző Szabályozási Terv 
előírásai szerint kell. 

 
2. § 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tereske Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 2/2004. (II. 09.) önkormányzati rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés 
lép:  
 
(1) A beépítésre nem szánt területek közé az alábbi terület-felhasználási egységek tartoznak: 

a) közlekedési és közmű területek 
b) zöldterületek 
c) erdőterületek 
d) mezőgazdasági területek 
e) vízgazdálkodási területek 
f) különleges beépítésre nem szánt területek 

 
3. § 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tereske Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 2/2004. (II. 09.) önkormányzati rendelete a következő alcímekkel és szakaszokkal kiegészül: 

 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

29/A. § 
 
(1) Különleges beépítésre nem szánt terület a megújuló energiaforrások hasznosításának céljárta 

szolgáló terület. 
 

Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület 
(Kk-En jelű) 

29/B. § 
 
(1) Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 

terület övezetében: 
a) megújuló energiaforrások hasznosítását szolgáló létesítmény(ek) és műtárgy(ak),  
b) közműlétesítmény(ek) és műtárgy(ak), 
c) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló (szociális, irodai, raktár, porta stb.) 

épület(ek), valamint 
d) a terület fenntartását szolgáló gazdasági célú épület(ek) 
helyezhető(k) el. 
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(2) Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 
terület övezetében: 
a) a beépítés módja: szabadonálló, 
b) a beépíthetőség legnagyobb mértéke: 2 %, 
c) az építménymagasság legnagyobb értéke 7,5 m, amely technológiai indokból, annak 

igazolható mértékéig, növelhető. 
 
4. § 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tereske Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 2/2004. (II. 09.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletét képező, „Külterületi Szabályozási 
Terv” című, „M=1:10.000” léptékű, „HM-3*” rajzszámú tervlap tervezési területre vonatkozó 
normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletét képező, „Tereske Község Szabályozási Fedvényterve” 
című, „M=1:5000” léptékű tervlap tervezési területre vonatkozó normatartalma lép. 
 
5. § 
(1) E rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő építéshatósági ügyekben is 

alkalmazni lehet, amennyiben az a kérelmező számára kedvező. 
 
 
 
 ………………………………. ………………………………. 
 Vincze-Melo Martina Dr. Villant Gréta 
 polgármester jegyző 
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1. melléklet a …/2023. (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 
TERESKE KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI FEDVÉNYTERVE   M=1:5000 
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Készült az állam i alapadatok  felhasználásával
Adatszolgáltatás sorszám a: XXXX TERESKE KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI FEDVÉNYTERVE   M=1:5000 1. melléklet a .../2023. (... . ... .) önkormányzati rendelethez°

T V, T E, T H 03-0218
ok l. építőm érnök

T k ö 11-0238
ok l. építőm érnök

T K 01-5324
ok l. tájépítészm érnök

T T /1 01-2592
ok l. építészm érnök

CSUVÁR GÁBOR
KÖZMŰ, HÍRKÖZLÉ S:

KLIMENT  MIHÁLYMÁT RAI LEVENT EPAKSI SZILVIA
KÖZLEKEDÉ S:KÖRNYEZET RENDEZÉ S:VÁROSRENDEZÉ S:

Jelmagyarázat

"
"

"

" " " " " " "

"
"

"""""""

T ervezési terület
Közigazgatási határ
Fekvéshatár
Földrészlet határ

! ! ! ! ! É pítési övezet / övezet határa
bKk-En É pítési övezet / övezet kódja
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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1. VÁROSRENDEZÉS 
1.1. A változtatással érintett területek adottságai / Módosítások bemutatása 
A település bemutatása 
Tereske község az Észak-Magyarország régióban, ezen belül Nógrád megyében helyezkedik el, a Rétsági 
járás része. A KSH helységnévtára szerint 2022. év elején a lakónépessége 675 fő volt.  
A tervezési terület külterületen helyezkedik el.  

 
Forrás: OpenstreetMap - tervezési terület kék 

négyzetvonallal jelölve – saját szerkesztés 

Tereske község határos Pusztaberki községgel, 
Érsekvadkert községgel, Szátok községgel, 
Romhány községgel, Bánk községgel, 
Borsosberény községgel. 
A területet nyugat felől a 22. sz. [Rétság-
Salgótarján] másodrendű főút (Elsőrendű közúti 
közlekedési terület - KÖu), észak felől 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
(Gksz), kelet felől általános mezőgazdasági 
terület (Má), dél felől pedig a Farkasvölgyi-patak 
vízgazdálkodási terület (V) és általános 
mezőgazdasági terület (Má), továbbá egy rövid 
szakaszon gazdasági erdőterület (Eg) határolja. A 
belterület a kiserőmű északi határától 180 
méterre található. 

 
Forrás: Földhivatali alaptérkép és DTA50 alaptérkép - tervezési terület kék négyzetvonallal jelölve – saját szerkesztés 
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Hatályos Településrendezési Eszközök 
Tereske rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel. 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (II. 08.) számú határozattal fogadta el 
Tereske Község Településszerkezeti Tervét. 
 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2004. (II. 09.) önkormányzati rendelettel alkotta 
meg Tereske Község Helyi Építési Szabályzatát. 
 
Tervezett állapot 
Jelen TRE-módosítás egyetlen beruházás megvalósíthatóságát hivatott biztosítani a 0120/25 hrsz.-ú 
ingatlanon, melyen kiserőmű elhelyezése tervezett. 
 
1. tervezési terület 
A tervezési terület teljes egészében külterületi fekvésű. Valós hasznosítása szántó művelés. A hatályos 
Településrendezési Eszközök a területet zömében kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz) területbe 
sorolják. E besorolásnak megfelelő beruházás nem valósult meg a területen, mely máig beépítetlen 
maradt. 
A területet nyugat felől a 22. sz. [Rétság-Salgótarján] másodrendű főút (Elsőrendű közúti közlekedési 
terület - KÖu), észak felől kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz), kelet felől általános 
mezőgazdasági terület (Má), dél felől pedig a Farkasvölgyi-patak vízgazdálkodási terület (V) és általános 
mezőgazdasági terület (Má), továbbá egy rövid szakaszon gazdasági erdőterület (Eg) határolja. 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
A módosítás üzemtervezett, vagy a hatályos terv által kijelölt erdőterületet nem érint. 
 
A tervezési terület tervezett besorolása Kk-En – Különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület.  
 
A területfelhasználás rövidítése – Tereske Község Településrendezési Eszközeinek készítési időpontja 
okán – az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos II. fejezetének szövegállapotát tükrözi, melynek 
használatát az OTÉK 121.§ (1) bekezdése mondja ki: 

„121.§ (1) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható 
módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet 
a) 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete, valamint 1. számú melléklete és 
b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete 
figyelembevételével készíti el.” 

 
1.2. Változások területi mérlege 
 

Hatályos Településszerkezeti Terv szerinti Területfelhasználás Terület 
/ha/ 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 39,68 
Általános mezőgazdasági terület 1,93 
Összesen 41,61 

 
Tervezett Településszerkezeti Terv szerinti Területfelhasználás Terület 

/ha/ 
Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára 
szolgáló terület 41,61 

Összesen 41,61 
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1.3. A Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 
1. tervezési terület 
A tervezési területet a hatályos Településrendezési Eszközök kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
(Gksz), illetve általános mezőgazdasági (Má) területbe sorolják. A tervezési területen közterület nem 
található. A tervezési terület elhelyezkedése, illetve környezete, a korábbi fejezetekben már 
bemutatásra került. 

 
Forrás: Hatályos Szabályozási Terv kivágata - tervezési terület kék négyzetvonallal jelölve – saját szerkesztés 

 
2. tervezési terület 
Meglévő állapot 
Az ingatlan adatai 

Hrsz. Művelési ág Terület /m2/ Tulajdon Megjegyzés 

0120/25 szántó 416 144 magán - 
 

 

A hatályos Szabályozási Terv a módosítással 
érintett területen nagy részben kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területet (építési övezeti 
jele: Gksz), kis részben általános mezőgazdasági 
területet (övezeti jele: Má) jelöl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Hatályos Külterületi Szabályozási Terv 
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A hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint a Gksz-jelű építési övezet építési telkének paraméterei: 
Beépítés módja: Szabadon álló 
Legkisebb területe: 2500 m2 
Legnagyobb beépítettsége: 50 % 
Legnagyobb szintterület sűrűsége: 1,00 
Legnagyobb építménymagassága:  7,5 m 
Legkisebb zöldterület fedettsége: 30 % 
Legkisebb szélessége: 20 m 

 
Az Má-jelű övezet paraméterei: 

OTÉK szerinti, azaz – az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos szövegállapotának 29.§ alapján – az 
Má-jelű övezet telkének paraméterei: 
Legkisebb beépíthető területe: 720 m2 
Legnagyobb beépítettsége: 3 % (igénybevétele művelési ág és teleknagyság függvénye) 
Legnagyobb építménymagassága:  7,5 m (csak lakóépületre vonatkozik) 
Birtokközpont kialakítható min. 10.000 m2 telekterületen, birtoktest kialakításával, max. 45% 
beépítettséggel. 

 
Tervezett állapot 

 

A tervezési terület teljes egésze különleges 
beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület besorolást 
kap. 
A módosítás során új beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre. 
A tervezési terület közterületi kapcsolata 
biztosított, ennél fogva sem közterület 
kiszabályozására, sem magánút kijelölésére 
nincs szükség. 
 
Tervezett Kk-En-jelű övezet paraméterei: 
- Beépítési mód: Szabadon álló (SZ) 
- Legnagyobb beépítettség: 5 % 
- Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m 
- Legkisebb beépíthető telekterület: 1000 m2 

 

Építési övezet jele Beépítési mód 
Legnagyobb 
beépítettség 

(%) 

Legnagyobb 
építménymagasság 

(m) 

Legkisebb 
beépíthető 
telekterület 

(m2) 
Kk-En SZ 5 7,5 1000 

Tervezett övezet paraméterei 
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2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 4.§ (2) bekezdése kimondja: 

„4.§ … (2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban 
készülnek.” 

 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: az Trtv.) 7.§ (1) bekezdése kimondja: 

„7.§ (1) Az egyes térségekben a területfelhasználásra, az ország településein a településképi 
követelményekre és az építésre vonatkozó szabályokat a 3. §-ban foglalt rendelkezésekre is 
tekintettel e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani.” 

 
Jelen településrendezési eszköz-módosítás területrendezési tervvel való összhangját az alábbi három 
jogszabály vizsgálatával kell bemutatni:  

 A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény,  

 A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, valamint 

 Nógrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet. 
(továbbiakban: NMTrT) 

 
Tereske Község Településszerkezeti Terve részterületre szóló módosításának összhangját az 
alábbiakban felsorolt, Tereske község területét érintő vármegyei területfelhasználási kategóriákkal, 
valamint országos és vármegyei övezetekkel vizsgáltuk. 
 
TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK ÉS ÖVEZETEK ÉRINTETTSÉGÉNEK TÁBLÁZATA: 

TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS / TÉRSÉGI ÖVEZET 
MEGNEVEZÉSE 

LEHATÁROLÁS ALAPJA: 
TERVLAP, VAGY ADATSZOLGÁLTATÁS 

A TERVEZÉSI TERÜLETET 
ÉRINTI, VAGY NEM ÉRINTI 

Vármegyei területfelhasználási kategóriák 
Erdőgazdálkodási térség NMTrT Térségi Szerkezeti Terve NEM ÉRINTI 
Mezőgazdasági térség NMTrT Térségi Szerkezeti Terve NEM ÉRINTI 
Vízgazdálkodási térség NMTrT Térségi Szerkezeti Terve NEM ÉRINTI 
Települési térség NMTrT Térségi Szerkezeti Terve ÉRINTI 
Sajátos területfelhasználású térség NMTrT Térségi Szerkezeti Terve NEM ÉRINTI 

Országos övezetek 
Ökológiai hálózat magterületének övezete 
OTrT 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 
OTrT 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
OTrT 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
OTrT 3/2. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.) NEM ÉRINTI 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
9/2019. MvM rendelet 1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.) ÉRINTI 

Erdők övezete 
OTrT 3/3. melléklete adatszolgáltatás* NEM ÉRINTI 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 2. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.)  NEM ÉRINTI 

Tájképvédelmi terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 3. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) NEM ÉRINTI 
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Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 
OTrT 3/4. melléklete 

adatszolgáltatás  
(NMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, 
Építésügyi Hatósági és 
Örökségvédelmi Osztály) 

NEM ÉRINTI 

Vízminőség-védelmi terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 4. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság) 

ÉRINTI 

Nagyvízi meder övezete  
9/2019. MvM rendelet 5. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság) 

NEM ÉRINTI 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
OTrT 3/5. melléklete 

adatszolgáltatás  
(honvédelemért felelős miniszter) NEM ÉRINTI 

Vármegyei övezetek 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
KEMTrT 3.9. melléklete adatszolgáltatás** NEM ÉRINTI 

Földtani veszélyforrás terület övezete 
KEMTrT 3.10 melléklete adatszolgáltatás*** NEM ÉRINTI 

Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet 
NMTrT 3.11 melléklete NMTrT övezeti tervlapja NEM ÉRINTI 

Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet 
NMTrT 3.12 melléklete NMTrT övezeti tervlapja NEM ÉRINTI 

Együtt tervezhető térség övezete: 
Településfejlesztési dokumentumok és 
településrendezési eszközök társulásban 
történő készítésének övezete 
NMTrT 3.13 melléklete 

NMTrT övezeti tervlapja ÉRINTI 

Zártkerti övezet 
NMTrT 3.14 melléklete NMTrT övezeti tervlapja ÉRINTI 

   
* Adat forrása: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely 
** Adat forrása: https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek 
*** Adat forrása: Országos Felszínmozgás Kataszter 
 
A továbbiakban kizárólag a táblázat szerint érintett térségi területfelhasználásokat és övezeteket 
tekintjük át. 
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2.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve (Trtv.): 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Trtv.) alkalmazási kötelezettséget ír elő a településrendezési eszközök készítésénél: 

„3.§ (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a vármegyei területrendezési terv, a 
településfejlesztési terv, településrendezési terv és a településképi rendelet készítése és 
elfogadása során.” [Trtv.: 3. § (1)] 

 
2.1.1. AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE – ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

 

Jelmagyarázat 

  
 
Tervezési terület kék négyzetvonallal jelölve. 

 
Az Ország Szerkezeti Terve szerint a tervezési területet kizárólag a mezőgazdasági térség érinti. 
Az országos területfelhasználási kategóriák igazolását a Tervezőknek nem kell elvégezni, mivel az arra 
vonatkozó szabályoknak a vármegye területére vetítve kell teljesülniük.  

„10.§ (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a vármegyei 
területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során 
a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába 
kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell 
sorolni; 
c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 
(2) A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 
(3)  Az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületet, hulladékártalmatlanító létesítmény 
elhelyezésére szolgáló területet, egészségügyi, sportolási, közlekedési és honvédelmi területet a 
vármegyei területrendezési tervben sajátos területfelhasználású térségbe kell sorolni. A sajátos 
területfelhasználású térségbe sorolt országos területfelhasználási kategória területét az (1) 
bekezdés szerinti számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” [Trtv. 10. §] 

 
Új beépítésre szánt terület kijelölése 

„12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 
tervben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
szerinti barnamezős terület. 
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(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha a c) 
pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.” [Trtv. 12. § (1)-(2)] 

Jelen településrendezési eszköz módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül 
sor. 
 

„13.§ (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – 
a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté.” [Trtv. 13. §] 

Tereske község nem borvidéki település.  
A gyümölcs termőhelyi kataszter I. és II. osztályú területek nyilvánosan elérhető adatai (Forrás: 
https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny) alapján a település jelen tervezési területe nem érintett 
ilyen jellegű ingatlanokkal. 
 
2.1.2.AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE – ORSZÁGOS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEI 
A tervezési területet országos jelentőségű infrastruktúra hálózatok nem keresztezik.  
 
2.1.3. ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
Az országos övezeteknek a Trtv. mellékleteiben szereplő lehatárolását az Eljr. szerint érintett 
államigazgatási szervek esetén ezen eljárásrendben megkért adatszolgáltatás, továbbá a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. – A kiemelt térségi és a megyei 
területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település 
településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett 
államigazgatási szervek című – mellékletében szereplő, előzetes adatszolgáltatásra kötelezett 
államigazgatási szervektől kapott adatszolgáltatás alapján pontosítottuk. 
 
A Trtv. 19.§ (1), (4) bekezdése kimondja: 

„19.§ (1) Az országos övezetek a következők: 
1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
6. erdők övezete, 
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
8. tájképvédelmi terület övezete, 
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
10. vízminőség-védelmi terület övezete, 
11. nagyvízi meder övezete, 
12. VTT-tározók övezete, 
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete.” 
„(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi 
lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja 
meg.” 

 
A Trtv. 22.§-a és 23.§ (2) bekezdése kimondja: 

„22.§ A kiemelt térségi és vármegyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv 
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a vármegyei 
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területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban 
figyelembe venni. 
23.§ … (2) A településrendezési terv készítésénél a kiemelt térségi és vármegyei területrendezési 
terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak – az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – illetékes állami igazgatási 
szervek vagyok azok területi szervei egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti 
esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó 
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése 
szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és vármegyei területrendezési tervben 
meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési terv készítése során a települési 
önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba 
ütközik.” 

 
AZ ÉRINTETT ORSZÁGOS ÖVEZETEK BEMUTATÁSA: 
(TERVEZÉSI TERÜLET KÉK KÖRVONALLAL JELÖLVE) 

 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
Az övezet a tervezési területet érinti. 
 
„2.§ (1) A településrendezési eszközök készítése során 
a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 
területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezetén javasolt kijelölni. 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új 
külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető.” [9/2019. MvM 
rendelet 2.§ (1)-(2)] 
 
Az övezetben új külfejtéses művelésű 
bányatelek nem került kijelölésre.  
A Napelempark létesítése nem okozza a 
termőtalaj visszafordíthatatlan károsodását, 
ezáltal a területen megmarad az esetleges 
későbbi szántóterületi hasznosítás lehetősége. 
A tervezett kiserőmű megvalósításához 
Talajvédelmi Terv is készült, mely biztosítja a 
termőtalaj védelmét. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 
Az övezet a tervezési területet érinti. 
 
„5.§ … (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel 
érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. [9/2019. MvM 
rendelet 5.§ (2)-(3)] 
 
A tervezési területen a kiserőmű üzemeltetése 
során nem keletkezik szennyvíz. 
A tervezett kiserőmű területén a műszaki 
tervdokumentáció szerint a felszíni csapadékvíz-
elvezetés biztosítva lesz. 
 

 
Az országos övezetekre vonatkozó előírások betartásra kerültek. 
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2.2. Nógrád Megye Területrendezési Terve (NMTrT) 
A Nógrád Megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020 (III. 12.) önkormányzati rendelet 2020. 
március 13-án lépett hatályba. 
 
2.2.1. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV 
A Kiserőmű ingatlanhatáros lehatárolása az alábbi vármegyei területfelhasználást érinti: 

- Települési térség 
A Kiserőmű ingatlanhatáros lehatárolása az alábbi térségi műszaki infrastruktúra hálózatokat érinti, 
vagy határolja: 

- Meglévő átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat 
- Tervezett 5-50 MW névleges teljesítőképességű erőmű 
- Meglévő főút (terület határa mentén) 
- Tervezett térségi kerékpárútvonal (terület határa mentén) 

Hatályos Térségi Szerkezeti Terv (Forrás: 2. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez) - Tervezési területek kék 
négyzetvonallal jelölve, tervezett Kiserőmű piros „E” jelű piktogrammal jelölve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Településszerkezeti Terv megfeleltetése 
A Trtv. kimondja:  

„5.§ (2) bekezdés … 3. települési térség: az országos és a vármegyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos 
területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a 
belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak.” [Trtv. 5. § (2) 3. pont] 
… 
„11. § d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; [Trtv. 11.§ d)] 

A megfeleltetés biztosított. 
Tereske Község Településszerkezeti Tervének módosítása Nógrád Vármegye területfelhasználási 
kategóriáinak előírásaival összhangot mutat. 
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2.2.2. VÁRMEGYEI ÖVEZETEK 
A Trtv. kimondja:  

„19.§ … (3) A vármegyei övezetek a következők: 
1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
3. tanyás területek övezete, 
4. földtani veszélyforrás terület övezete,” 
„(5) A (3) bekezdés 1–4. pontjaiban meghatározott vármegyei övezetek övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi 
lehatárolását a vármegyei területrendezési terv állapítja meg.” [Trtv. 19.§ (3), (5)] 
 
„21.§ (1) A kiemelt térségi és vármegyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek 
előírásait is alkalmazni kell. 
(2) A törvény és a 19. § (4) és (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó 
ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.” [Trtv. 21.§ (1)-(2)] 
 
„22.§ A kiemelt térségi és vármegyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv 
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a vármegyei 
területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban 
figyelembe venni. 
23.§ … (2)  A településrendezési terv készítésénél a kiemelt térségi és vármegyei területrendezési 
terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak – az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – illetékes állami igazgatási 
szervek vagyok azok területi szervei egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti 
esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó 
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése 
szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és vármegyei területrendezési tervben 
meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési terv készítése során a települési 
önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba 
ütközik.” [Trtv. 23.§ (2)] 

 
A vármegyei övezetek közül a következő egyedileg meghatározott vármegyei övezetek érinti a 
tervezési területet. 

- Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő 
készítésének övezete, 

- Zártkerti övezet. 
 

 

Településfejlesztési dokumentumok és 
településrendezési eszközök társulásban 
történő készítésének övezete 
 
Az övezet a település teljes közigazgatási 
területét lefedve került lehatárolásra. 
 
„(10) A településfejlesztési dokumentumok és 
településrendezési eszközök társulásban történő 
készítésének övezetébe tartozó településekre 
vonatkozó előírások: 
a) Az övezetbe tartozó települések településfejlesztési 
koncepciójuk, integrált településfejlesztési 
stratégiájuk, valamint településrendezési eszközeik 
készítését, felülvizsgálatát, módosítását bármely, az 
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övezetbe tartozó szomszédos településsel közös 
tervezés keretében is elvégezhetik. 
b) A közös tervezés során a Jóváhagyandó 
munkarészek, a Megalapozó munkarészek, az 
Alátámasztó munkarészek, valamint a Terviratok 
közös dokumentációként készülnek el, és kerülnek 
véleményeztetésre. 
c) A Jóváhagyandó munkarészek közös egyeztetések 
nyomán, az érintett önkormányzatokkal 
konszenzusban születnek. A közösen rögzített 
elhatározások 
az érintett település közigazgatási területén belül az 
érintett önkormányzat álláspontja alapján, a közös 
elhatározások figyelembe vételével kerülnek 
rögzítésre.  
d)  településfejlesztési dokumentumok és a 
településrendezési eszközök társulásban történő 
készítése esetén a társulás létszáma nincsen 
korlátozva, azonban az abban résztvevő települések 
közös területének egyetlen vonallánccal 
körbehatárolhatónak kell lennie. 
e) Az övezetbe tartozó települési önkormányzatok 
társult mikro térségeket alkothatnak, és mikro térségi 
központokat jelölhetnek ki. [NMTrT 5.§ (10)] 
 
A Területrendezési Eszközök jelen módosítása 
nem önkormányzatok közötti társulásban 
történik.  
 

 

 
 

Zártkerti övezet 
 
Az övezet a település teljes közigazgatási 
területét lefedve került lehatárolásra. 
 
A tervezési terület, a földhivatali alapadatok 
alapján, zártkerti fekvésű területet nem érint. 
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Forrás: Földhivatali alaptérkép – saját szerkesztés 

 
A vármegyei övezetekre vonatkozó előírások betartásra kerültek. 
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3. TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
3.1. A módosítások táji vonatkozásai 
Természetvédelem 
A tervezési terület Tereske község külterületi részén, a belterülettől 200 méterre nyugatra helyezkedik 
el. A tervezési terület szántó művelési ágú földrészleten fekszik. A földhivatali alapadatok alapján a 
területet északról és keletről szántóterületek, délről a Farkasvölgyi-patak, szántóterület és egy 
üzemtervezett erdőrészlet, nyugat felől pedig a 22. sz. [Rétság-Salgótarján] másodrendű főút határolja. 
 
A tervezési terület a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területére esik. 
 
A kijelölt telek területét nem érinti sem helyi, sem országos védettségű, sem Natura 2000, sem Nemzeti 
Ökológiai Hálózathoz tartozó terület. A területet tájképvédelmi terület sem érinti.  
A tervezési terület nem érintett az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterülettel. 
 
A napelemes kiserőműben alkalmazott műszaki megoldások és technológiák a legkevésbé 
befolyásolják a zöld növényzetet és állatvilágot. A kiserőmű üzeme folyamán környezetének flórája és 
faunája, a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei nem változnak. 
Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 
 
A napelempark létesítése és üzemelése során végzett tevékenységek, és azok hatásterülete – az összes 
környezeti elem tekintetében a napelemparkot befoglaló telekhatáron belül marad. Nem érinti más 
település közigazgatási területét. A tevékenység nem érint Natura 2000 területet.  
Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 
 
Zöldfelületi rendszer 
A terület zonális társulásai a cseres- és a gyertyános tölgyesek (Quercetum petraeae-Carpinetum). A 
lankás dombvidék völgytalpain mocsarak és üde, nedves rétek húzódnak. A maradványtölgyes-foltok 
értékes növényei a madársisakfajok (Cephalanthera spp.), a turbánliliom (Lilium martagon) és a gérbics 
(Limodorum abortivum). A kistáj nagy része ma szántó, parlag. Ezeken kezdenek megjelenni az egykori 
gyomflóra fajai. 
Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 
 
A beruházáshoz kapcsolódó létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás 
feltételeit nem rontja. A napelemek alatti termőrétegre gyep telepítése történik, annak rendszeres 
nyírásával. A napelemes kiserőmű beruházása során a talajt nem szennyező, jó színvonalú, 
környezetbarát technológiai megoldások és anyagok kerülnek beépítésre. 
Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 
 
A Kiserőmű megvalósításához Ökológiai Állapotfelmérés is készült. (Készítette: Esküdt Péter Nándor 
természet-, és tájvédelmi szakértő - SzTv-é-020/2011. - 2022.) 
A kijelölt telek tervezett területe közvetlenül nem érint helyi, vagy országos védettségű, továbbá 
Natura 2000-es és Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területet sem. 
A terület növényföldrajzilag a Magyar, vagy Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-
középhegység flóravidékének (Matricum) Börzsöny, Cserhát és Gödöllői-dombvidék (Neogradense) 
flórajárásába tartozik. Állatföldrajzi beosztása szerint a Közép-dunai faunakerület, Ősmátra (Matricum) 
faunakörzetének, Börzsöny–Mátra–Bükk vonulat (Eumatricum) faunajárásába sorolható. 
A terület zonális társulásai a cseres- és a gyertyános-tölgyesek. A lankás dombvidék völgytalpain 
mocsarak és üde-nedves rétek húzódnak. A maradványtölgyes-foltok értékes növényei a 
madársisakfajok (Cephalanthera spp.), a turbánliliom (Lilium martagon) és a gérbics (Limodorum 
abortivum). 
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A kistáj nagy része ma szántó, parlag. Ezeken kezdenek megjelenni az egykori gyomflóra fajai (nyári 
hérics – Adonis aestivalis, lángszínű hérics – A. flammea, konkoly – Agrostemma githago, mezei 
szarkaláb – Consolida regalis, pipacs – Papaver rhoeas). 

- Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, H5a, K2 
- Közepesen gyakori élőhelyek: OB, RA, P2a, RB, RC, J5, H3a, B1a, H4, OA 
- Ritka élőhelyek: E1, D34, L1, L2x, K1a, B5, D5, J1a, H5b, BA, D6, A1 
- Fajszám: 600-800; védett fajok száma: kevesebb, mint 20 
- Özönfajok: japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.); fehér akác (Robinia pseudoacacia); 

aranyvessző-fajok (Solidago spp.); tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.); selyemkóró (Asclepias 
syriaca); bálványfa (Ailanthus altissima); zöld juhar (Acer negundo) 

 
A tervezési területen megtalálható vegetáció-típusok: 
A tervezési területen teljes egészében szántóföldi monodomináns növényi kultúra található, amely egy 
intenzív erősen antropogén hatás eredménye. A terület bejárásakor őszi búza (Triticum aestivum) 
tenyészett a területen. A tervezési terület határán, keskeny szegélyszerű kiterjedésben jellemzően 
közel sem egységes, társulástanilag nehezen azonosítható ruderális gyomtársulás volt megfigyelhető, 
ettől kivételt képzett a D-i csatlakozó területen részben beékelődő mezofil lombos erdőtársulás 
(Querco-Fagetea). 
 
A tervezett beruházás következtében a szegélytársulások nem lesznek érintettek, így azok nem lesznek 
hatásviselők. A tervezési terület jelenlegi hasznosítási módjából adódóan a cönológiai felvételezés nem 
volt lehetséges, a csatlakozó élőhelyek esetében a társulástani jellemzőket tüntettük fel. 
A beruházás helyszíne jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, jellemzően D-i irányba lejtő 
dombvidéki terület, ahol a természetes vegetáció teljes mértékben hiányzik, amely köszönhető a 
rendszeres művelésnek. Természetközeli állapotban lévő területek szinte kizárólag a tervezési terület 
határán és azon túl találhatók, azonban fajkészletükben ezek sem hordozzák a térségre jellemző 
jegyeket. 
A beruházás helyszínét É-ról és Ny-ról műút határolja, míg D-i irányban egy erdőtársulás ékelődik be. 
A fás társulás domináns állományalkotó faja a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), melyhez 
elegyként a vénic szil (Ulmus laevis) társul. 
Ez a lomboserdő társulás éles határ mentén két részre osztódik, a D-i felén már egy zárt akácos 
(Chelidonio-Robinion) uralja a területet. Ezek a társulások a beruházás által nem érintettek, várhatóan 
tartós hatást sem kell elviselniük, így jelenlegi összetételükben változás nem várható. 
A tervezési terület É-i és Ny-i határán húzódó műutak mentén egy szegélyszerű ruderális gyomtársulás 
figyelhető meg, amely egyes területei rendszerint kaszálásra kerülnek, máshol viszonylagos 
érintetlenséget mutatnak. 
A szegélyközösségben a rendszeresen kaszált területeken jellemzően az évelő egyszikűek dominanciája 
figyelhető meg, mint a réti perje (Poa pratensis), a laposszárú perje (Poa compressa), árva rozsnok 
(Bromus inermis), vagy a csomós ebír (Dactylis glomerata). Ezek az élőhelyek jellemzően félszáraz 
területek, ugyanakkor a mezőgazdasági terület közelsége miatt egyes növényi tápanyagból jól 
ellátottak, így a fajok növekedési erélye erős. 
 
A tervezési terület ökológiai állapotára jelentős hatással van a jelenlegi hasznosítási mód. A 
mezőgazdasági művelés által a természetes élőhelyek felszámolásra kerültek, ezáltal az ökológiai 
rendszerek degradációja történt. Ennek a folyamatnak az eredményeként a természetes populációk 
fajkészlete teljes mértékben leépült, az intenzív mezőgazdasági kultúra kizárta magából a területre 
eredetileg jellemző taxonokat, így a fajok egy része a szegélyzónában keresi életterét, ahol a 
zavarástűrő, tág ökológiai valenciájú fajok átvették az életteret a szűk tűrésű specialistáktól. 
A tervezési területet övező keskeny szegélytársulásban legnagyobb egyedszámmal kerültek 
felvételezésre azok a természetes gyomfajok, melyek jól képesek reagálni az élőhelyüket érő 
antropogén hatásokra. Szaporodási stratégiájuk egyik fő eleme, hogy egy vegetációs periódus alatt 
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képesek 3-4 generációt is hozni, ezáltal a rendelkezésükre álló szabad életteret nagy dinamikával 
képesek betölteni. 
 
A szegélyzónában felvételezésre került fajok között alacsony arányban képviseltetik magukat a 
természetes kompetitorok és a tájidegen, agresszív kompetitorok. Míg előbbiek a természetes 
társulások vagy azok valamely szintjének domináns vagy uralkodó fajai, az utóbbiak táj- és flóraidegen 
növények, amelyek szándékos betelepítés vagy véletlen behurcolás révén kerültek a flórába és ott 
egyrészt agresszív propagációs stratégiájuk, másrészt a táplálékláncba való beilleszkedésük 
elmaradása miatt képesek arra, hogy a természetes és féltermészetes társulások életterébe behatolva 
uralkodóvá váljanak. A természetes kompetitorok többnyire magas vegetatív allokációs rátájú, K-
stratégista, évelő vagy fás életformájú, nagy produkciójú fajok, amelyek a szukcesszió egy bizonyos 
szakaszában az adott termőhelyen a legnagyobb versenyképesség kifejtésére alkalmasak. 
A legnagyobb egyedszámban kerültek felvételezésre azok a ruderális kompetitorok, amelyek hatékony 
propagációs stratégiájuk és/vagy konkurencia-szegény környezetük miatt uralkodóvá és 
társulásalkotóvá válnak és másodlagos edifikátorként működve a termőhely átalakítására és a 
szukcesszió irányának megváltoztatására képesek. Ezek közül kerül ki számos a mezőgazdasági 
kultúrákban széles körben elterjedt agresszív gyom, melyek igen agresszívek lettek a vegyszeres 
gyomírtók elterjedt használata miatt. 
 
Összegzésként megállapítható, hogy a területen tervezett beruházás következtében nem várható 
olyan hatás, amely természetvédelmi szempontból jelentős változást idézne elő. Forrás: Ökológiai 
Állapotfelmérés (Készítette: Esküdt Péter Nándor természet-, és tájvédelmi szakértő - SzTv-é-020/2011. - 2022.) 
 

 
Forrás: Ökológiai Állapotfelmérés (Készítette: Esküdt Péter Nándor természet-, és tájvédelmi szakértő - SzTv-é-020/2011. - 

2022.) 
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3.2. Környezeti értékelés 
Tereske Község Önkormányzata az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírása alapján kikérte a környezet védelméért felelős közigazgatási 
szervek véleményét a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.  
 
AZ ÉRINTETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELŐZETES VÉLEMÉNYE 

Ssz. Államigazgatási Szerv* Állásfoglalás 

1c Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Iktatószám: NO/NEF/1217-2/2022 

„A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés értelmében a 
kidolgozó a (2) bekezdés szerinti vélemény kérésekor, 
annak megalapozásához, legalább a következő 
tájékoztatást küldi meg: 
a) a tervezési feladat (terv, illetve program címe, típusa, 
tartalma, tervezési terület); 
b) a terv, illetve program célja; 
c) módosítás esetén a módosítás lényege és az eredeti 
tervhez, illetve programhoz mért jelentősége; 
d) a 2. számú mellékletben foglalt szempontok 
alkalmazásához a rendelkezésére álló és általa adható 
információ. 
A fent hivatkozott Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében 
felsoroltakból csak a tervezési feladatok a) pontja került 
megküldésre. 
A hiányzó adatok miatt azonban nem állapítható meg a 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve a 3. számú 
melléklet II. 1. c) pontja értelmében, hogy a hivatkozott 
településrendezési terv módosításával várható-e olyan 
jelentős környezeti hatás, ami miatt környezeti vizsgálat 
lefolytatása környezet- és településegészségügyi 
szempontból szükséges vagy ettől el lehet tekinteni.  
A fentiek miatt a megküldött dokumentációt érdemben 
nem tudjuk véleményezni.” 

2d Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály  
Növény- és Talajvédelmi Osztály 
Ikt. sz.: NO/NTO/1545-2/2022 

„A megküldött dokumentációt (Tervező: VÁTI Városépítési 
Kft. 1076 Budapest, Thököly út 7. II./17.) áttanulmányozva 
megállapítottam, hogy a tervezett beruházás talajvédelmi 
érdeket nem sért. Termőföldet érintő kedvezőtlen 
környezeti hatásokkal nem kell számolni. 
Fentiek alapján a településrendezési eszközök 
módosításához talajvédelmi szempontból kikötés nélkül 
hozzájárulok.” 

2e Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
Ügyiratszám: 19058-2/2022. 

Környezeti hatásvizsgálat lefolytatását a Tereske 
külterület 0120/25 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan -
földvédelmi szempontból - nem tartom szükségesnek. 

2g Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 
ikt. sz.: BP/FNEF-TKI/6186-2/2022. 

„A község közigazgatási területén természetes 
gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen 
esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik.” 

2i Nemzeti Népegészségügyi Központ 
lktatószám: 62494-2/2022/KBKHF 

„Illetékességünket figyelembe véve a település gazdasági 
fejlődésére irányuló törekvéseit nem kifogásoljuk és a 
gazdasági-ipari területi átsorolásoknak önmagában 
kémiai biztonsági szempontú környezeti hatása nincsen.” 
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Ssz. Államigazgatási Szerv* Állásfoglalás 

2j Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
ikt. sz.: 36200/1257-1/2022.ált. 

„Tekintettel arra, hogy a településen jelenleg nem 
található a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó veszélyes üzem 
(alsó küszöbértékű/felső küszöbértékű/küszöbérték 
alatti), valamint a megküldött tájékoztatás alapján 
megállapítottam, hogy hatóságom hatáskörébe tartozó 
szakterületet illetően jelentős környezeti hatás nem 
várható, ezért környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartom szükségesnek.” 

* Az államigazgatási szervek megnevezésénél a válaszadás időpontjában hatályos megnevezésük szerepel. 
A táblázatban azok a környezet védelméért felelős államigazgatási szervek szerepelnek, amelyek előzetes 
véleményt adtak.  

 
A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály véleményében kifogásolta, hogy a 
tájékoztató dokumentációban nem szerepelnek az alábbiak: 

„b) a terv, illetve program célja; 
c) módosítás esetén a módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért jelentősége; 
d) a 2. számú mellékletben foglalt szempontok alkalmazásához a rendelkezésére álló és általa adható 
információ.” 

 
A Településrendezési Eszközök módosításának véleményezése az E-TÉR felületen került elindításra.  
A felületen a „KV_TAJEKOZTATO_DOKUMENTACIO_TERESKE_MOD.pdf” file mellett helyet kapott a 
„419_E_TER_TAJEKOZTATO_TERESKE_MOD.pdf” file is. Az előbbi anyag részletesen bemutatta a 
hatályos településrendezési eszközöket, valamint a terület nyilvános felületekről elérhető 
érintettségeit. Az utóbbi dokumentáció a módosítás tervezési feladatait taglalta. 
A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály Tereske Község Településrendezési 
Eszközeinek jelen módosítását megelőző területrendezési hatósági eljárás során, a Térségi 
területfelhasználási engedély kérelem dokumentumának áttanulmányozásában, a vizsgált 
szakkérdések tekintetében, mint szakmai véleményt, megállapítást, kikötést, feltételt és követelményt 
megállapító államigazgatási szerv vett részt. 
Ennek keretében részletes információkhoz jutott az érintett beruházásról, és annak környezet- és 
település-egészségügyre gyakorolt hatásairól. A területrendezési hatósági eljárás keretében a Nógrád 
Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály NO/NEF/0061-2/2023 számú véleményében 
kifogást nem emelt, feltételt nem szabott. 
A további véleményt adók egyike sem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. 
 
Fentiekre tekintettel a Környezeti értékelés kidolgozására nem került sor. 
 
3.3. Biológiai aktivitásérték szinten tartása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 
7. § (3) b) pontja kimondja: 

„b) új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,” 

 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
a 419/2021. Korm. rendelet) átmeneti rendelkezésekről szóló 78.§ (5) bekezdése kimondja: 

„(5) Településrendezési eszköz 2027. június 30-ig történő módosításakor a területek biológiai 
aktivitásértékének számítása során 
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a) a 9. mellékletet kell alkalmazni azzal, hogy az építési övezetek alatt beépítésre szánt területeket, 
az övezetek alatt beépítésre nem szánt területeket kell érteni, és 
b) a 18. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az (5) bekezdésben az építési övezetek alatt beépítésre szánt 
területeket, az övezetek alatt beépítésre nem szánt területeket kell érteni.” 

 
A 419/2021. Korm. rendelet 18.§-a kimondja: 

„18.§ (1) Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó 
településterv készítése vagy módosítása során, az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott követelmény teljesülése érdekében, az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
összefüggő biológiai aktivitásérték 
a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és 
b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési szabályzatnak 
kell tartalmaznia.” 

 
A 314/2012. Korm. rendelet 4. melléklete ugyanakkor a Településszerkezeti Terv tartalmi 
követelményei között szerepelteti „A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” pontot. 
 
A 314/2012. Korm. rendelet 45.§ (2) bekezdés a) pontja kimondja: 

„45.§ … (2) A 2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően 
hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2023. december 31-
ig történő módosítása, 
a) – a b) pont kivételével – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának, 
… 
alkalmazásával történhet.” 
 
„(8) Azon településeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési 
koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új 
településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba 
kell léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési 
koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik 
módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük. 

 
Jelen TRE-módosítás az Étv., valamint az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályban lévő, 
településrendezési eszközre vonatkozó előírásait alkalmazza. Ennek okán sem a fejezet elején szereplő 
Étv. előírás, sem az Eljr. tartalmi követelményei a korábbi szövegállapot szerint nem éltek, így ezek az 
elvárások nem vonatkoznak jelen TRE-módosításra. 
Tereske Község Településrendezési Eszközeinek részterületére szóló módosítása során a biológiai 
aktivitásérték szinten tartásának igazolása nem jogszabályi kötelezettség. 
 
Tekintettel azonban a jogszabályok különböző időállapotában rejlő félreértelmezhetőségre, valamint 
a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szigetszerű rendelkezéseire, annak igazoló számítását, hogy jelen 
TRE-módosítás a biológiai aktivitásérték csökkenését nem eredményezi alább szerepeltetjük. 
A számítás az egyes területfelhasználási váltások nyomán létrejövő aktivitásérték változást mutatja, 
ezáltal biztosítható a tervezési területek biológiai aktivitásértékének szinten tartása. 
 

Hatályos Településszerkezeti Terv szerinti Területfelhasználás Terület 
/ha/ 

BAÉ-
mutató 

BAÉ 
érték 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 39,68 0,4 15,87 
Általános mezőgazdasági terület 1,93 3,7 7,14 
Összesen   23,01 
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Tervezett Településszerkezeti Terv szerinti Területfelhasználás Terület 

/ha/ 
BAÉ-

mutató 
BAÉ 

érték 
Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 41,61 3,2 133,15 

Összesen   133,15 
 
133,15 > 23,01 
 
A biológiai aktivitásérték a módosítás nyomán növekedett. 
 
3.4. Térségi területfelhasználási engedélyhez adott állásfoglalás 
A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya NO/KVO/132-2/2023 számú 
véleményében az alábbiakat írta: 

„A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltakra 
hivatkozva, a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálata alapján a Tereske 0120/25 hrsz. alatti 
ingatlanon napelemes kiserőmű létesítés térségi területfelhasználási engedélyezéshez hozzájárul az alábbi 
kikötésekkel: 
„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 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 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 
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kapcsolódó szakterületi szakember megfigyelések végzése céljából bejuthasson és ott a megfigyeléshez szükséges 
ideig tartózkodhasson. 

17. A kivitelezési munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki megoldások végrehajtásával 
az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz levegőterhelés minimalizálása érdekében. 

18. A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely határérték feletti légszennyezettséget 
okoz. 

19. Az építési hulladék elszállítását zárt konténerben vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó szállítójárművel, 
levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 

20. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület, illetve a szállítási útvonalak rendszeres tisztán 
tartásáról gondoskodni kell. 

21. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi 
követelményeknek! 

22. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, 
és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról. 

23. A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység és a szállítás ideje alatt köteles 
betartani. 

24. A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. 
25. Lehetőség szerint kisebb zajteljesítményű gépeket és berendezéseket kell alkalmazni továbbá zajszegény építési 

technológiát kell választani. 
26. Éjjeli időszakban a munkavégzés, valamint a szállítás nem megengedett. 
27. A zajosabb munkafázisokat 8-16 óra közötti időszakra kell időzíteni. 
28. A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységeket. 
29. 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 Környezetvédelmi Hatóságtól. 

30. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű 
környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. 

31. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban 
meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. 

32. 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. 

33. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok 
földtani közegbe történő bejutását. 

34. 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. 

35. A Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni 
a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása 
érdekében.” 

 
A Kormányhivatal a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta, és az alábbi megállapításokat tette: 

„Természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése: 
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 tervezett tevékenység az előírások betartása mellett természet- és 
tájvédelmi érdekeket nem sért. A Kormányhivatal az előírásokat a természeti értékek általános védelme érdekében, 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény5.§ (2), (3) bekezdése, a 7. § (2) bekezdés c) pontja, a 8.§ (1) 
bekezdése, a 17. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése alapján tette. 

Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése: 
A dokumentációk alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a beruházás során a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, valamint diffúz 
forrás létesítésére nem kerül sor. A Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a 
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján adta meg. 

Zaj- és rezgésvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése: 
A benyújtott dokumentációkat áttanulmányozva a Kormányhivatal megállapította, hogy a zajvédelmi tervfejezet 
alapján a környezeti zajterhelés az építési tevékenységnél nem éri el a jogszabályban előírt határértékeket. A 
Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. 
rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki. 
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Földtani közeg védelme követelményeinek megfelelés kérdése: 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.(a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) alapján a 
tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A 
megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban 
meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. A Kt. 101. §. (1) alapján a 
környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári 
jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. A Kt. 101 §. (2) 
alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a 
környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden 
lehetséges intézkedést köteles megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további 
környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 66/A §. (2) bekezdése, valamint a Tvt. 38/A §. (2) bekezdése alapján a hatóság a tervezett tevékenység 
elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, természeti értékét vagy védett természeti területet 
veszélyeztetne vagy károsítana. 
A Kormányhivatal a hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének 
vizsgálata során a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva megállapította, hogy a tárgyi környezethasználattal 
járó tevékenység végzése környezeti elemet, természeti értéket és védett természeti területet nem veszélyeztet, nem 
károsít. A tervezett létesítésre vonatkozóan a Kormányhivatal előtt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására került sor, 
mely eljárás lezárásaként hozott NO/KVO/1178-26/2022 számú határozatban megállapításra került, hogy a 
beruházásnak jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.” 

 
A Heves Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály HE/EO/497-2/2023 számú 
véleményében az alábbiakat írta: 

„Hivatkozott számú megkeresésükre a földművelésügyi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 79/I. § alapján, a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: erdészeti hatóság) az alábbi szakvéleményt adja. A megvizsgálni kért 
szakkérdés 0120/25 hrsz. ingatlanon tervezett napelemes kiserőmű létesítésének térségi területi felhasználási 
engedélyezési kérelméhez: 
a) erdőre gyakorolt hatásainak vizsgálata, 
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon 
túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata. A tervezett napelemes erőmű az Országos Erdőállomány 
Adattárban (továbbiakban. Adattár) nyilvántartott erdőrészletet és erdőgazdálkodást közvetlenül szolgáló egyéb 
részletet nem érint, ezért erdőgazdálkodási érdekeket nem sért.” 

 
A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatal Főosztály 15003/2/2023 számú véleményében az 
alábbiakat írta: 

„2023.01.13-án az NVMK Állami Főépítészi Iroda a Tereske Község Önkormányzata (adószám: 15735526-1-12) 2652 
Tereske, Kossuth út 94. szám alatti székhelyű jogi személy (a továbbiakban: önkormányzat) kérelmére indított, Tereske 
0120/25 hrsz.-ú ingatlant érintő, 19,46 MW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítésére irányuló térségi 
területfelhasználási engedély iránti eljárás részeként szakkérdés vizsgálat tárgyában megkereste az NVMK 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4-et (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság). 
Az ingatlanügyi hatóság 2022.06.20-án kelt 15051/6/2022-es ügyiratszámú határozatában engedélyezte 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 217,29 AK értékű részére vonatkozóan (összesen: 41 ha 6169 m2 és 442,71 
AK). Nevezett ingatlan 2022.09.12-én megosztásra került a 203678/2/2022-es számú határozattal, melynek a más 
célú hasznosításra engedélyezett része lett Tereske 0120/25 hrsz.-ú földrészlet. 
A fent részletezettek értelmében az ingatlanügyi hatóság az üggyel kapcsolatosan termőföldvédelmi szempontból 
kifogást nem emel. 
Ezen szakvéleményt az ingatlanügyi hatóság a területrendezési hatósági eljárásokról szóló75/2009.(IV.8.) Korm. 
rendelet 2. számú mellékletének 6. pontja alapján adta ki. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, mint ingatlanügyi 
hatóság hatáskörét az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9.§-ánal (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 Szabályozott tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Bányászati és Gázipari Főosztály, Budapesti 
Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/774-2/2023 számú véleményében az alábbiakat írta: 

„Nem emel kifogást a 0120/25 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő napelemes kiserőmű térségi területfelhasználási 
engedélye ellen. A tárgyi ingatlan nem érint sem megállapított bányatelket, sem megkutatott, nyilvántartott 
ásványi nyersanyagot. Az ingatlan nem szerepel az Országos Felszínmozgás Kataszterben.” 
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A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály NO/NEF/0061-2/2023 számú 
véleményében az alábbiakat írta: 

„A Tereske Község Önkormányzatának (2652 Tereske, Kossuth út 96.) megbízásából a VÁTI Városépítési Kft. (1076 
Budapest, Thököly út 7.) által készített dokumentációt áttekintettem. A dokumentumban foglaltak alapján Tereske 
0120/25 hrsz. alatti ingatlanon napelemes kiserőmű megvalósításának környezet-egészségügyi szempontból 
akadálya nincs. Szakvéleményemet a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV.8.) Korm.rendelet 2. 
számú melléklete alapján adtam ki.” 
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4. KÖZLEKEDÉS 
4.1. A tervezési terület közúti közlekedéshálózata 
 
Meglévő állapot 
A tervezési terület mellett található a 22. sz. [Rétság-Salgótarján] másodrendű főút. A területtől 
északra, a belterületen keresztül halad a 21126. j. [Tereske] bekötő út. A tervezési terület közterületi 
kapcsolata a főút felől biztosított. 

 
Forrás: Kira - https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp - tervezési terület kék négyzetvonallal jelölve - saját szerkesztés 

 
Tervezett állapot 
A tervezett módosítás nem igényli sem új közterület kiszabályozását, sem meglévő közterület 
lehatárolásának módosítását, sem magánút kijelölését. A tervezett napelempark üzemelése 
gépjárműforgalmat nem generál. Nehézgépjármű forgalom növekedése egyedül a napelempark 
telepítése során várható. 
 
4.2. Közösségi Közlekedés 
Meglévő állapot 
A tervezési terület a belterülettől 200 méterre nyugatra található. A tömegközlekedési megállóhely a 
területtől 500 méteren belül helyezkedik el.  
 
Tervezett állapot 
A tervezett létesítmény üzemeltetése nem igényel rendszeres látogatást, ebből adódóan részletes 
tömegközlekedési vizsgálat készítése nem releváns. 
 
 

  

https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp
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5. KÖZMŰVESÍTÉS 
5.1. A tervezési terület közműhálózata 
Meglévő állapot 

 

Vízellátás 
A településen a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
biztosítja a vízellátást. 
 
A tervezési terület nyugati szélén, a 22. sz. 
[Rétság-Salgótarján] másodrendű főút mentén 
nyomás alatti ivóvíz elosztóvezeték halad. 

 

Szennyvízelvezetés  
A településen a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
biztosítja a szennyvízelvezetést. 
 
A tervezési területet szennyvízvezeték nem 
érinti. 

 

Villamosenergia ellátás 
A településen az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 
biztosítja a villamosenergia ellátást. 
 
A tervezési területen északkelet-délnyugati 
irányban keresztül halad egy középfeszültségű 
átviteli szabadvezeték, illetve a terület déli 
részén kelet-nyugati irányban halad keresztül 
egy nagyfeszültségű átviteli szabadvezeték. 
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Engedélyezési terv - Helyszínrajz 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - 
Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-
12782), Könyves Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 

2022. augusztus hó 

 

Gázellátás 
A településen az OPUS TIGÁZ Gázhálózati 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítja 
a vezetékes gázellátást.  
 
A tervezési területet gázvezeték nem érinti. 
 

 

Hírközlés 
A település területén a Magyar Telekom NyRt., 
az MVM NET Zrt., a Mosontelecom System Kft., 
a NOVOTRON Zrt. és a GERKI HÁLÓ Kft. biztosítja 
a hírközlési szolgáltatást. 
 
A tervezési területen északkelet-délnyugati 
irányban keresztül halad az MVM NET ZRt. az 
országos hálózat részét képező föld feletti 
gerincvezetéke. 

Közműhálózat elhelyezkedése (Forrás: e-kozmu) Közműhálózat leírása 
 
  



TERESKE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTT 0120/25 HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLET 

TERÜLETÉRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA ● PARTNERI ANYAG ● 2023. FEBRUÁR HÓ 46 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. 
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU  

 

 

Tervezett állapot 
Elektromos hálózat 
Az Edelyn Solar Kft. egy 19,46 MW (26,4192 MWp) teljesítményű fotovillamos elven működő 
naperőmű létesítését határozta el Tereske község 0120/25 hrsz.-ú ingatlanán.  
A Beruházó a naperőművet egy ütemben tervezi megvalósítani.  
 
A VIP Electric Kft. által készített Tereske 0120/5 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 19,46 MW teljesítményű 
naperőmű közcélú villamos hálózati csatlakozása c. csatlakozási tervet (VIP- 2020-020; „E” módosítás; 
2022.06.24.) az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2022. július 11.-ei levelével jóváhagyta. 
 
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. igénybejelentésre adott válasza alapján, a Kiserőmű elosztó hálózathoz történő 
csatlakozása 22 kV-os feszültségszinten, a Rétság 132/22 kV-os transzformátor állomásba történik. A 
Rétság 132/22 kV-os alállomásban a naperőmű csatlakozásának céljára ki kell építeni a 20. számú 22 
kV-os mezőt. 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 és 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. 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. 
 

 
Engedélyezési terv - Helyszínrajz 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 
 
A napelemes erőművek fotovoltaikus termelő cellái (modulok) Risen gyártmányú, RSM120-8-600M 
típusú monokristályos napelem modulok lesznek, déli tengelytájolású fix telepítésű tartószerkezeten 
elhelyezve. A termelt energiát egyenáramú villamos energia formájában szolgáltatják. 



TERESKE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTT 0120/25 HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLET 

TERÜLETÉRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA ● PARTNERI ANYAG ● 2023. FEBRUÁR HÓ 47 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. 
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU  

 

 

 
A napelemek elrendezése gazdaságossági szempontokat, megrendelői igényeket és a rendelkezésre 
álló terület jellemzőit figyelembe véve kerültek meghatározásra, az előzőekben ismertetett tervezési 
szempontok alapján, az alábbiak szerint: 

- Tartószerkezet: Fix 
- Tájolás: Déli 
- Dőlésszög: 25° 
- Sorok távolsága: 5,33 m 
- Napelemek száma tartószerkezetenként: 32, illetve 64 db 

 
Ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés, felszíni csapadékvíz elvezetés, vezetékes gázellátás 
A napelempark működése automatizált, állandó kezelőszemélyzet nélkül üzemel. A napelempark 
terültén csak rövid ideig az ellenőrzés, időszakos karbantartás ideje alatt tartózkodik személyzet. 
Mindezek figyelembevételével a területen nem lesz huzamos tartózkodásra alkalmas helyiség, így nem 
szükséges a közművesítés. 
A területen a csapadék- és egyéb vizeket mind építési állapotban, mind végállapotban össze kell 
gyűjteni és el kell vezetni. 
A kiserőmű üzeme során hulladék, szennyvíz nem keletkezik, vízvételi hely nem lesz kialakítva. 
Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 
 
5.2. Térségi Területfelhasználási engedélyhez adott állásfoglalás 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 
Mérésügyi Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály BO/31/00221-2/2022 számú 
véleményében az alábbiakt írta: 

„Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda által küldött, és Hatóságomhoz 2023. 01. 13. napján 
beérkezett, fenti hivatkozási számú megkeresés alapján a Tereske Község Önkormányzatának a Tereske 0120/25 hrsz. 
alatti ingatlanon napelemes kiserőmű létesítéséhez térségi területfelhasználási engedély iránti kérelme alapján indult 
hatósági eljárásához – mint szakkérdést vizsgáló hatóság – műszaki-biztonsági szempontból hozzájárulok az alábbi 
feltételekkel: 
1. Az eljárás során figyelembe kell venni a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 

biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény (VET) 137. §-ában foglaltakat. 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, jelen állásfoglalás az ügy érdemében hozott határozat, ennek 
hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 
INDOKOLÁS 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda a tárgyi ügyben azzal kereste meg a B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Osztályt, hogy hatáskörömbe tartozóan adjak állásfoglalást szakkérdésben, a Galgaguta Község Önkormányzatának 
a községben létesítendő 49.98 MW teljesítményű naperőművel kapcsolatos térségi területfelhasználási engedélyezési 
eljáráshoz. 
Az állásfoglalást a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete, a 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, 
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12., 13. §-
a és a 14. § (1) bek., a (2) bek. l) pontja, a rendelet 1. sz. melléklete alapján hoztam meg. 
Az előírást a műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében tettem a villamosművek, valamint a 
termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendeletben, valamint a 
villamos energiáról szóló 20007. évi LXXXVI. törvény 137. §-ában foglaltaknak megfelelően. A jogorvoslat lehetőségét 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (4) bekezdése állapítja meg.”  
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6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
Meglévő állapot 
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 27.§ (4) bekezdése 
kimondja:  

„(4) Az elektronikus hírközlési fejezetekben meg kell jeleníteni a meglévő elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezését a felhasználók számára elérhető, alábbi szolgáltatások vonatkozásában: 
a) helyhez kötött telefonszolgáltatás; 
b) mobil rádiótelefon szolgáltatás; 
c) műsorelosztás; 
d) internet-hozzáférés szolgáltatás és 
e) műsorszórás.” 

 
A 20/2020. NMHH rendelet 27.§ (5) bekezdése kimondja  

„(5) Az elektronikus hírközlési fejezetekben rögzíteni kell, hogy a területet érintően van-e 
előkészületben kormányzati célú, illetve jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus 
hírközlési hálózatfejlesztés, amelyek esetében ezek elhelyezési kérdéseit is érinteni kell.” 

 

 

Hírközlés 
A település területén a Magyar Telekom NyRt., 
az MVM NET Zrt., a Mosontelecom System Kft., 
a NOVOTRON Zrt. és a GERKI HÁLÓ Kft. biztosítja 
a hírközlési szolgáltatást. 
 
A tervezési területen északkelet-délnyugati 
irányban keresztül halad az MVM NET ZRt. az 
országos hálózat részét képező föld feletti 
gerincvezetéke. 

Közműhálózat elhelyezkedése (Forrás: e-kozmu) Közműhálózat leírása 
 
Tervezett állapot 
A tervezési területen északkelet-délnyugati irányban keresztül haladó hírközlési vezeték a 22 kV 
feszültségű elektromos vezeték mentén halad, így a kiserőmű kialakítása során a hírközlési vezetéket 
nem érinti nyomvonal módosítás. 
 
A tervezési területen belül munkahelyhez kapcsolódó elektronikus hírközlési hálózat fejlesztés nem 
várható, mivel állandó tartózkodásra szolgáló helyiség kialakítására nem kerül sor. 
A 22 kV-os primer kábellel párhuzamosan fektetésre kerül 1 db 24 eres optikai kábel, amely biztosítja 
a Naperőmű-ÉMÁSZ és Naperőmű-MAVIR irányú optikai összeköttetéseket. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÁTTEKINTÉS 
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1. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: a Kötv.) 85/A. § (1) és (2) 
bekezdése értelmében: 

„85/A.§ (1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési tervének 
kidolgozása során. Ha a településfejlesztési terv készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont 
területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 
rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, 
ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv 
véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési terveket.” 

 
Tereske község nem rendelkezik hatályos, 10 éven belül készült Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal.  
A Kötv. 85/A. § (1) bekezdésében az Étv. 8.§. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárás keretében 
nyilatkozó illetékes államigazgatási szerv véleményezéséhez köti a rendezés alá vont terület 
örökségvédelmi szempontból való érintettségének eldöntését.  
Az Étv. 8.§ (2) bekezdése a 419/2021. Korm. rendelet településrendezési eszközök véleményeztetésére 
előírt eljárására utal vissza. Az egyszerűsített eljárás E-TÉR felületen történt elindítása nyomán kapott 
adatszolgáltatás tekinthető az érintettség naprakész megismerésének.  
 
A kapott adatállomány szerint a tervezési területet kulturális örökség eleme nem érinti. 

 
Műemlékek, műemléki környezet, régészeti lelőhelyek elhelyezkedése – forrás: Örökségvédelmi Adatszolgáltatás – Tervezési 

terület kék négyzetvonallal jelölve – saját szerkesztés 
 
A Naperőműhöz régészeti terepbejáráson alapuló Egyszerűsített Előzetes Régészeti Dokumentáció 
(Készítette a Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Régészeti Intézet 2022.) készült. A régészeti 
értékvizsgálat során azonosított két régészeti lelőhely „földmunkák által bolygatott, részben 
megsemmisült”, ezért „a megelőző feltárás javasolt módszere: régészeti megfigyelés”.  
 
A tervezési területet sem műemlék, sem műemléki környezet, sem műemléki jelentőségű terület 
nem érinti.  
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Előző megállapításokra tekintettel jelen TRE-módosítás kapcsán Örökségvédelmi Hatástanulmány 
kidolgozása nem vált szükségessé. 
 
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84.§ 
(2) bekezdése kimondja: 

„(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult 
a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a 
régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 
b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel 
rendelkező múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását 
térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el, 
c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában – kivéve 
a (3) bekezdésben foglaltakat – a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása 
szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány 
alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal bír. 

 
Jelen módosítás keretében új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, továbbá az ERD 
keretében régészeti terepbejárás történt, így a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84.§ (2) bekezdés b) 
pontja szerinti terepbejárás lefolytatása nem releváns. 

  



TERESKE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTT 0120/25 HRSZ.-Ú FÖLDRÉSZLET 

TERÜLETÉRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA ● PARTNERI ANYAG ● 2023. FEBRUÁR HÓ 52 

 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. 
1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU  

 

 

2. ÉRINTETTSÉG RÖGZÍTÉSE 
 
2.1. VILÁGÖRÖKSÉG, VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOS TERÜLET 
Az UNESCO Világörökségi Listája alapján Tereske község világörökségi helyszínnel nem érintett. 
 
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet Melléklete 
alapján Tereske Község világörökségi várományos helyszínekkel nem érintett. 
 
2.2. MŰEMLÉK, MŰEMLÉKI KÖRNYEZET 
Az örökségvédelmi adatszolgáltatás szerint a tervezési terület műemlékkel, műemléki környezettel, 
vagy műemléki jelentőségű területtel nem érintett. 
 
2.3. RÉGÉSZETI LELŐHELY 
Az örökségvédelmi adatszolgáltatás szerint a tervezési területet régészeti lelőhellyel nem érintett. 
A Településrendezési Eszközök jelen módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
 
A Tereske, 19,46 MW teljesítményű naperőmű területére Egyszerűsített Előzetes Régészeti 
Dokumentációt készített a Magyar Nemzeti Múzeum (Nemzeti Régészeti Intézet) 2022. évben.  
Az anyagban a következő szerepel: 

„A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 
során, a tervezett beruházás által érintett területen és 200 méter széles övezetében ismert 
(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó információt, vagy régészeti lelőhelyre 
vonatkozó adatot nem találtunk.” 

 
A tanulmány készítése keretében régészeti terepbejárásra került sor 2022. augusztus 1.-jén. A bejárás 
során 2 db új régészeti lelőhely került beazonosításra. 
 

Lelőhely neve Nyilvántartási száma Jellege Kora 
Tereske - Kavicsos új lelőhely telepnyom (felszíni) rézkor 
Tereske - Cseres új lelőhely telepnyom (felszíni) rézkor/bronzkor, népvándorlás kor 

 
Az ERD kimondja: 

„Az elvégzett régészeti értékvizsgálat eredményei alapján az érintett régészeti lelőhely földmunkák 
által bolygatott, részben megsemmisült. Ezért a Kötv. 22. § (3) bekezdés ad) pontjának 
figyelembevételével a megelőző feltárás javasolt módszere: régészeti megfigyelés.” 

 
2.4. HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉK 
A tervezési terület – Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 
szóló 9/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelete alapján –helyi védelemmel, ezen belül sem területi, 
sem egyedi védelemmel, nem érintett. 
 
2.5. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYHEZ ADOTT ÁLLÁSFOGLALÁS 
A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály NO/EPFO/30-2/2023 
számú véleményében az alábbiakat írta: 

„A területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki értékkel kapcsolatos szabályozás, továbbá 
a régészeti örökség és a műemléki érték védelme jogszabályban rögzített követelményeinek érvényesülése kapcsán az 
alábbiak szerint kifogás nem merült fel. 
 
„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 62/A § értelmében tárgyi ügyben 
az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: 
Kormányhivatal). A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 2. mellékletében 
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megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyben Kormányhivatal megállapítja, hogy az építmény vagy tevékenység 
a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek 
az alábbi kikötéssel felel meg: 
1. A tervezett műtárgyak építéséhez szükséges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. 
2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a 

régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 
3. A régészeti bontómunkák megkezdését a Kormányhivatal felé be kell jelenteni. 
4. A régészeti megfigyelést a beruházó és a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv, azaz a Magyar Nemzeti 

Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) átal megkötött előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó 
költségviselésével kell elvégezni. A régészeti megfigyelés eredményét dokumentálni kell. 

5. A megfigyelést végző régésznek a munkálatok során azonosított régészeti lelőhelyet és a régészeti jelenségek 
felszíni nyomait dokumentálni szükséges. A régészeti megfigyelésről készült jelentést a befejezését követő 30 
napon belül papír alapon és elektronikus adathordozón meg kell küldeni Kormányhivatalnak, valamint a 
jogszabályban meghatározott intézményeknek. 

6. Ha a földmunka bármely – pl. a régészeti megfigyelésen kívüli – szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy 
ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a 
területileg illetékes Dornyay Béla Múzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős 
őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. 

7. Építtető (engedélyes) a tárgyi munkálatok megkezdéséről 14 nappal korábban köteles írásban értesíteni a 
Kormányhivatalt, valamint a területileg illetékes múzeumot. A bejelentési kötelezettségek elmulasztása 
örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

INDOKOLÁS 
Kormányhivatal a beruházásra vonatkozó előzetes régészeti dokumentáció (továbbiakban: ERD) javaslataival 
megegyezően régészeti megfigyelést írt elő. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény – 
továbbiakban: Kötv. 23/E § (5) bekezdése szerint nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái 
régészeti megfigyelés mellett végezhetők, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 
(IV.9) Korm. rendelet – továbbiakban: Kr. 43. § (3) bekezdése alapján a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és 
egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. A feltárásra jogosult 
intézményt és a szerződéskötés módját Kötv. 23/E § (1)-(2a) bekezdése határozza meg. A megfigyelés közben történő 
bontásról Kr. 35 § (1) bekezdése, a régészeti bontómunka bejelentéséről a Kr. 35. § (2) bekezdése, a megfigyelés 
költségeinek viseléséről a Kötv. 22. § (10) bekezdése, a régészeti megfigyelésről készítendő jelentésről és annak 
megküldéséről a Kr. 26. § (1)-(4) bekezdése, a bírságról a Kötv. 82. § (2) bekezdése 
rendelkezik. Kormányhivatal hatáskörét Kr. 3. § (1) a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm rendelet 2. § (1) 
bekezdése állapítja meg.” 
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1. ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉS KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL ÉS 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 
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2. FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
  



FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
TERESKE  KÖZSÉG  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZEINEK  –  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánított 
0120/25  hrsz.‐ú  földrészlet  területére  szóló  – MÓDOSÍTÁSA  tárgyú  tervezési munka Megalapozó 
vizsgálat és Alátámasztó munkarészek tartalmi követelményeiről. 
 
Alulírott  ALEXA  ZSOLT,  Tereske  Község  Főépítésze  a  településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és 
elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés, a) pont előírásainak megfelelően, a tárgyi munka 
keretében  a Megalapozó  vizsgálat,  valamint  az  Alátámasztó munkarészek  tekintetében  az  alábbi 
tartalmi részletezettséget írom elő: 
 
1.  Rögzítem,  hogy  TERESKE  KÖZSÉG  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  ESZKÖZEINEK  –  kiemelt  fejlesztési 

területté  nyilvánított  0120/25  hrsz.‐ú  földrészlet  területére  szóló  –  MÓDOSÍTÁSA  –  a 
településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet Átmeneti rendelkezéseinek 45.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 
„AZ OTÉK 2012. AUGUSZTUS 6‐ÁN HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TARTALMI KÖVETELMÉNYEINEK ÉS 
JELMAGYARÁZATÁNAK,… ALKALMAZÁSÁVAL TÖRTÉNHET.” 

 
  Az OTÉK 2012. augusztus 6‐án hatályos szövegállapotának 3.§ (2)‐(4) bekezdése kimondja: 

„(2) A településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarésze a település igazgatási területének felhasználását 
meghatározó terv és leírás. 

(3) A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze: 
1. a tájrendezési, 
2. a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal), 
3.  a  közlekedési  (az  országos  közutak  és  a  helyi  fő‐  és  gyűjtőutak  hálózata,  csomópontjai  és 

keresztmetszetei), 
4. a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és 
5. a hírközlési (távközlés, műsorszórás), 
6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás) 
javaslat. 
(4) A településszerkezeti terv egyéb alátámasztó szakági munkarészeit a település sajátos helyi adottságai 

határozzák meg.” 

  Az OTÉK 2012. augusztus 6‐án hatályos szövegállapotának 4.§ (4)‐(5) bekezdése kimondja: 
„(4) A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan‐nyilvántartási térkép hiteles másolatának 

felhasználásával  kell  elkészíteni.  A  szabályozási  terven  fel  kell  tüntetni,  hogy  ,,Készült  az  állami 
alapadatok felhasználásával'' 

(5) A szabályozási terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze: 
a) amennyiben azok a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, megegyeznek a településszerkezeti terv 

alátámasztó munkarészeivel,” 

 
2.  Tereske  Község  Településrendezési  Eszközeinek  tárgyi  módosítása  során,  a  fenti  jogszabályi 

helyekkel összhangban, önálló Megalapozó vizsgálat elkészítését nem tartom szükségesnek. A 
vizsgálati részeket az Alátámasztó munkarészek fejezetein belül kérem szerepeltetni. 

 
3.  Az  Alátámasztó  munkarészen  belül  a  Tájrendezési,  a  Környezetalakítási,  a  Közlekedési,  a 

Közművesítési,  a  Hírközlési,  valamint  A  területrendezési  tervek  és  a  településszerkezeti  terv 
összhangját igazoló térkép és leírás (számítás) megnevezésű munkarészeket kérem kidolgozni. 

 
Tereske, 2022. szeptember hó 
 
 
Alexa Zsolt s.k. 
Tereske Község Főépítésze 
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3. KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA ÉRKEZETT ELŐZETES VÉLEMÉNYEK 
  



Iktatószám: NO/NEF/1217-2/2022
Ügyintéző: Gajdár Péter
Telefon: 32/795-786

Tárgy: Tereske község településrendezési 
eszközök módosítása - válasz környezeti 
vizsgálat elkészítésével kapcsolatban

Vincze-Meló Martina
polgármester

Tereske Község Önkormányzata

Tereske
Kossuth út 96.
2652

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe feltöltött Tereske község településrendezési
eszközeinek módosításával kapcsolatban, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) alapján az alábbi véleményt adom.

Tereske  Község  Önkormányzata  megkereste  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi
Főosztályát  a  község  településrendezési  eszközeinek  módosításával  (0120/25  hrsz.-ú  földrészlet)
kapcsolatban  és  véleményt  kért  arról,  hogy  a  népegészségügyi  főosztály  hatáskörébe  tartozó
szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.

A  Korm.  rendelet  4.  §  (3)  bekezdés  értelmében  a kidolgozó  a  (2)  bekezdés  szerinti  vélemény
kérésekor, annak megalapozásához, legalább a következő tájékoztatást küldi meg:

a) a tervezési feladat (terv, illetve program címe, típusa, tartalma, tervezési terület);
b) a terv, illetve program célja;
c) módosítás esetén a módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért jelentősége;
d) a 2. számú mellékletben foglalt szempontok alkalmazásához a rendelkezésére álló és általa adható
információ.

A fent hivatkozott Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében felsoroltakból csak a tervezési feladatok a)
pontja került megküldésre.

A hiányzó adatok miatt azonban nem állapítható meg a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve a 3.
számú melléklet II. 1. c) pontja értelmében, hogy a hivatkozott településrendezési terv módosításával
várható-e olyan jelentős környezeti hatás, ami miatt környezeti vizsgálat lefolytatása környezet- és
településegészségügyi szempontból szükséges vagy ettől el lehet tekinteni.

A fentiek miatt a megküldött dokumentációt érdemben nem tudjuk véleményezni.

Népegészségügyi Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel.: (32)795-784, (32)795-785;

e-mail: nfo@nograd.gov.hu, KRID: 517596139

mailto:nfo@nograd.gov.hu


Salgótarján, 2022. november 02.

Dr. Szabó Sándor főispán nevében és megbízásából kiadmányozza

Tisztelettel:

                                                                            Feketéné Dr. Zeke Ildikó
                                                                                       megyei tisztifőorvos helyett

        Gajdár Péter
       osztályvezető

Erről értesül:
1. Címzett - E-tér
2. Irattár

Népegészségügyi Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel.: (32)795-784, (32)795-785; 

e-mail: nfo@nograd.gov.hu, KRID: 517596139

mailto:nfo@nograd.gov.hu
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Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78. Levelezési cím: 2662 Balassagyarmat Pf.:3. 
Tel: (35) 501-370, e-mail: novenyvedelem@nograd.gov.hu  

KRID: 146420143 
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Tereske Község Önkormányzata 
2652 Tereske, Kossuth tér 96 

 
Vincze-Melo Martina 
polgármester 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tereske Község Önkormányzata véleménykéréssel megkereste a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát Tereske község településrendezési eszközeinek 
– kiemelt területté nyilvánított 0120/25 hrsz.-ú földrészlet területére szóló - módosításával 
kapcsolatban.  

A megküldött dokumentációt (Tervező: VÁTI Városépítési Kft. 1076 Budapest, Thököly út 7. II./17.) 
áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás talajvédelmi érdeket nem sért. 
Termőföldet érintő kedvezőtlen környezeti hatásokkal nem kell számolni. 

Fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításához talajvédelmi szempontból kikötés 
nélkül hozzájárulok. 

Szakhatósági véleményemet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. r. 11. 
melléklet 18. pontja alapján adtam ki. 

 
Balassagyarmat, elektronikus aláírás szerint 
 
 Dr. Szabó Sándor   
 főispán nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 
 
  
 Zagyvai Dániel  
 osztályvezető 
  
Kapják: 
- Tereske Község Önkormányzata E TÉR-en keresztül - 
- Irattár 



Ügyiratszám: 19058-2/20~2. 
Ügyintéző: Bata Tibor ' 

Tereske Község Önkorml3nyzata 

Vincze-Meló Martina 
Polgármester Asszony résiére 

Tereske 

Kossuth út 96. 

2652 

Tisztelt Polgármester As~zony! 
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NÓGRÁD MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Tárgy: Véleményezés. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához 2022.11.07-én megküldött, Tereske 
Község településrendezési eszközök módosításának véleményezése (0120/25 hrsz) tárgyú 
megkeresésére a következő véleményt adom: 

A településrendezési es~közök készítése során kérem figyelembe venni, hogy a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. tölvény (a továbbiakban: Tfvt.) 11. § (1) bekezdése értelmében termőföldet más 
(nem termelési) célra csak1 kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével 
- lehet felhasználni. A Tfllt. 11. § (2) bekezdése alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföldet 
más célra hasznosítani cs~k időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

Tájékoztatom, hogy Te.reske község külterületén művelési áganként (az erdő kivételével) - az 
Ingatlan-nyilvántartás jelenlegi állapota alapján - a következő minőségi osztályú termőföldek 
minősülnek átlagosnál jobb minőségűnek: 

Gyümölcsös 3, ; Szántó:2,3, 4,; Legelő 3,, Rét 3, .Szőlő:6 

A Tfvt. 11. § (4) bekezd~sében foglaltak szerint az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő 
legkisebb területre kell korlátozni. Települések belterületének bővítése (termőföld belterületbe vonása) 
esetén a Tfvt. 15. § (4) :bekezdése alapján figyelemmel kell lenni arra, hogy a belterületbe vonási 
kérelem elutasítási oka lehet, ha az érintett termőföldek nem szomszédosak a belterületi 
földrészletekkel, továbbá i,i kérelmezett, átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett gyengébb 
minőségű termőföldek is:szomszédosak a belterülettel. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 8. §-a előírja az állami térképi adatbázisok kötelező használatát. E 
szerint a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához szükséges tevékenység térképi 
megalapozásához az állan!ii ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist kötelező alkalmazni. 

Hasonlóképpen rendell{ezik a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a telepulésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése is. 

Az Fttv. 16. § (4) bekejdése szerint hatósági eljárásban csak az adatbázisokat kezelő szervek által 
szolgáltatott állami alapadatok használhatók fel. 

Földhivatali Főosztály 
3100 Salgótarjá , Május 1. út 41. Telefon: (32) 441-270, Fax: (32) 441-064, E-mail: 

foldhivatal@nograd.gov.hu 
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A fentiek alapján kérem, hogy a településrendezési eszközök módosítijsához az érvényben lévő 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadatait használják feli. Környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatását a Tereske külterület 0120/25 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan -földvédelmi szempontból -
nem tartom szükségesnek. 

A további egyeztetésekben nem kívánok részt venni. 

Salgótarján, 2022.11.07. 

Dr. Szabó Sándor főispán nevében és megbízásából: 

l 
(17_::x_ 

/: Bata Tibor :/ 
szakügyintézö 

Földhivatali Főosztály 
3100 Salgótarján, Május 1. út 41. Telefon: (32) 441-270, Fax: (32) 441-064, E-mail: 

foldhivatal@nograd.gov.hu 
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Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Vincze-Meló Martina polgármester 

részére 

 

Tereske Község Önkormányzata  
 
 
 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

Tereske község településrendezési eszközeinek – 0120/25 hrsz-ú földrészlet – módosítása kapcsán, 

2022. október 28-án, E-TÉR-en keresztül érkezett levelében történt megkeresésére a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi 

tájékoztatást adja. 
 

A község közigazgatási területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen 

esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a környezet védelméért felelős szerv 

feladatát az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 2/2005. Korm. rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg, 

valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú 

mellékletének 26. pontja állapítja meg. 

 

BFKH felhívja a figyelmet a 2/2005. Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésére, mely szerint:  

 

„4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 

Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 

 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/6186-2/2022. 

Ügyintéző: Szabóné Elekes Éva 

Telefonszám: 06 (1) 465-3800/1429 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  
 
 
Hiv. szám: 

Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettség szempontjából.  

– 
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Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958). 

 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.  

 

Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint 

 

Üdvözlettel: 

 

dr. Sára Botond 

főispán megbízásából 

 

 

dr. Somogyi Rozália 

osztályvezető 

 

   

          

 

Melléklet: – 

 

Kapják: 

 

1. Tereske Község Önkormányzata – E-TÉR 
2. Irattár 

 
 

 

 





NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy:

Hiv.  szám:
Ügyintéző:
Telefon:

Tereske  község
településrendezési  eszközeinek
módosításával  kapcsolatos
környezeti  hatások
véleményezése 
-
Kelemen Norbert tű. ftörm.
(32) 521-030

Vincze-Meló Martina
Polgármester
Tereske Község Önkormányzata

Tereske
Kossuth u. 96.
2652

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az egyes  tervek,  illetve  programok környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.  11.)  Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdése és a 3. mellékletben kapott jogköröm alapján hatóságom, mint a
környezet  védelméért  felelős  közigazgatási  szerv,  a  súlyos  ipari  balesetek  megelőzésére
kiterjedően jogosult és köteles szakmai véleményt kialakítani. 
Tekintettel arra, hogy a településen jelenleg nem található a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete
hatálya alá tartozó veszélyes üzem (alsó küszöbértékű/felső küszöbértékű/küszöbérték alatti),
valamint  a  megküldött  tájékoztatás  alapján  megállapítottam,  hogy hatóságom hatáskörébe
tartozó szakterületet illetően jelentős környezeti hatás nem várható, ezért környezeti vizsgálat
lefolytatását nem tartom szükségesnek.

Salgótarján, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Seres Tibor tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos

igazgató 
Melléklet: -
Terjedelem: 1. oldal
Kapja: 1. Irattár (elektronikusan)

  2. Címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Elektronikus Térségi Tervezést Támogató
Rendszer)

____________________________________________________________________________________________
Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. ✉: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

Telefon: +36(32) 521-030 Fax: +36(32) 521-031
E-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali Kapu azonosító: 309 268     715  



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36200/1257-1/2022.ált. 
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TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 
TERESKE KÖZSÉG TERÜLETÉN TERVEZETT 

5-50 MW KÖZÖTTI NÉVLEGES TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ ERŐMŰ 
 

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉBEN MEGHATÁROZOTT 

TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ EGYEDI ÉPÍTMÉNYÉNEK 
TERÜLETI ELHELYEZÉSÉHEZ (BEILLESZTÉSÉHEZ) 

 

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (1) 
bekezdése és  

a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint 

 

 
Forrás: Engedélyezési terv - Helyszínrajz /részlet/ 

 

 

 

 

 

BUDAPEST, 2022. DECEMBER HÓ 

 
VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI KFT. 
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KÉRELMEZŐ: Tereske Község Önkormányzata 
 2652 Tereske, Kossuth út 96. 

TERÜLETRENDEZÉS:   

 VÁTI Városépítési Kft., 1076 Budapest, Thököly út 7. 

KÖZREMŰKÖDŐK Ongjerth Richárd vezető területrendező tervező (TR 01-3032) 
 Paksi Szilvia társtervező, vezető településtervező (SZTT, TT/1 01-2592) 
 Mátrai Levente okl. tájépítészmérnök (TK 01-5324) 

BUDAPEST, 2022. DECEMBER HÓ  
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1. KÉRELMEZŐ 

A térségi területfelhasználási engedély kérelmet Tereske Község Önkormányzata (2652 
Tereske, Kossuth út 96.) nyújtja be. 

 

2. KÉRELEM TÁRGYA 

A Tereske Község területén tervezett, összesen 19,46 MW teljesítményű napelemes kiserőmű 
Nógrád Megye Területrendezési Tervében meghatározott egyedi építményként történő 
elhelyezésének biztosítása. 

A módosítás érinti a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendelet szerinti Térségi szerkezeti terv és a Területrendezési szabályzat „5–50 MW közötti 
névleges teljesítőképességű erőmű” elemét. 

 

3. KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÓ INDOKLÁSA 

Az Edelyn Solar Kft. egy 19,46 MW (26,4192 MWp) teljesítményű fotovillamos elven működő 
naperőmű létesítését határozta el a Tereske 0120/25 hrsz.-ú ingatlanon. Az ingatlan a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4 802040-4/2022 
ügyiratszámú, 2022. augusztus 10.-én kelt határozatában, a 650154/2022 számon záradékolt 
Változási vázrajz alapján telekalakítási engedélyt kapott 0120/5 hrsz.-ú ingatlan megosztásával 
jött létre (0120/5 hrsz. > 0120/25 és 0120/26 hrsz.). A telekalakítási engedély időpontját 
megelőzően készült tervekben és iratokban éppen ezért a megosztás előtti helyrajzi szám 
szerepel. 

A Beruházó a naperőművet egy ütemben tervezi megvalósítani. A VIP Electric Kft. által 
készített „Tereske 0120/5 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 19,46 MW teljesítményű naperőmű 
közcélú villamos hálózati csatlakozása” című csatlakozási tervet (VIP- 2020-020; „E” módosítás; 
2022.06.24.) az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2022. július 11.-ei levelével jóváhagyta.  

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. igénybejelentésre adott válasza alapján, a Kiserőmű elosztó hálózathoz 
történő csatlakozása 22 kV-os feszültségszinten, a Rétság 132/22 kV-os transzformátor 
állomásba történik. A Rétság 132/22 kV-os alállomásban a naperőmű csatlakozásának céljára 
ki kell építeni a 20. számú 22 kV-os mezőt. A kiserőmű területén a 0120/25 hrsz.-ú ingatlanon 
új termelői tulajdonú 22 kV-os kapcsoló állomás létesítésül, melynek =J02 jelű mezőjéből indul 
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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. 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. 

A napelemes erőművek fotovoltaikus termelő cellái (modulok) Risen gyártmányú, RSM120-8-
600M típusú monokristályos napelem modulok lesznek, déli tengelytájolású fix telepítésű 
tartószerkezeten elhelyezve. A termelt energiát egyenáramú villamos energia formájában 
szolgáltatják. 

 
Engedélyezési terv - Helyszínrajz 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 

A napelemek elrendezése a gazdaságossági szempontokat, a megrendelői igényeket és a 
rendelkezésre álló terület jellemzőit figyelembe véve került meghatározásra, az előzőekben 
ismertetett tervezési szempontok alapján, az alábbiak szerint: 

- Tartószerkezet: Fix 
- Tájolás: Déli 
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- Dőlésszög: 25° 
- Sorok távolsága: 5,33 m 
- Napelemek száma tartószerkezetenként: 32, illetve 64 db 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (1) bekezdése 
az alábbiakat rögzíti. 

„23/D. § (1) A területrendezési tervekben nem szereplő, külön jogszabályban 
meghatározott műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények területi 
elhelyezéséhez az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal térségi területfelhasználási engedélye szükséges.” 

A térségi területfelhasználási engedély kérelem, a területrendezési hatósági eljárás célja a 
fentiek alapján a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 1.§ (1) c) pontjában foglaltak szerinti beillesztés. 

„1. § (1) c) kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben nem szereplő, a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények területi elhelyezéséhez (a továbbiakban: beillesztés);” 

A megyei területrendezési tervben a létesítendő erőmű térségi jelentőségű egyedi 
építményként történő R. 1. § (1) c) pontja szerinti beillesztéséhez tehát a beillesztésre irányuló 
térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtása szükséges. 

„R. 3. § (1) A területrendezési hatósági eljárás az 
a) 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az 1. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 
valamint az 1. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt esetben a települési önkormányzat, a 
főváros esetében a fővárosi önkormányzat, több település érintettsége esetén a 
megállapodásukban kijelölt önkormányzat, a megyei önkormányzat, 
b) 1. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában és f) pontjában foglalt esetben a BATrT 
területi hatálya alá tartozó települési önkormányzat, a főváros esetében a fővárosi 
önkormányzat, 
c) 1.  § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a beruházó az érintett megyei vagy 
települési önkormányzat egyetértésével  
kérelme alapján indul.” 

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 
megfelelően, a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem egy példányát meg kell 
küldeni, valamint a kérelem tárgyában hozott határozatot közölni kell a Dokumentációs 
Központtal, továbbá a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 
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4. VÁRHATÓ HATÁSOKAT BEMUTATÓ TERÜLETI (KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI) 

HATÁSVIZSGÁLAT 

A területi hatásvizsgálat a Tereske Község területén tervezett kiserőmű megyei 
területrendezési tervbe történő beillesztésének hatásait elemzi. 

A területi hatásvizsgálat a területrendezési terv méretarányának megfelelő mélységben 
készül. 

A hatásvizsgálathoz rendelkezésre állt a tervezett naperőmű műszaki adatokkal ellátott 
elhelyezési helyszínrajza (VIP Electric Kft.), melyet a hatásvizsgálat készítése során – a forrás 
megjelölésével – felhasználtunk, valamint a legfrissebb földhivatali alapadatok is 
felhasználásra kerültek (Lechner Nonprofit Kft. 2022. októberi állapotot tükröző 
adatszolgáltatása). A Lechner Nonprofit Kft. adatszolgáltatásán túl a Településrendezési 
Eszközök készítéséhez E-TÉR rendszeren keresztül küldött, környezeti vizsgálattal kapcsolatos 
előzetes vélemények is figyelembe lettek véve. 

4.1. Hatásterület lehatárolása 

A tervezett beruházás Tereske Község külterületén található, a 0120/25 hrsz.-ú ingatlanon. A 
tervezési terület északi határa a belterülettől közel 200 méterre található. A tervezési terület 
teljes egészében külterületi fekvésű. Valós hasznosítása szántó művelés, amely a földhivatali 
művelési ággal megegyező. 

Tereske Község hatályos Településrendezési Eszközei a 2004. évben kerültek jóváhagyásra. A 
hatályos Településrendezési Eszközök a területet kisebb részben általános mezőgazdasági 
területbe (Má), zömében kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe (Gksz) sorolják. E 
besorolásnak megfelelő beruházás nem valósult meg a területen, mely máig beépítetlen 
maradt. 

A területet nyugat felől a 22. sz. [Rétság-Salgótarján] másodrendű főút (Közúti közlekedési 
terület - KÖu), észak felől kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz), kelet felől 
általános mezőgazdasági terület (Má), dél felől pedig a Farkasvölgyi-patak vízgazdálkodási 
terület (V), Általános mezőgazdasági terület (Má), továbbá egy rövid szakaszon gazdasági 
rendeltetésű erdőterület (Eg) határolja. 

A tervezett beruházás a szomszédos területekre nem gyakorol negatív hatást. 
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Forrás: Google Earth, továbbá földhivatali alaptérkép – tervezési terület kék négyzetvonallal jelölve - saját szerkesztés 

 

4.2. Területrendezési terv módosítására vonatkozó javaslat 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nógrád Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 3/2020 (III. 12.) önkormányzati rendelete 2020. március 13-án lépett hatályba. 

 

4.2.1. A vizsgált terület érintettsége a megyei területrendezési tervben 

Hatályos Térségi Szerkezeti Terv 

A Kiserőmű ingatlanhatáros lehatárolása az alábbi térségi területfelhasználást érinti: 

- Települési térség 

A Kiserőmű ingatlanhatáros lehatárolása az alábbi térségi műszaki infrastruktúra hálózatokat 
érinti: 

- Meglévő átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat 
- Tervezett térségi kerékpárútvonal (terület határa mentén) 
- Meglévő főút (terület határa mentén) 
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Hatályos Térségi Szerkezeti Terv (Forrás: 2. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez) - Tervezési területek kék 
négyzetvonallal jelölve, tervezett Kiserőmű piros „E” jelű piktogrammal jelölve 

 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény a települési térségről így rendelkezik: 

„5. § (2) 3. települési térség: az országos és a megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a 
sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, 
valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak. [Trtv. 5. § (2) 3. pont] 
… 
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„11. § d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; [Trtv. 
11. § d)] 

A tervezési területet üzemtervezett erdőterület nem érinti az Országos Erdőállomány Adattár 
szerint. 

Hatályos térségi övezetek 

Nógrád Megye hatályos Területrendezési Terve az alábbi térségi övezeteket sorolja fel: 

- 3.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és 
pufferterületének övezete, 

- 3.2. melléklet: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
- 3.3. melléklet: Erdők övezete, és erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
- 3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete, 
- 3.5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
- 3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete, 
- 3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete, 
- 3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete, 
- 3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete, 
- 3.10. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete, 
- 3.11. melléklet: Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet,  
- 3.12. melléklet: Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet, 
- 3.13. melléklet: Együtt tervezhető térség övezete,  
- 3.14. melléklet: Zártkerti övezet. 

Az országos övezetek közül az alábbiak érintik a tervezési területet: 

- Jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
- Vízminőség-védelmi terület övezete. 

A megyei övezetek közül egyetlen sem érinti a tervezési területet. 

Az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül az alábbiak érintik a tervezési területet: 

- Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban 
történő készítésének övezete, 

- Zártkerti övezet. 

 

AZ ÉRINTETT ÖVEZETEK BEMUTATÁSA: 
(TERVEZÉSI TERÜLET KÉK KÖRVONALLAL JELÖLVE) 
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
Az övezet a tervezési területet érinti. 
 
2. § (1) A településrendezési eszközök 
készítése során a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység területét 
elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt 
kijelölni. 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
[9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2.§] 
 
Az övezetben új külfejtéses művelésű 
bányatelek nem került kijelölésre.  
A Napelempark létesítése nem okozza a 
termőtalaj visszafordíthatatlan 
károsodását, ezáltal a területen megmarad 
az esetleges későbbi szántóterületi 
hasznosítás lehetősége. A tervezett 
kiserőmű megvalósításához Talajvédelmi 
Terv (Készült: 2022.03.27., Készítette: Zöld 
Nyúl Környezetvédelmi Bt., Tervező Meleg 
Zoltán talajvédelmi szakértő) készült, mely 
biztosítja a termőtalaj védelmét. 

 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete 
Az övezet a tervezési területet érinti. 
 
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 
történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 
belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
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vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. [9/2019. (VI. 14.) MvM 
rendelet 5.§ (1) (2) (3)] 
 
A tervezési területen a kiserőmű 
üzemeltetése során nem keletkezik 
szennyvíz. 
A tervezett kiserőmű területén a műszaki 
tervdokumentáció szerint a felszíni 
csapadékvíz-elvezetés biztosítva lesz. 

 

 

Településfejlesztési dokumentumok és 
településrendezési eszközök társulásban 
történő készítésének övezete 
 
Az övezet a település teljes közigazgatási 
területét lefedve érinti. 
 
(10) A településfejlesztési dokumentumok és 
településrendezési eszközök társulásban 
történő készítésének övezetébe tartozó 
településekre vonatkozó előírások: 
a) Az övezetbe tartozó települések 
településfejlesztési koncepciójuk, integrált 
településfejlesztési stratégiájuk, valamint 
településrendezési eszközeik készítését, 
felülvizsgálatát, módosítását bármely, az 
övezetbe tartozó szomszédos településsel 
közös tervezés keretében is elvégezhetik. 
b) A közös tervezés során a Jóváhagyandó 
munkarészek, a Megalapozó munkarészek, 
az Alátámasztó munkarészek, valamint a 
Terviratok közös dokumentációként 
készülnek el, és kerülnek véleményeztetésre. 
c) A Jóváhagyandó munkarészek közös 
egyeztetések nyomán, az érintett 
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önkormányzatokkal konszenzusban 
születnek. A közösen rögzített elhatározások 
az érintett település közigazgatási területén 
belül az érintett önkormányzat álláspontja 
alapján, a közös elhatározások figyelembe 
vételével kerülnek rögzítésre.  
d) A településfejlesztési dokumentumok és a 
településrendezési eszközök társulásban 
történő készítése esetén a társulás létszáma 
nincsen korlátozva, azonban az abban 
résztvevő települések közös területének 
egyetlen vonallánccal körbehatárolhatónak 
kell lennie. 
e) Az övezetbe tartozó települési 
önkormányzatok társult mikro térségeket 
alkothatnak, és mikro térségi központokat 
jelölhetnek ki. [Nógrád Megye 
Közgyűlésének 3/2020. [III. 12.) 
Önkormányzati Rendelete Nógrád Megye 
Területrendezési Tervéről, 5.§ (10)] 
 
Jelen Területrendezési Terv Módosítás nem 
jár együtt a Településrendezési Eszközök 
önkormányzatok közötti társulásban 
történő módosításával.   

 

 
 

Zártkerti övezet 
 
Az övezet a település teljes közigazgatási 
területét lefedve érinti Nógrád Megye 
Területrendezési Terve szerint. 
 
A tervezési terület a földhivatali alapadatok 
alapján zártkerti fekvésű területet nem 
érint. 
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Ábra forrása: Földhivatali alaptérkép – saját szerkesztés 

 

A térségi övezetek módosítására a fent vizsgált övezeti előírásoknak megfelelően nincsen 
szükség, így nem is kerül rá sor.  

4.2.2. A változás nyomán előálló új változat ismertetése 

Módosításra kerül a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nógrád Megye 
Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint: 

- 2. melléklete (Térségi Szerkezeti Terv). 

Az 1. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

  
 Hatályos  Módosítás utáni 
 Térségi Szerkezeti Terv  Térségi Szerkezeti Terv 
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A NMTrT Térségi Szerkezeti Tervének módosítása után tervezett térségi jelentőségű 
infrastruktúra elemként felkerül az „5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőmű 
(tervezett)” ikonja.  

4.3. Területrendezési szempontú elemzés 

4.3.1. A módosítás hatása a területrendezési tervben elérni kívánt területrendezési célokra és 
összefüggésekre 

Nógrád Megye Területrendezési Terve az Országos Területrendezési Terv (OTrT) céljaihoz 
alkalmazkodva készült. Az OTrT céljainak való megfelelést a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásainak betartásával 
lehet elérni. A megyei területfelhasználási kategóriák területének kijelölése az országos 
területfelhasználási kategóriákhoz alkalmazkodva, az országos műszaki infrastruktúra-
hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek elhelyezése az Ország Szerkezeti 
Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével történt. A megyei területrendezési 
tervek készítése során a térségi övezetek által érintett területek a meghatározott 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kerültek lehatárolásra. 

A megyei területrendezési terv megkülönbözteti a meglévő és a tervezett elemeket több 
infrastruktúraelem esetében is, így az 5-50 MW névleges teljesítőképességű erőművek 
esetében is. Az új naperőmű megyei területrendezési terven való feltüntetése a meglévő 
céloknak nem mond ellent. 

4.3.2. A módosítás hatása a területfejlesztés céljai elérésének térbeli-fizikai feltételeire 

Az országos fejlesztési célokat tekintve egyre inkább felmerül a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás és ennek egyik eszköze a megújuló energia használata. A napelempark, mint a 
megújuló energia egyik fontos hasznosítási területe, ezért közvetve több fejlesztési 
koncepcióban, stratégiában megjelenik. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) jövőképe és célrendszere 2030-
ig szól. Az OFTK a középtávon megvalósítani szükséges környezetstratégiai feladatok közé 
sorolja a klímaadaptációt, a negatív hatások csökkentését. Hosszú távú fejlődést megalapozó 
környezetstratégiai területnek minősíti az energiatakarékosságot, az alternatív, megújuló 
energiára épülő helyi energiatermelési és ellátási rendszerek kiépítését.  

Tereske Község az ország térszerkezete szempontjából a környezeti meghatározottságú, 
természetközeli gazdálkodás területéhez tartozik. 
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A 2020. évben mutatta be az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Energia- és 
Klímatervet (továbbiakban NEKT), melynek kidolgozása európai uniós kötelezettség volt. A 
NEKT céljai között szerepelteti, hogy  

„Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló 
energiaforrás részarányt szeretne elérni.” 
„A villamosenergia-szektor „zöldítésének” központi elemét a napelemes kapacitások 
bővítése jelenti, amelyek nagysága a 2016-os nem egészen 680 MW-ról 2030-ra ∼6.500 
MW-ra nő.” 

Nógrád Megyei Önkormányzat 2020. év novemberében elfogadta Nógrád Megye – jelenleg 
hatályos – Területfejlesztési Koncepcióját, mely a 2021-2027 időszakra szól.  

A dokumentum jövőképe: 

- Nógrád megye Magyarország üde, zöld foltja. A megyét említve senkinek nem jut már eszébe 
a régi nagyipar, helyette sokkal inkább az egészség, a rekreáció, a mozgás, a befogadó 
természet és a zöld települések. Nógrádban vállalkozni, pihenni, lakni és megöregedni is jó. 
Felismerték ezt a maguknak lelassulást és egészséges, emberi léptékű települési környezetet 
kereső életmódváltó családok, a nyugodt és támogató üzleti környezetet kereső vállalkozók és 
a fiatalok is, akik a zsúfolt városi létből kiábrándulva tanulmányaik után egyre nagyobb 
számban térnek vissza. Nógrád felpezsdült, amit már gazdasága is érez.  

- A megyét képletesen befogó – a helyi lakosság foglakoztatását döntően biztosító – „nógrádi 
patkó” ipari övezetekkel tarkított keleti és nyugati szárai egy sajátos életérzést biztosító, 
meghitt „zöld életteret” fognak közre, ahol tiszta a levegő, bőséggel terem az egészséges 
élelmiszer, elegendő a tiszta és egészséges ivóvíz, és kevésbé érezhetők az időjárás szélsőségei. 
A települések többségében jól hasznosul a helyben termelt „zöld” energia.  

- A főútvonalak által behatárolt urbanizált térségekben kiteljesednek a korszerű járműipari, 
elektronikai és egyéb beszállító vállalkozások. A megyében domináló kis- és középvállalkozások 
gyakorlatában a hatékony erőforrás-gazdálkodás és a környezetvédelem egyaránt nagy 
figyelmet kap. A gazdasági tevékenységekben növekvő a megújuló energiaforrások 
hasznosítására koncentráló, korszerű környezetipar. 

A dokumentum céljai: 

- Zöld Nógrád 2030 
o Egészséget mindenkinek 

 Egészséges test és lélek 
 Egészséges öregedés 

o Középpontban a fenntarthatóság 
 Fenntartható infrastruktúrák 
 Fenntartható gazdaság 

o Fokozódó tudás és jólét 
 Tudáskorszerűsítés mindenkinek 
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 Z generációt megtartó környezet 
- Horizontális célok 

o Foglalkoztatás elősegítése 
o Hátrányos helyzetű népesség felemelkedésének előmozdítása 
o Infokommunikációs technikák széleskörű alkalmazása 
o Környezeti állapot javítása 

- Területi cél 
o Leszakadó térségek kiemelt fejlesztése 

Kapcsolódó stratégiai célok 

- Közcélú megújuló energiahasználat bővítése 
- Jövőcentrikus ágazatok letelepedésének, fejlesztéseinek támogatása 
- Zöld és kék települési infrastruktúra fejlesztés 

4.3.3. A módosítás hatása Tereske Község rendezésére, térbeli fejlődési lehetőségeire 

A tervezett beruházás a Tereskével szomszédos településekre településrendezési 
szempontból nem gyakorol jelentős hatást, a tervezési terület nem érintkezik a település 
közigazgatási határával. A naperőműnek a szomszédos települések szempontjából jelentős 
tájképi hatása nem jelentkezik.  

A naperőmű teljes egészében Tereske Község külterületén található, belterületi ingatlannal 
kapcsolódása nincsen.  

A község területe 1703 ha, míg a tervezési terület kiterjedése 41,6 ha. Ebből adódóan a 
tervezési terület a közigazgatási terület 2,4%-át, a külterület 2,6%-át foglalja el. Nógrád Megye 
Területrendezési Tervének Szerkezeti Terve szerint a tervezési terület teljes egészében a 
települési térség területéhez tartozik, mely nyugati irányból kapcsolódik a belterülethez. 

A módosítás Tereske Község hatályos Településrendezési Eszközei alapján Kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági terület (Gksz), valamint Általános mezőgazdasági terület (Má) 
besorolású. A kiserőmű a szomszédos lakóterületekre nincs negatív hatással, mivel 
zajterhelése az előírásokat betartja, gépjárműforgalmat az üzemeltetése nem generál, 
szennyvíz a területen nem keletkezik.  

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. igénybejelentésre adott válasza alapján, a Kiserőmű elosztó hálózathoz 
történő csatlakozása 22 kV-os feszültségszinten, a Rétság 132/22 kV-os transzformátor 
állomásba történik. A Rétság 132/22 kV-os alállomásban a naperőmű csatlakozásának céljára 
ki kell építeni a 20. számú 22 kV-os mezőt.  

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó  
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4.4. Környezeti és környezet-egészségügyi szempontú elemzés 

4.4.1. Levegő, zaj, rezgés 

(levegőminőség, porszennyezés, zaj- és rezgésszint) 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
2. melléklete alapján Tereske Község a kijelölt városok között a 10. „Az ország többi területe” 
légszennyezettségi zónába tartozik. A légszennyezettségi zónákra jellemző szennyező anyag 
szerinti zóna típusokat az alábbi táblázat ismerteti. 

Szennyező anyag Légszennyezettségi zóna 10. 
Kén-dioxid F 
Nitrogén-dioxid F 
Szén-monoxid F 
PM10 E 
Benzol F 
Talajközeli ózon O-I 
PM10 Arzén (As) F 
PM10 Kadmium (Cd) F 
PM10 Nikkel (Ni) F 
PM10 Ólom (Pb) F 
PM10 Benz(a)- pirén (BaP) D 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez tartozó 1. számú melléklet 

A feltüntetett zónatípusok a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. 
számú melléklet alapján jellemezhetők: 

„B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. 
melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetén a 
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, 
de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a 
határértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában 
szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték 
között van. 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a 
célértéket.” 
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Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) a manuális (ismertebb nevén RIV) és 
az automata mérőhálózatból áll. A mérőhálózatot képező mérőállomások és mérőpontok 
elhelyezésének rendszeres felülvizsgálata a mindenkori légszennyezettségi zónák és 
agglomeráció figyelembevételével történik.  
Forrás: http://www.met.hu/levegokornyezet/varosi_legszennyezettseg/merohalozat/ 

Az OLM adatai alapján, a település területéhez legközelebb Vácott működik automata 
mérőállomás. A működő automata mérőállomás az alábbi adatokat rögzítette: 

Város Cím Állomás 
típusa NO NO2 NOX SO2 CO O3 PM10 PM2,5 PM1 BTEX 

Vác Csányi 
krt 82. 

városi 
háttér 148.29 41.7 268.7 9.6 X 4.5 X X X X 

kiváló 
jó 
megfelelő 

Az OLM adatai alapján, a település területén működő manuális mérőállomás az alábbi 
adatokat rögzítette: 

 NO2 SO2 ÜP NO2 SO2 ÜP NO2 SO2 ÜP 
Vác X X X X   X   

A tervezési terület környezetére stratégiai zajtérkép nem készült.  

A földmunkák során fellépő porszennyezés és a szállításra, munkavégzésre használt 
gépjárművek által kibocsátott kipufogó gáz okozta levegőszennyezéssel lehet számolni. A 
porterhelés a telepítés kezdeti fázisában, főleg száraz időszakokban jelentkezik. A telepítés 
helyére vezető utak egy része burkolatlan, így a szállításból keletkező porkibocsátással is kell 
számolni. Egyúttal a munkaterület porkibocsátása nagyságrendileg nagyobb terhelést 
jelenthet a kipufogógázból származó részecskékhez képest. 

A munkaterület környezetében a telepítéshez szükséges helyszíni munkákból eredő 
légszennyező anyag kibocsátás várhatóan minimális mértékben, rövid időre és csak 
átmenetileg növeli meg a környezeti levegő légszennyező anyag koncentrációit. Érdemi hatást 
hosszú távon nem okoz.  

Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

A tervezett naperőmű a levegőminőség romlását nem idézi elő. Sőt, a megújuló energia 
áramellátásban betöltött szerepe arányának növelésével hozzájárul az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez. 

A létesítmény telepítésekor porszennyezéssel, valamint zaj- és rezgésterheléssel számolni kell. 
A felvonuló munkagépek zaj- és rezgésterhelést jelentenek, valamint CO-, és CO2-kibocsátást, 
valamint NOx-kibocsátást okoznak, továbbá porszennyezést, a beruházási területet ugyanis 

http://www.levegominoseg.hu/
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csak burkolatlan úton lehet megközelíteni. A munkaterület porkibocsátása várhatóan a 
legjelentősebb hatás. 

A telepítendő transzformátor zaj és rezgés értékekei a 8/2002. (III.22.) Köm-EüM rendelet 
szerinti megengedett határéréték alatt kell, hogy legyenek. 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 

A tervezési terület Tereske község belterületétől DNy-ra, külterületen helyezkedik el. A 
területet javarészt szántók határolják. Északnyugatra a terület mellett húzódik a 22. sz. [Rétság-
Salgótarján] másodrendű főút, melyen túl szántóföldek találhatók. Ezeken a területeken a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 2. § (q) pontja szerinti védendő épület nincs. A legközelebbi zajtól védendő épület a 
tervezési terület telekhatárától Észak-Északkeleti irányban kb. 175 méterre a Kossuth útról 
nyíló tanyaépület. A terület kialakítása és a telepítés során a munkagépek és a szállítójárművek 
a domináns zajforrások. Az egyéb munkafázisok (szerelés, transzformátorok betonalapjának 
elkészítése) zajterhelése kevésbé jelentős. Az építési munka ideje kb. 3-4 hónap, időbeosztása 
nappali 1 műszak. 

A kezdeti munkafázisban az építési technológiára és az alkalmazott berendezések számára, az 
építkezés időtartamára nem állnak rendelkezésre részletes adatok, ezért csak vélelmezhető az 
építkezés zajkibocsátása, mely az előzetes becslések szerint 60-65 dB(A) közé esik a 
telekhatártól 10 m-es távolságban, 8 órás műszakra vonatkoztatva. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM–EüM együttes rendelet 2. számú melléklete alapján az Építési kivitelezési tevékenységből 
származó zaj terhelési határértéke a zajtól védendő területen az alábbiak szerint alakul: 

 
Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

Az építési tevékenység hatásterülete nappal 75-80 m, melyen belül zajtól védendő terület nem 
található. A teljes maximális hatásterületet, úgy mutatjuk be, mintha a munkagépek a 
telekhatárokon dolgoznának. Ez jelen esetben a teljes munkaterülethez geometriailag hasonló 
terület, ahol a hasonló alakzat megfelelő oldalai egymástól 75-80 m távolságban vannak.  
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Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a létesítmény telepítése során, a környezet 
jelenlegi zajterhelése nem növekszik érzékelhető mértékben, a környezeti zaj- és rezgés-
terhelési határértékek meghatározásáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendeletben előírt határértékek teljesülnek. 

Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

4.4.2. Talaj 

(minősége, a víz- és a szélerózió, földtani veszélyforrások) 

Földtani adottságok 

A kistáj kőzettani alapja döntően (kb. 80%) oligocén homokköves és agyagos üledék, 
alárendelten a nyugati részen (kb. 20%) miocén slír és kavics. A börzsönyi központi 
vulkanizmushoz kapcsolódó önálló kitörési központot képvisel a nógrádi Vár-hegy. Anyaga 
(dácit) kismértékben eltér a Börzsöny fő tömegét adó andezittől. A felszínen, illetve a felszín 
közelében a pleisztocén agyag, lejtőagyag, lösz-derivátum a jellemző. A kavicstakarók (kb. 
30%) a harmadidőszak végi intenzív lepusztulás és a negyedidőszaki folyóvízi akkumuláció (pl. 
Ős-Ipoly) termékei. 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 

Talajtani adottságok 

A Börzsöny és a Cserhát közötti medencedombság kistáj a pleisztocénben emelkedett meg. 
Kőzettani alapja oligocén homokkő és agyag, amelyet lejtőanyag, pleisztocén agyag és lösz-
szerű üledék borít. A dombhátak egy-negyedének harmadidőszaki üledékein agyag-
bemosódásos barna erdőtalajok képződtek, amelyek mechanikai összetétele vályog. 

Az alacsonyabb hátságok enyhe lejtőin a talajtakarót a legnagyobb részarányban (62%) 
barnaföldek alkotják. Nagyobb részben löszös, kisebb részben harmadidőszaki üledékeken 
képződtek. Mechanikai összetételül vályog, víz-gazdálkodásuk kedvező, gyengén savanyú 
talajok. 

A déli kitettségű oldalakon a barnaföldek humuszosodásának mértéke jelentősebb, azonban 
az erózió is ezeken a lejtőkön az erősebb. 

A kistáj legtermékenyebb talajai (ext. 50–80, int. 70–95) az Érsekvadkert–Tereskei-hátság 
lösztakaróján képződött csernozjom barna erdőtalajok (4%). E térségben a mai talajszelvények 
alatt fosszilis vörös talajszintek is fellelhetők. 

A harmadidőszaki szmektites agyagú felszíneken, pl. Szátok határában, fekete nyirok talajok is 
találhatók. 
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A Lókos-völgy réti talajai vályog mechanikai összetételű, mészmentes, gyenge víztartó 
képességük miatt kedvezőtlen vízgazdálkodású, de viszonylag jó tápanyagkészletű talajok. 
Részben rétként (35%), részben szántóként hasznosulnak (55%). 

A kistájban jelentéktelen (1%) kiterjedésben még földes kopár, kovárványos barna erdőtalaj 
és réti öntés is található. 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 

A területre a PETIK Mérnöki Szolgáltató Kft. által 2022. májusban készített Talajvizsgálati 
jelentése alapján elmondható, hogy „a tervezett szerkezet szempontjából az összefüggő 
talajvízszint mély helyzetű, így azzal sem a tervezés, sem pedig a kivitelezés során nem kell 
számolni.” 

Az előzetes vizsgálatok alapján a talajszerkezet megfelelő. A tartószerkezetek, építmények 
alapozását a talajvizsgálati jelentésben megfogalmazott előírások, javaslatok figyelembe-
vételével kell elkészíteni, az alábbiak szerint: 

A tervezett napelem park tartószerkezeti elemeinek a megszokott épület-terhéknél 
nagyságrendekkel kisebb terhelése várható. Ennek tükrében a tartószerkezeti elemek 
lealapozhatók: 

- - síkalapozással, pont- vagy lemezalappal, a fagyhatár figyelembevételével a terepszint 
alatt minimum 80 cm-es mélységben, 

- - talajcsavarokkal 

Síkalapozás esetén javasolt az alapokat egymáshoz kapcsolni, így a kialakult gerendarács 
csökkentheti az egyenlőtlen süllyedéseket. Lemezalapozás esetén a lemez alatt javasolt 20 cm 
vastag, jól graduált homokos kavics ágyazat elhelyezése. Az elemeket javasolt rögzíteni az 
alaptestekhez, ugyanis a szél a viszonylag nagyobb felületű napelem táblákba belekaphat és 
azokat felfelé próbálhatja elmozdítani, így az alaptestek vagy az alaplemez ellensúlyként is 
működik. 

Amennyiben talajcsavarok alkalmazása mellett döntenek, akkor azokat a szél emelő hatására 
kell méretezni, így a talajcsavarok kihúzódási ellenállását vizsgálni kell. Az alapok, talajcsavarok 
teherbírását, süllyedését a talajvizsgálati jelentés 10. pontjában megadott talajfizikai 
jellemzők figyelembevételével lehet méretezni. Jelen területen mindkét alapozási rendszer 
alkalmazható, a választás során a gazdaságossági szempontok alapján lehet dönteni. 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 

A Településrendezési Eszközök módosításához E-TÉR rendszeren érkezett Nógrád Megyei 
Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály véleménye (Ikt. sz.: 
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NO/NTO/1545-2/2022) szerint „a tervezett beruházás talajvédelmi érdeket nem sért. 
Termőföldet érintő kedvezőtlen környezeti hatásokkal nem kell számolni.” 

4.4.3. Hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés 

A telepítés időszakában a területen alapozási és szerelési munkák zajlanak, melyből várhatóan 
az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek: 

- papír csomagolási hulladék 
- műanyag csomagolási hulladék 
- fa csomagolási hulladék 
- vas és acél 
- kábel 
- szigetelő anyagok 

A keletkezett nem veszélyes hulladékok gyűjtését fajtánként elkülönítve végzik és 
elszállíttatásukról a kivitelező gondoskodik. A telepítési munkák során kevés veszélyes 
hulladék képződésére lehet számítani. Ezek döntően veszélyes anyagmaradvánnyal 
szennyezett csomagolási hulladék, illetve havária jellegű eseti szervizelések alkalmával 
keletkező veszélyes hulladék (a munkagépekből vagy járművekből elcsepegő olajjal 
szennyezett, összegyűjtött föld, vagy felitató anyag, a szállítójárművek üzemanyagai, 
hidraulika-folyadék). Ezeket a hulladékokat fajtánként külön-külön kémia hatásoknak ellenálló 
edényzetben kell tárolni elszállításig. A telepítés során keletkező hulladékok jelentkezése a 
tervezési területen belül várható a közvetlen környezetre nem lesz hatással. A tervezett építés 
során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és 
elszállításáról a kivitelező gondoskodik. 

A naperőmű működése során sem veszélyes, sem nem veszélyes hulladékok üzemszerű 
keletkezésével nem kell számolni. A telepen állandó munkaerő nincs. A naperőmű 
üzemeltetését, ellenőrzését, karbantartását és javítását ezzel megbízott szakcég fogja végezni, 
amely a munkavégzés során keletkező bárminemű hulladékot összegyűjti és a területről 
elszállítja. A tervezési területen az üzemeltetés időszakában semmilyen hulladék gyűjtés, 
tárolás nem lesz.  

Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

A napelempark működése automatizált, állandó kezelőszemélyzet nélkül üzemel. A 
napelempark terültén csak rövid ideig az ellenőrzés, időszakos karbantartás ideje alatt 
tartózkodik személyzet. Mindezek figyelembevételével a területen nem lesz huzamos 
tartózkodásra alkalmas helyiség, valamint épület nem kerül kialakításra, így nem szükséges a 
közművesítés. 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU • HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ 
 

TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM  24 
KISERŐMŰ BEILLESZTÉSE TERESKE KÖZSÉG TERÜLETÉN • 2022. DECEMBER HÓ 

A területen a csapadék- és egyéb vizeket mind építési állapotban, mind végállapotban össze 
kell gyűjteni és el kell vezetni. 

A kiserőmű üzeme során hulladék, szennyvíz nem keletkezik, vízvételi hely nem lesz kialakítva. 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 

A területen csapadékvíz elvezetés nem kerül kialakításra, mivel a napelemek tartóoszlopai 
közötti terület az üzemelés időszakában az eredeti állapotához hasonlóan fűvel borított 
zöldfelület, így itt az esővizek elszikkadása megoldott. Üzemszerű körülmények között 
szennyezés nem várható, havária esetén az esetlegesen szivárgó transzformátorolajat kell 
felitatni és eltávolítani a területről. 

Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

4.4.4. Termőföld 

(mennyisége) 

A bemutatás a földhivatali alapadatokra alapul. 

 
Művelési ágak és átlagosnál jobb minőségű termőföldek – Tervezési terület kék színnel jelölve - Földhivatali alaptérkép 

felhasználásával – saját szerkesztés 

Az állami alapadatokból leválogatásra kerültek a művelési ágak, illetve az azokhoz tartozó 
minőségi osztályok alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföldek. A tervezési terület teljes 
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egésze szántó művelési ágú. A terület egy része átlagosnál jobb minőségű termőfölddel 
érintett. 

A TERVEZETT KISERŐMŰ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ TALAJVÉDELMI TERV KÉSZÜLT.  

(Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv Tereske a 0120/5 hrsz.-ú 
ingatlanra – Megrendelő ERDŐPARTNER Kft. – Készítette Zöld Nyúl Környezetvédelmi Bt., Terv 
száma: 2022/28 - 2022. 03. 27.) 

„A naperőpark létesítése során alkalmazásra tervezett technológia, mely szerit az elemeket – 
a talaj bolygatása nélkül – a talajba leszúrt oszlopokra szerelik, a humuszos termőréteget nem, 
vagy csak kis mértékben (taposás) károsítják. Ezért a humuszmentés nem indokolt, sőt 
elkerülendő! A naperőpark felszámolása után, a tartóelemek kihúzása után, rekultiváció 
nélkül, nem kizárt a jelenlegi besorolás szerinti újbóli hasznosítás.” 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 

A Talajvédelmi Terv készítése során összesen 10 db helyen készült talajminta vétele. A minták 
a szükséges vizsgálatok elvégzésére a Környezettechnológia Kft. akkreditált vizsgáló-
laboratóriumába kerültek bevizsgálásra. 

A szelvények leírása: 
 
0120/5/1. szántó 6, EOV.: 659591, 289487 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–30 cm-ig fakóbarna, morzsás szerkezetű vályog. 
30 cm-től fokozatosan világosodó, vörösesbarna, vályog. 
50 cm-nél éles határral, sárgásvörös, löszös, homokos vályog. 
 
0120/5/2. szántó 5, EOV.: 659382, 289553 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–30 cm-ig fakóbarna, morzsás, vályog. 
30 cm-től vaskiválásos, vörösbarna vályog/agyagos vályog. 
60 cm-nél éles határral, vörösessárga, vaskiválásos, löszös vályog. 
 
0120/5/3. szántó 4, EOV.: 659222, 289705 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–45 cm-ig fakóbarna, morzsás vályog. 
45 cm-től fokozatosan világosodó, vörösesbarna, vályog. 
60 cm-nél éles határral, vörös, löszös vályog/agyagos vályog. 
5/11 Meleg Zoltán 
2022. 03. 27. 
 
0120/5/4. szántó 5, EOV.: 659115, 289548 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–25 cm-ig fakóbarna, morzsás vályog. 
25 cm-től tömődött, vörösesbarna vályog/agyagos vályog 
50 cm-nél éles határral, vörös, löszös vályog/agyagos vályog. 
 
0120/5/5. szántó 6, EOV.: 659292, 289409 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–25 cm-ig fakóbarna, morzsás vályog. 
25–50 cm-ig tömődött, vörösbarna vályog/agyagos vályog. 
50 cm-nél éles határral, sárgásvörös löszös vályog 
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0120/5/6. szántó 4, EOV.: 659510, 289311 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–25 cm-ig fakóbarna, morzsás vályog. 
25 cm-től tömődött, vörösesbarna vályog/agyagos vályog. 
50 cm-nél éles határral, sárgásvörös, löszös vályog. 
 
0120/5/7. szántó 5, EOV.: 659271, 289145 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–20 cm-ig fakóbarna, morzsás, homokos vályog/vályog. 
20 cm-től fokozatosan világosodó, vörösesbarna vályog/agyagos vályog. 
40 cm-nél éles határral, sárgásvörös, löszös, agyagos vályog. 
 
0120/5/8. szántó 4, EOV.: 659451, 288914 
A talaj típusa barnaföld, löszös üledéken. 
0–25 cm-ig fakóbarna, morzsás vályog/homokos vályog. 
25 cm-től fokozatosan világosodó, vörösesbarna, tömődött, homokos vályog. 
40 cm-nél éles határral, sárgásvörös, löszös, homokos vályog/vályog. 
 
Szántó 4 községi mintaterület, 029/41 hrsz.-ú ingatan. 
EOV.: 661204, 290126 
A talaj típusa: barnaföld, löszös üledéken. 
0–25 cm-ig fakóbarna, poros, morzsás szerkezetű, homokos vályog/vályog. 
25 cm-től fokozatosan világosodó, vöröses vályog/agyagos vályog. 
80 cm-ig egységesen löszös, vörös agyagos vályog. 
 
Szántó 4 községi mintaterület 051 hrsz.-ú ingatan. 
EOV.: 661441, 291162 
A talaj típusa: barnaföld, löszös üledéken. 
0–20 cm-ig fakóbarna, morzsás/poros vályog/homokos vályog. 
30 cm-től durva szemcséjű homokos agyag, benne vaskiválás. 
40 cm-nél kavicspad. 
 
A talajvizsgálat eredményeinek bemutatása, értékelése 
0120/5 hrsz.-ú ingatlan (szántó 4 területről, a 3., 6. és 8. sz minták) jellemzői: 
A vizsgált talaj típusa: barnaföld. 
Talajképző kőzet: löszös üledék. 
A talaj fizikai félesége: homok/homokos vályog KA 38, 36, 36. 
A vizsgált minta humusztartalma: 1,45, 1,29, 1,42 (m/m)%. 
A talaj kémiai jellemzői: pH 6,39, 6,55, 6,30, savanyú. 
Vízben oldható összes só: kevesebb, mint 0,02%, 
Szénsavas mész kevesebb, mint 0,5 (m/m)% 
 
Szántó 4 községi mintaterület 029/41 (9. sz minta) és 051 hrsz.-ú ingatanok talajának jellemzői: 
A vizsgált talaj típusa: barnaföld. 
Talajképző kőzet: löszös üledék. 
A talaj fizikai félesége: vályog KA 46, 40. 
A vizsgált minták humusztartalma: 2,11 és 2,12 (m/m)%. 
A talaj kémiai jellemzői: pH 6,11 és 6,40, savanyú. 
Vízben oldható összes só: kevesebb, mint 0,02%, 
Szénsavas mész kevesebb, mint 0,5 (m/m)% 
 
0120/5 számú ingatlan (szántó 5 területről a 2., 4. és 7. sz. minták) talajának jellemzői: 
A vizsgált talaj típusa: barnaföld. 
Talajképző kőzet: löszös üledéken. 
A talaj fizikai félesége: vályog KA 43, 39, 45. 
A vizsgált minta humusztartalma: 1,36, 1,80, 1,57 (m/m)%. 
A talaj kémiai jellemzői: pH 6,10, 6,06, 6,36. 
Vízben oldható összes só: kevesebb, mint 0,02%, 
Szénsavas mész kevesebb, mint 0,5 (m/m)% 
 
0120/5 számú ingatlan (szántó 6 területről 1. és 5. sz. minták) talajának jellemzői: 
A vizsgált talaj típusa: barnaföld. 
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Talajképző kőzet: löszös üledék. 
A talaj fizikai félesége: vályog KA 43, 40. 
A vizsgált minta humusztartalma: 1,49, 1,68 (m/m)%. 
A talaj kémiai jellemzői: pH 6,60, 6,21. 
Vízben oldható összes só: kevesebb, mint 0,02%, 
Szénsavas mész kevesebb, mint 0,5 (m/m)% 

A Községi mintaterületről vett átlagminták vizsgálata szerint: a szántó 4. 2,11 és 2,12 (m/m)% 
humuszt tartalmaz. Ezzel szemben a vizsgált terület szántó 4 besorolású talajából mért értékek 
legalább 0,50%-kal elmaradnak ezektől az értékektől, a szántó 5, de inkább a szántó 6 minőségi 
osztály értékeihez közelítenek. Fentiek szerint a jelenlegi besorolás felülvizsgálata szükséges. 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 

A vizsgált terület talaj- és talajvízviszonyainak megismerésére 6 db 3,0 m mélységű 102 mm 
átmérőjű fúrást és 6 db 4,0 m mélységű nehéz dinamikus verőszondázást terveztünk 
lemélyíteni. A fúrások és szondázások a tervezett mélységet elérték. 

Jelen munka keretében végzett vizsgálatok alapján a felszínt a terület déli részén (1F, 2F és 3F 
környezetében) barna közepes agyag borítja ~1,5-3,0 méteres mélységig. Ezen réteg alatt a 2F 
jelű fúrásban barna homokos iszapos agyag került feltárásra, a 3F jelű fúrásban pedig barna 
kőtörmelékes sovány agyag jelentkezett. 

Az 1F jelű fúrásból, 1,0 méteres mélységből vett mintán végzett izzítási vizsgálat Izz=10%-os 
eredményt adott, tapasztalati adatok alapján ez azt jelenti, hogy a vizsgált réteg kissé 
szervesnek mondható. A terület északi részén a felszínen barna sovány agyag jelentkezett 1,3-
3,0 méteres vastagságban, mely az 5F, illetve 6F jelű fúrások mintáin végzett izzítási 
vizsgálatok alapján kissé szervesnek minősíthető. A 5F és 6F fúrások környezetében ~1,3 m-es 
mélységtől barna közepes agyag jelentkezett. Az agyag rétegek a konzisztencia indexük 
alapján jellemzően kemény állapotúak. 

A 2022. április 29.-én mélyített fúrásokban a talajvíz nem jelent meg. A vizsgált helyszín nagy 
része, a MÁFI talajvízszinttérképe alapján talajvízmentes területnek mondható, azonban a 
terület déli részén 5-10 méteres mélységben jelentkezhet a nyugalmi talajvízszint. 
Elmondható, hogy a tervezett szerkezet szempontjából az összefüggő talajvízszint mély 
helyzetű, így azzal sem a tervezés, sem pedig a kivitelezés során nem kell számolni. 

A talajvizsgálati jelentés legfontosabb megállapításait az alábbi rövid pontokban foglaljuk 
össze: 

- A tervezett létesítmény előzetesen „1.” geotechnikai kategóriába sorolásának változtatására 
(jelen vizsgálat során tett folyamatos felülvizsgálat mellett) sem egyes részekben, sem 
egészében nem merült fel indok 

- A tervezett épület megépítésének talajmechanikai akadálya nincs. 
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- A területen alapozásra alkalmas barna sovány, barna közepes agyag és barna homokos 
iszapos agyag található. 

- A vizsgált helyszín nagy része, a MÁFI talajvízszinttérképe alapján talajvízmentes erületnek 
mondható, azonban a terület déli részén 5-10 méteres mélységben jelentkezhet a nyugalmi 
talajvízszint. Összefüggő talajvízzel sem a tervezés, sem pedig a kivitelezés során nem kell 
számolni. 

- agR=0,98 m/s2, altalaj: C osztály 

Síkalapozás esetén javasoljuk az alapokat egymáshoz kapcsolni, így a kialakult gerendarács 
csökkentheti az egyenlőtlen süllyedéseket. Lemezalapozás esetén a lemez alatt javasoljuk 20 
cm vastag, jól graduált homokos kavics ágyazat elhelyezését. Az elemeket javasolt rögzíteni az 
alaptestekhez, ugyanis a szél a viszonylag nagyobb felületű napelem táblákba belekaphat és 
azokat felfelé próbálhatja elmozdítani, így az alaptestek vagy az alaplemez ellensúlyként is 
működik. 

Amennyiben talajcsavarok alkalmazása mellett döntenek, akkor azokat a szél emelő hatására 
kell méretezni, így a talajcsavarok kihúzódási ellenállását vizsgálni kell.  

Az alapok, talajcsavarok teherbírását, süllyedését jelen munka 10. pontjában megadott 
talajfizikai jellemzők figyelembevételével lehet méretezni.  

Jelen területen mindkét alapozási rendszer alkalmazható, a választás során a gazdaságossági 
szempontok alapján lehet dönteni.  

Forrás: Talajvizsgálati Jelentés - PETIK Mérnöki Szolgáltató Kft.  - Budapest, 2022. május - TSZ:91/2022 

 
Fúrásszelvények - Forrás: Talajvizsgálati Jelentés - PETIK Mérnöki Szolgáltató Kft.  - Budapest, 2022. Május - TSZ:91/2022 

A TERVEZETT KISERŐMŰ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ IS KÉSZÜLT.  

A tervezett beruházás kivitelezési fázisában a talaj a termőföld igénybevétele szinte 
jelentéktelen mértékű. Az alapok elkészítése során a termőtalajt letermelik és deponálják. 
Majd a telepítés elvégzését követően a deponált termőtalajt, helyben parkosításra, zöld 
felületek kialakítására használják fel. A környezetterhelés mértékének csökkentése és az 
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esetleges talajszennyezés elkerülése érdekében az építési munkák ideje alatt csak megfelelő 
műszaki állapotú munkagépek használhatók. A kivitelezés során környezetvédelmi 
szempontból folyamatosan ellenőrizni kell a gépek kifogástalan állapotát. Üzemszerű 
körülmények között szennyezés nem várható, havária esetén az esetlegesen kiömlött kenő-, 
vagy üzemanyagot fel kell szedni, el kell távolítani. 

Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

4.4.5. Földtani veszélyforrás és ásványvagyon 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) bányászati területeket tartalmazó 
legfrissebb nyilvántartása (https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/) szerint a 
tervezési területet bányászati, nyersanyag kutatási, továbbá földtani veszélyforrást érintő 
terület nem érinti. A tervezési területen nyersanyag kitermelés nem folyik. 

4.4.6. Víz 

(árvíz és belvíz, felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minősége) 

A kistáj a Hévízi-, a Fekete- és a Derék-patakra, valamint a Lókos-patak bal oldali vízgyűjtő 
területére terjed ki. Az időszakos árhullámokat néhány kisebb-nagyobb tó (Jenői-tó 23,4 ha, 
Bánki-tó 7 ha, Tolmácsi-tó 7,5 ha) tározással hasznosítja. Ezek halastavakként is funkcionálnak. 
A talajvíz a felszín alatt általában 4–6 m között érhető el, mennyisége igen kevés. A talajvízben 
helyenként jelentős a nitrát tartalom. 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 

A tervezési területet a rendszeresen belvízjárta övezet, illetve nagyvízi meder övezet területe 
övezete nem érinti. A tervezési terület déli határa mentén folyik a Farkasvölgyi-patak.  

Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. 
rendelet (VGT3) alapján a tervezési terület az alábbi felszín alatti víztestek területén található: 

- sh.1.8 - Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz) - porózus 
- h.1.8 - Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő - vegyes 

A Lechner Nonprofit Kft. 2022. október hónapban adott adatszolgáltatása szerint az alábbi 
felszín alatti víztestek érintik a település teljes területét: 

- Felszín alatti porózus víztest 
- Felszín alatti sekély porózus víztest 
- Felszín alatti termál víztest 
- Felszín alatti karsztvíz víztest 

A napelempark építése ipari jellegű vízhasználatot nem igényel. A tervezett erőmű működése 
során sincs szükség sem technológiai, sem pedig szociális vízhasználatra. Az erőmű 

https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/
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engedélyezési tervdokumentációja előírja, hogy a területen a csapadék- és egyéb vizeket mind 
építési állapotban, mind végállapotban össze kell gyűjteni, és el kell vezetni. A kiserőmű üzeme 
során vízvételi hely nem lesz kialakítva. 

A Településrendezési Eszközök módosításához E-TÉR rendszeren keresztül érkezett Budapest 
Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály 1. levele 
(iktatószám: BP/FNEF-TKI/6186-2/2022.) szerint „község közigazgatási területén természetes 
gyógytényező érintettsége nem áll fenn.” 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ levele (iktatószám: 62494-2/2022/KBKHF) szerint „a 
beruházásnak kémiai-biztonsági szempontú környezeti hatása nincs.” 

4.4.7. Élővilág 

A napelemes kiserőműben alkalmazott műszaki megoldások és technológiák, a legkevésbé 
befolyásolják a zöld növényzetet és állatvilágot. A kiserőmű üzeme folyamán környezetének 
flórája és faunája, a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei nem 
változik. 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 

A napelempark létesítése és üzemelése során végzett tevékenységek, és azok hatásterülete - 
azösszes környezeti elem tekintetében a napelemparkot befoglaló telekhatárokon belül 
marad. Nem érinti más település közigazgatási területét. A tevékenység nem érint Natura 
2000 területet.  

Forrás: Előzetes vizsgálati dokumentáció - A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

NÖVÉNYZET 

A terület zonális társulásai a cseres- és a gyertyános tölgyesek (Quercetum petraeae-
Carpinetum). A lankás dombvidék völgytalpain mocsarak és üde, nedves rétek húzódnak. A 
maradványtölgyes-foltok értékes növényei a madársisakfajok (Cephalanthera spp.), a 
turbánliliom (Lilium martagon) és a gérbics (Limodorum abortivum). A kistáj nagy része ma 
szántó, parlag. Ezeken kezdenek megjelenni az egykori gyomflóra fajai. 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 

A beruházáshoz kapcsolódó létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő 
gazdálkodás feltételeit nem rontja. A napelemek alatti termőrétegre gyep telepítése történik, 
annak rendszeres nyírásával. A napelemes kiserőmű beruházása során a talajt nem szennyező, 
jó színvonalú, környezetbarát technológiai megoldások, és anyagok kerülnek beépítésre. 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 
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ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

A Kiserőmű megvalósításához Ökológiai Állapotfelmérés is készült. (Készítette: Esküdt Péter 
Nándor természet-, és tájvédelmi szakértő - SzTv-é-020/2011. - 2022.) 

A kijelölt telek tervezett területe közvetlenül nem érint helyi, vagy országos védettségű, 
továbbá Natura 2000-es és Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területet sem. 

A terület növényföldrajzilag a Magyar vagy Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-
középhegység flóravidékének (Matricum) Börzsöny, Cserhát és Gödöllői-dombvidék 
(Neogradense) flórajárásába tartozik. Állatföldrajzi beosztása szerint a Közép-dunai 
faunakerület, Ősmátra (Matricum) faunakörzetének, Börzsöny–Mátra–Bükk vonulat 
(Eumatricum) faunajárásába sorolható. 

A terület zonális társulásai a cseres- és a gyertyános-tölgyesek. A lankás dombvidék 
völgytalpain mocsarak és üde-nedves rétek húzódnak. A maradványtölgyes-foltok értékes 
növényei a madársisakfajok (Cephalanthera spp.), a turbánliliom (Lilium martagon) és a 
gérbics (Limodorum abortivum). 

A kistáj nagy része ma szántó, kis része parlag. Ezeken kezdenek megjelenni az egykori 
gyomflóra fajai (nyári hérics – Adonis aestivalis, lángszínű hérics – A. flammea, konkoly – 
Agrostemma githago, mezei szarkaláb – Consolida regalis, pipacs – Papaver rhoeas). 

- Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, H5a, K2 
- Közepesen gyakori élőhelyek: OB, RA, P2a, RB, RC, J5, H3a, B1a, H4, OA 
- Ritka élőhelyek: E1, D34, L1, L2x, K1a, B5, D5, J1a, H5b, BA, D6, A1 
- Fajszám: 600-800; védett fajok száma: kevesebb, mint 20 
- Özönfajok: japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.); fehér akác (Robinia pseudoacacia); 

aranyvessző-fajok (Solidago spp.); tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.); selyemkóró 
(Asclepias syriaca); bálványfa (Ailanthus altissima); zöld juhar (Acer negundo) 

A tervezési területen megtalálható vegetáció-típusok: 

A tervezési területen teljes egészében szántóföldi monodomináns növényi kultúra található, 
amely egy intenzív erősen antropogén hatás eredménye. A terület bejárásakor őszi búza 
(Triticum aestivum) tenyészett a területen. A tervezési terület határán, keskeny szegélyszerű 
kiterjedésben jellemzően közel sem egységes, társulástanilag nehezen azonosítható ruderális 
gyomtársulás volt megfigyelhető, ettől kivételt képzett a D-i csatlakozó területen részben 
beékelődő mezofil lombos erdőtársulás (Querco-Fagetea). 

A tervezett beruházás következtében a szegélytársulások nem lesznek érintettek, így azok 
nem lesznek hatásviselők. A tervezési terület jelenlegi hasznosítási módjából adódóan a 
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cönológiai felvételezés nem volt lehetséges, a csatlakozó élőhelyek esetében a társulástani 
jellemzőket tüntettük fel. 

A beruházás helyszíne jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, jellemzően D-i irányba lejtő 
dombvidéki terület, ahol a természetes vegetáció teljes mértékben hiányzik, amely 
köszönhető a rendszeres művelésnek. Természetközeli állapotban lévő területek szinte 
kizárólag a tervezési terület határán és azon túl találhatók, azonban fajkészletükben ezek sem 
hordozzák a térségre jellemző jegyeket. 

A beruházás helyszínét É-ról és Ny-ról műút határolja, míg D-i irányban egy erdőtársulás 
ékelődik be. A fás társulás domináns állományalkotó faja a kocsánytalan tölgy (Quercus 
petraea), melyhez elegyként a vénic szil (Ulmus laevis) társul. 

Ez a lomboserdő társulás éles határ mentén két részre osztódik, a D-i felén már egy zárt akácos 
(Chelidonio-Robinion) uralja a területet. Ezek a társulások a beruházás által nem érintettek, 
várhatóan tartós hatást sem kell elviselniük, így jelenlegi összetételükben változás nem 
várható. 

A tervezési terület É-i és Ny-i határán húzódó műutak mentén egy szegélyszerű ruderális 
gyomtársulás figyelhető meg, amely egyes területei rendszerint kaszálásra kerülnek, máshol 
viszonylagos érintetlenséget mutatnak. 

A szegélyközösségben a rendszeresen kaszált területeken jellemzően az évelő egyszikűek 
dominanciája figyelhető meg, mint a réti perje (Poa pratensis), a laposszárú perje (poa 
compressa), árva rozsnok (Bromus inermis), vagy a csomós ebír (Dactylis glomerata). Ezek az 
élőhelyek jellemzően félszáraz területek, ugyanakkor a mezőgazdasági terület közelsége miatt 
egyes növényi tápanyagból jól ellátottak, így a fajok növekedési erélye erős. 

A tervezési terület ökológiai állapotára jelentős hatással van a jelenlegi hasznosítási mód. A 
mezőgazdasági művelés által a természetes élőhelyek felszámolásra kerültek, ezáltal az 
ökológiai rendszerek degradációja történt. Ennek a folyamatnak az eredményeként a 
természetes populációk fajkészlete teljes mértékben leépült, az intenzív mezőgazdasági 
kultúra kizárta magából a területre eredetileg jellemző taxonokat, így a fajok egy része a 
szegélyzónában keresi életterét, ahol a zavarástűrő, tág ökológiai valenciájú fajok átvették az 
életteret a szűk tűrésű specialistáktól. 

A tervezési területet övező keskeny szegélytársulásban legnagyobb egyedszámmal kerültek 
felvételezésre azok a természetes gyomfajok, melyek jól képesek reagálni az élőhelyüket érő 
antropogén hatásokra. Szaporodási stratégiájuk egyik fő eleme, hogy egy vegetációs periódus 
alatt képesek 3-4 generációt is hozni, ezáltal a rendelkezésükre álló szabad életteret nagy 
dinamikával képesek betölteni. 
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A szegélyzónában felvételezésre került fajok között alacsony arányban képviseltetik magukat 
a természetes kompetitorok és a tájidegen, agresszív kompetitorok. Míg előbbiek a 
természetes társulások vagy azok valamely szintjének domináns vagy uralkodó fajai, az 
utóbbiak táj- és flóraidegen növények, amelyek szándékos betelepítés vagy véletlen 
behurcolás révén kerültek a flórába és ott egyrészt agresszív propagációs stratégiájuk, 
másrészt a táplálékláncba való beilleszkedésük elmaradása miatt képesek arra, hogy a 
természetes és féltermészetes társulások életterébe behatolva uralkodóvá váljanak. A 
természetes kompetitorok többnyire magas vegetatív allokációs rátájú, K-stratégista, évelő 
vagy fás életformájú, nagy produkciójú fajok, amelyek a szukcesszió egy bizonyos szakaszában 
az adott termőhelyen a legnagyobb versenyképesség kifejtésére alkalmasak. 

A legnagyobb egyedszámban kerültek felvételezésre azok a ruderális kompetitorok, amelyek 
hatékony propagációs stratégiájuk és/vagy konkurencia-szegény környezetük miatt 
uralkodóvá és társulásalkotóvá válnak és másodlagos edifikátorként működve a termőhely 
átalakítására és a szukcesszió irányának megváltoztatására képesek. Ezek közül kerül ki 
számos a mezőgazdasági kultúrákban széles körben elterjedt agresszív gyom, melyek igen 
agresszívek lettek a vegyszeres gyomírtók elterjedt használata miatt. 

 
Forrás: Ökológiai Állapotfelmérés (Készítette: Esküdt Péter Nándor természet-, és tájvédelmi szakértő - SzTv-é-020/2011. - 

2022.) 
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Összegzésként megállapítható, hogy a területen tervezett beruházás következtében nem 
várható olyan hatás, amely természetvédelmi szempontból jelentős változást idézne elő.  

Forrás: Ökológiai Állapotfelmérés (Készítette: Esküdt Péter Nándor természet- és tájvédelmi szakértő - SzTv-é-020/2011. - 2022.) 

4.4.8. Élettelen természeti értékek 

(földtani feltárások, barlangok, felszínformák, források, víznyelők) 

A módosítással érintett területen élettelen természeti értékek (földtani feltárások, barlangok, 
felszínformák, források, víznyelők) nem találhatók, így a rájuk vonatkozó hatás sem lép fel. 

4.4.9. Erdő 

(erdők rendeltetése, természetessége, károsító hatások) 

A tervezési területen az Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterület 
nincsen. Ezen felül erdő művelési ág sem található az alaptérképi adatok szerint a tervezett 
erőmű területén.  

4.4.10. Táj 

(tájszerkezet, tájjelleg változása, tájhasználati érték növelő vagy csökkentő hatás) 

A Kiserőmű megvalósításához a 2020. évben Tájminősítés is készült az MSZ 20372 szabvány 
alapján. A létesítményekre a rálátás a területet övező műutak és a magaslati elhelyezkedés 
miatt korlátozott. A szabvány szerinti vizsgálat eredményeként tehát megállapítható, hogy a 
beruházás előtti táj esztétikai megjelenése inkább közepes megítélés alá esik.  

A beruházás tájesztétikai megjelenése nem érinti hátrányosan a térséget. Ennek elsődleges 
oka a korlátozott rálátás, amely térségi szinten nem okoz nyomasztó változást a táj esztétikai 
megjelenésében. 

Az alapállapothoz képest a kivitelezés nem gyakorol hatást a morfológiai adottságokra, 
azonban élővilág részleges degradációjával számolni kell, mivel a naperőmű által kiváltott 
talajtakaró hatás és a területfoglalás növekvő mértéke miatt a csatlakozó élőhelyekről egyes 
fajok migrációja akadályba ütközik. A terület általános jellegében bekövetkező változás idővel 
kellő toleranciát vált ki a térség élővilágából, ez egyfajta urbanizációs folyamatnak is 
tekinthető, azonban még az agrártevékenység antropogén hatásához mérten is jelentős 
tényezőként fog a tájban megjelenni. Itt nem a tájesztétikai megjelenésről van szó. 

A tájkép a tájhasználat változásainak hatására folytonosan alakul, változik. Ez a folyamat nem 
állítható meg, de nem közömbös, hogy az emberi kéz milyen nyomokat hagy a tájban. 
Általánosságban kijelenthető, hogy a társadalom fejlődése, a gazdaság növekedése mind 
kikényszerítik az ilyen jellegű változásokat. 
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A tájjelleg a nézőpont helyétől függően más és más tájképek együtteséből adódik. A tájjelleg 
legjobban a kilátóhelyekről, a kilátókból tárul fel. A tájképi potenciálérték a szemlélő helyétől 
függően eltérő. A tájképi potenciál, a tájjelleg meghatározásához a vizsgálatba, majd az 
értékelésbe vonható elemegyüttesek körét különböző tényezők befolyásolják, kiválasztásukat 
eltérő szempontok motiválják. Az értékelés során csak a tájképet alapvetően meghatározó 
adottságokkal számoltunk. 

A vizsgálat tárgyát képező beruházás valószínűleg hasonló módon fog „besimulni” 
környezetébe és megítélése is kedvezőbb lesz. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a tervezett 
beruházás által a jelenleg elérhető egyik legtisztább energiatermelő létesítmény fog 
létrejönni, amely záloga lehet a természeti környezetünk megóvásának. 

Összességében elmondható, hogy jelen beruházás befolyással lesz jelenlegi környezetére, de 
jelentős tájképromboló hatással nem kell számolni. 

Forrás: Tereske Külterületén Tervezett Naperőmű Tájesztétikai Minősítése az MSZ 20372 Szabvány Alapján – 2020. február 

Éghajlati adottságok 

Európa területén a napsütés időtartama két komponens mentén változik, egyrészt északról 
dél felé, valamint nyugatról kelet felé is növekszik. Magyarország a szoláris éghajlati felosztás 
szerint a mérsékelt övben helyezkedik el a 45o 45’ és a 48o 35’ északi szélességek között, amely 
nagyjából az Egyenlítő és az Északi-sark közötti középhelyzetnek felel meg. Ez a mindössze, 3o-
ot sem elérő szélességkülönbség nem okoz markáns éghajlati eltéréseket. A Napból Tereske 
térségében a felszínére jutó globális sugárzás évi összege 4301-4400 MJ/m2 értékű (5. ábra). 
A napsütéses órák éves száma átlagosan 1801-1850 óra. Összehasonlításképp, a napenergia-
hasznosításban élen járó Németországban, az ország nagyobb részén az éves átlag 1200-1600 
óra, valamint 3500-4100 MJ/m2. 

Forrás: Építési Engedélyezési Tervdokumentáció - Tervszám: VIP-2020-020-EN - Tervező: Mikus Tibor (13-12782), Könyves 
Kálmán (01-13680), Edelyn Solar Kft. - 2022. augusztus hó 

Az évi középhőmérséklet 9–9,5o C közötti. Valószínű az évi 600–640 mm csapadék. Az ariditási 
index a Ny-i részeken 1,05 körül van, másutt 1,12–1,15 között változik. Az uralkodó szélirány 
ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s alatt marad. A mezőgazdasági növények számára 
kedvező az éghajlat. 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 
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A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009) 

Forrás: Országos Meteorológiai szolgálat 
Magyarország napsugárzás, napfénytartam és felhőzet viszonyai 

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/ 

 
Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 

Forrás: Országos Meteorológiai szolgálat 
Magyarország napsugárzás, napfénytartam és felhőzet viszonyai 

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/ 
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Domborzati adottságok 

Az abszolút magasság 144 és 340 m között változik, D-ről É, K-ről Ny felé alacsonyodik. A felszín 
döntően (kb. 90%) a középhegységi tagolt medencedombság orográfiai domborzattípusba 
sorolható, mintegy 10%-a völgytalp, illetve völgysík. 

Forrás: Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Terv száma: 2022/28 – dátum: 2022. 03. 27. 

A földhivatali Alaptérkép digitális domborzatmodellje alapján elkészítettük Tereske Község 
domborzatmodelljének térinformatikai elemzését. A közigazgatási terület délkeleti része 
fekszik a legmélyebben, míg az északnyugati részterület a legmagasabban fekvő. Ezen 
magasabban fekvő térszín déli lejtőjén található a tervezési terület. A déli kitettség miatt ez a 
legideálisabb terület a kiserőmű számára, mivel a benapozási viszonyok itt a legkedvezőbbek. 

 
Tereske Község Domborzati Viszonyai – Forrás: Földhivatali Alaptérkép Domborzatmodellje alapján – Tervezési terület kék 

színnel jelölve, belterülethatár fekete vonallal jelölve - Saját szerkesztés 

A digitális domborzatmodell felhasználásával, térinformatikai elemzéssel kimutattuk a 
Település csapadékvíz lefolyási viszonyait. A település külterületén a természetes befogadók 
északnyugat-délkelet irányúak. A tervezési terület a legmagasabban fekvő terület déli 
kitettségű lejtőjén fekszik. A tervezési területen észak-déli irányú a természetes lefolyási irány. 
A legközelebbei természetes befogadó a tervezési terület déli határán folyó Farkasvölgyi-
patak medre. 
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Tereske Község Csapadékvíz lefolyási viszonyai – Forrás: Földhivatali Alaptérkép Domborzatmodellje alapján – Tervezési 

terület kék színnel jelölve, lefolyási viszonyok világoskék vonallal jelölve - Saját szerkesztés 

4.4.11. Épített környezet 

(településszerkezet) 

 
Tereske Község épületállománya – Forrás: Földhivatali Alaptérkép alapján – Tervezési terület kék színnel jelölve- Saját 

szerkesztés 
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A hatályos Településszerkezeti Terv szerint a tervezési terület kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági (Gksz), valamint Általános mezőgazdasági terület (Má) besorolású. A területet 
nyugat felől a 22. sz. [Rétság-Salgótarján] másodrendű főút, észak felől ipari gazdasági terület 
(Gip), nyugat felől általános mezőgazdasági terület (Má), dél felől pedig a Farkasvölgyi-patak 
határolja. A belterület a kiserőmű északi határától 180 méterre található. 

A tervezett építményeket a „3. Kérelem Összefoglaló Indoklása” című fejezetben bemutattuk. 

A földhivatali alapadatok alapján leválogatásra kerültek a településen lévő épületek. 

4.4.12. Kulturális örökség 

(műemlékvédelem, régészet) 

A Kiserőmű megvalósításához Egyszerűsített Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) is 
készült. (VIP Electric Kft. megrendelésére készítette: Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti 
Régészeti Intézet – 2022.) 

A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek: 

 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. 
rendelet 46. § (1)-(3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti megfigyelés 
során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást végző 
intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás 
esetén értesíteni a beruházót. 

A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről, vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről, 
valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság húsz napon belül dönt. Ha a 
régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság határozata alapján azt a 
helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és a kivitelezésnek 
tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző intézmény 
köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti 
emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi 
dokumentáción egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön 
– megőrzendő régészeti emlékeket. 

A megelőző feltárás költségkalkulációja a tervezett földmunkák és a feltárandó régészeti 
lelőhelyek paraméterei (elsősorban az érintett terület nagysága) valamint a 68/2018. Korm. 
rendelet 8. számú mellékletében meghatározott maximált hatósági egységárak alapján 
készült. 
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4.5. Társadalmi szempontú elemzés 

4.5.1. A népesség területi elhelyezkedése 

A tervezett beruházás a népesség területi elhelyezkedésére nincs hatással. A tervezett 
naperőmű külterületi elhelyezkedése miatt a környező lakosok számára életmódbeli 
változásokkal nem kell számolni. A bővítendő transzformátorállomás a legközelebbi 
lakóterülettől 180 méteres távolságon kívül helyezkedik el. A naperőmű a társadalmi 
kapcsolatok rendszerét és a társadalmi mobilitást nem befolyásolja. 

4.5.2. Foglalkoztatás és megélhetés 

A naperőmű üzemeltetéséhez kapcsolódóan új munkahelyek létrejötte várható, ugyanakkor 
az erőmű területén épület, huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló helyiség nem létesül. 

A beruházás léptéke Tereske Község és a környező települések munkaerő viszonyaira, az 
ingázók és a helyben dolgozók arányára jelentős hatást nem gyakorol. 

4.5.3. Szabadidő eltöltése, a rekreáció területi feltételei 

A beruházás a szabadidős, rekreációs tevékenységekre nincs hatással.  

4.5.4. A népesség életminősége, egészségi állapota és szociális helyzete 

A tervezett naperőmű a hatályos jogszabályi előírások és szabványok betartása mellett a 
népesség életminőségére és egészségi állapotára nem jelent veszélyt. A környező lakosság 
szociális helyzetét nem befolyásolja. 

4.5.5. A társadalom biztonságérzete, veszélyeztetettsége 

A tervezett beruházás kapcsán nem merül fel olyan helyzet, amely a társadalom 
biztonságérzetét negatív irányba befolyásolná. Az erőmű teljes területe kerítéssel elzárt, így 
illetéktelenek számára nem megközelíthető.  

A földelés, túlfeszültség- és villámvédelmi rendszer kialakítása a napelem és az inverter gyártói 
ajánlásainak figyelembevételével történik. 

4.6. Gazdasági szempontú elemzés 

4.6.1. Településszerkezet 

(területek rendeltetésének változása, vagy használatának korlátozása, területi fejlődés térbeli 
korlátai) 

A község területe 1703 ha (Forrás: https://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=24174), míg a 
tervezési terület kiterjedése 41,6 ha. Ebből adódóan a tervezési terület a közigazgatási terület 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU • HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ 
 

TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM  42 
KISERŐMŰ BEILLESZTÉSE TERESKE KÖZSÉG TERÜLETÉN • 2022. DECEMBER HÓ 

2,4%-át, a külterület 2,6%-át foglalja el. Nógrád Megye Területrendezési Tervének Szerkezeti 
Terve szerint a tervezési terület teljes egészében települési térség területéhez tartozik, mely 
nyugati irányból kapcsolódik a belterülethez. 

A módosítás Tereske Község hatályos Településrendezési Eszközei alapján a település 
fejlődését, új lakóterületek kijelölését nem akadályozza, arra hatással nincsen. A tervezési 
terület a hatályos Településrendezési Eszközök szerint döntően Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területen (Gksz), kisebb részen Általános mezőgazdasági területen (Má) helyezkedik 
el. A terület jelenlegi valós hasznosítása mezőgazdasági célú (szántóterület). 

4.6.2. Természeti erőforrások 

(kiaknázás lehetőségei és korlátai) 

A beruházás a megújuló energiaforrások közül a napenergiára támaszkodik. A területen 
azonban a talaj – mint természeti erőforrás – igénybevételével számolni kell.  

4.6.3. Ipar 

A tervezési terület a hatályos Településrendezési Eszközök szerint döntően Kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területen (Gksz) helyezkedik el, melytől északra ipari (Gip) besorolású 
terület található. Ennek területére nincs hatással a kiserőmű üzemeltetése. 

4.6.4. Mezőgazdaság 

A beruházás Tereske Község – hatályos megyei területrendezési terv szerinti – települési 
térségén fog megvalósulni. A tervezési területet sem üzemtervi, sem alaptérkép által jelölt, 
sem valós erdőterület nem érinti. A tervezési terület déli oldala határos a Farkasvölgyi-patak 
mentén kialakult vízfolyást kísérő erdősávval, erre azonban hatást nem gyakorol. 

A tervezési területen a kiserőmű kialakítása után a szántó művelés várhatóan megszűnik. A 
talajvédelmi terv szerint a kiserőmű esetleges megszüntetése után a terület továbbra is 
hasznosítható szántóterületként, mivel a termőréteg védelme biztosított az építés, illetve az 
üzemeltetés során. 

4.6.5. Idegenforgalom 

Az erőmű területén és közvetlen közelében jelentős idegenforgalmi vonzerőt nyújtó 
helyszínek és létesítmények nem találhatók. 

Az erőmű elhelyezése a település idegenforgalmára, várhatóan, hatást nem gyakorol.  
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4.6.6. Település eltartó képessége és versenyképessége 

Az erőmű Tereske Község eltartó képességére nincs jelentős hatással. Ugyanakkor a beruházás 
adóbevételei hozzájárulnak a település fejlődéséhez. 

4.6.7. Műszaki infrastruktúra 

(elérési távolságok és idők, nagyberuházások kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati és geotechnikai viszonyok, műtárgyak) 

A tervezett erőmű engedélyezési dokumentációja szerint a napelempark üzemeléséhez elég 
az időszakos karbantartás. A területen nem lesz huzamos tartózkodásra alkalmas helyiség, 
valamint épület nem kerül kialakításra, így – e célból – nem szükséges a terület közművesítése. 

A tervezési területen keresztül halad a meglévő átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózati 
vezeték. 

4.6.8. Ingatlanok értéke 

A tervezett erőmű lakóterületektől viszonylag távol helyezkedik el, így a lakóingatlanok értékét 
közvetlenül befolyásolni nem tudja. 
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MELLÉKLETEK 

1. Hatályos és módosított területrendezési terv 
az érintett területrendezési terv (tervek) módosításra, vagy kiegészítésre kerülő 
másolatának részlete az eredeti és a módosítani kívánt tervi elemek meg-
különböztetésével, 

e) A kérelem rajzi melléklete(i) a vonatkozó területrendezési terv(ek) hitelesített másolatának vagy a 
digitális adatbázisának felhasználásával készítendő(k) el a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 
11. §-ában foglaltak szerint. [76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet II. e)] 

 
2. Igazolás 

térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről szóló 
határozat 

(4b) Az 1. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetén igazolni kell, hogy a képviselő-testület (közgyűlés) a 
kérelem benyújtását megerősítette, több települési önkormányzat érintettsége esetén az érintett 
önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlései) a kérelem benyújtását megerősítették és az érintett 
települési önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat kijelölésére vonatkozó, települési 
önkormányzatok közötti megállapodást megkötötték. [76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3 § (4b)] 

 
3. Terviratok 

határozat a tervezési terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
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1. melléklet 
Hatályos és módosított területrendezési terv 

1.1. melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nógrád Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 

Nógrád Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Tervének HATÁLYOS állapota 
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"

Jelmagyarázat
Alaptérképi elemek

Megyehatár
Település közigazgatási határa

"
"

" " " " " "
"

""""" Tervezési terület
Térségi területfelhasználási kategóriák 

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Sajátos területfelhasználású térség

Országos jelentőségű elemek 
Tervezett gyorsforgalmi út 
Meglévő főút
Tervezett főút  

Térségi jelentőségű elemek
Tervezett térségi kerékpárútvonal
Meglévő 400 kV-os átviteli hálózati
távvezeték
Meglévő átvitelt befolyásoló 132 kV-os
elosztó hálózat

·«E Tervezett 5-50 MW névleges
teljesítőképességű erőmű

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE - 2020
2. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Térségi Szerkezeti Terv

HATÁLYOS
ÁLLAPOT

1 : 30 000 (kivágat)
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1.2. melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nógrád Megye Területrendezési Tervéről 
szóló 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének módosítása 

Nógrád Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Tervének TERVEZETT állapota 
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Jelmagyarázat
Alaptérképi elemek

Megyehatár
Település közigazgatási határa

"
"

" " " " " "
"

""""" Tervezési terület

Térségi területfelhasználási kategóriák 
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Sajátos területfelhasználású térség

Országos jelentőségű elemek 
Tervezett gyorsforgalmi út 
Meglévő főút
Tervezett főút  

Térségi jelentőségű elemek
Tervezett térségi kerékpárútvonal
Meglévő 400 kV-os átviteli hálózati
távvezeték
Meglévő átvitelt befolyásoló 132 kV-os
elosztó hálózat

·«E Tervezett 5-50 MW névleges
teljesítőképességű erőmű

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE - 2020
2. melléklet a 3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Térségi Szerkezeti Terv

TERVEZETT
ÁLLAPOT

1 : 30 000 (kivágat)
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2. melléklet 
Térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről szóló 
határozat 
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3. melléklet 
Határozat a tervezési terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
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6. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY 
 



 
 
 
Iktatószám: NO/AF/6 - 9/2023. Tárgy: Tereske község 0120/25 hrsz. 

alatti ingatlanon napelemes 
kiserőmű létesítéséhez térségi 
területfelhasználási engedély Ügyintéző: Viziné illés Ágnes  

Telefon: 32/620-767  
e-mail cím: vizine.agnes@nograd.gov.hu Melléklet: --- 

 
 

HATÁROZAT 

 

A Tereske Község Önkormányzata (2652 Tereske, Kossuth út 96.) által 2022. december 20-án - a 

Tereske 0120/25 hrsz. alatti földrészleten létesülő 19,46 MW teljesítményű napelemes kiserőmű 

létesítésével kapcsolatos egyedi építmény területi elhelyezése (beillesztése) tárgyában - benyújtott 

térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem alapján indult területrendezési hatósági 

eljárásban az alábbi döntést hozom: 

 

A Tereske 0120/25 hrsz. alatti ingatlanon a 19,46 MW névleges beépített teljesítményű napelemes 

kiserőmű egyedi építményként történő elhelyezéséhez (beillesztéséhez) 

 

az indokolás szerinti feltételek betartása mellett 

a térségi terület-felhasználási engedélyt megadom. 

 

A térségi területfelhasználási engedély az engedélynek megfelelő rendezési terv elkészültéig, de 

legfeljebb 5 évig hatályos, az engedély hatályossága kérelemre további egy évvel 

meghosszabbítható. 

Az engedély hatályának ideje alatt szükséges a Nógrád Megyei Területrendezési Terv és Tereske 

község településrendezési eszközeinek módosítása a naperőmű elhelyezésének biztosításával. 

Az eljárás során a térségi területfelhasználási engedély kérelmező terhére eljárási költségigény 

nem merült fel. 

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 

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 Vármegyei 

Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodánál (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). 

mailto:seres.robert@nograd.gov.hu
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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://e-

kormanyablak.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 illeték feljegyzési jog illeti meg, melynek 

alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a 

bíróság erre kötelez. 

 

INDOKOLÁS 

 

Tereske község területén a 0120/25 hrsz. alatti földrészleten létesülő 19,46 MW teljesítményű 

napelemes kiserőmű elhelyezéséhez (beillesztéséhez) a Nógrád Vámegye Területrendezési 

Tervnek az erre vonatkozó rendelkezése hiányában térségi területfelhasználási engedélyezés 

lefolytatása vált szükségessé.  

A térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet Tereske Község Önkormányzata nyújtotta be. 

A 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2. számú melléklet szerinti 

szakkérdésekben az illetékes államigazgatási szervek megkeresése megtörtént. 

Az eljáró hatóságként vizsgált szakkérdésekben az illetékes államigazgatási szervek 

állásfoglalásai a következők szerint állnak rendelkezésre: 

a) A területrendezési tervekben rögzített környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi 

szabályozás, továbbá a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályban 

rögzített követelmények érvényesülése tekintetében az alábbiak szerint kifogás nem 

merült fel (Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály NO/KVO/132-2/2023 számú véleménye alapján): 

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a 

továbbiakban: Kormányhivatal), mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz 2023. 

január 13. napján érkezett a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 

NO/AF/6-1/2023 számú szakkérdés vizsgálatának kérése Tereske Község Önkormányzatának 

a Tereske 0120/25 hrsz. alatti ingatlanon napelemes kiserőmű létesítéséhez térségi 

területfelhasználási engedély iránti kérelme ügyében. 

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében foglaltakra hivatkozva, a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések 

vizsgálata alapján a Tereske 0120/25 hrsz. alatti ingatlanon napelemes kiserőmű létesítés 

térségi területfelhasználási engedélyezéshez 

hozzájárul 

az alábbi kikötésekkel: 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
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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 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 

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 
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természetvédelmi szakembere vagy más kapcsolódó szakterületi szakember megfigyelések 

végzése céljából bejuthasson és ott a megfigyeléshez szükséges ideig tartózkodhasson. 

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

megoldások végrehajtásával az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz 

levegőterhelés minimalizálása érdekében. 

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

légszennyezettséget okoz. 

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

megakadályozó szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni. 

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

rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell. 

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

előírt levegővédelmi követelményeknek! 

22. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor 

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

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

szállítás ideje alatt köteles betartani. 

24. A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető 

legkisebb legyen. 

25. Lehetőség szerint kisebb zajteljesítményű gépeket és berendezéseket kell alkalmazni 

továbbá zajszegény építési technológiát kell választani. 

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

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

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

tevékenységeket. 

29. 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 Környezetvédelmi Hatóságtól. 

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

mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. 

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

a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát 

kell alkalmazni. 

32. 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. 

33. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező 

szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. 

34. 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. 

35. A Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden 

lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve 

további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. 

A Kormányhivatal a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta, és az alábbi 

megállapításokat tette: 
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Természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése: 

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 tervezett tevékenység az előírások betartása mellett természet- és tájvédelmi érdekeket nem 

sért. A Kormányhivatal az előírásokat a természeti értékek általános védelme érdekében, a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény5.§ (2), (3) bekezdése, a 7. § (2) bekezdés c) 

pontja, a 8.§ (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése alapján tette. 

Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése: 

A dokumentációk alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a beruházás során a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedély köteles helyhez kötött 

légszennyező pontforrás, valamint diffúz forrás létesítésére nem kerül sor. 

A Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján adta meg. 

Zaj- és rezgésvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése: 

A benyújtott dokumentációkat áttanulmányozva a Kormányhivatal megállapította, hogy a 

zajvédelmi tervfejezet alapján a környezeti zajterhelés az építési tevékenységnél nem éri el a 

jogszabályban előírt határértékeket. 

A Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki. 

Földtani közeg védelme követelményeinek megfelelés kérdése: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.(a továbbiakban: Kt.) 

6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a 

leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek 

esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. 

A Kt. 101. §. (1) alapján a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más 

jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi 

felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. 

A Kt. 101 §. (2) alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint 

környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A 

környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden lehetséges intézkedést köteles 

megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás 

megakadályozása érdekében. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A §. (2) 

bekezdése, valamint a Tvt. 38/A §. (2) bekezdése alapján a hatóság a tervezett 

tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, természeti 

értékét vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana. 

A Kormányhivatal a hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a környezetvédelmi 

szempontok érvényesülésének vizsgálata során a rendelkezésre álló dokumentációt 

elbírálva megállapította, hogy a tárgyi környezethasználattal járó tevékenység végzése 

környezeti elemet, természeti értéket és védett természeti területet nem veszélyeztet, nem 
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károsít. A tervezett létesítésre vonatkozóan a Kormányhivatal előtt előzetes vizsgálati 

eljárás lefolytatására került sor, mely eljárás lezárásaként hozott NO/KVO/1178-26/2022 

számú határozatban megállapításra került, hogy a beruházásnak jelentős környezeti 

hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

A Kormányhivatal általános illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét a 

környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza, a természetvédelmi feladat- és 

hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, 

illetékességét a 2. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

b) A területrendezési tervekben rögzített régészeti örökséggel és műemléki értékkel 

kapcsolatos szabályozás, továbbá a régészeti örökség és a műemléki érték védelme 

jogszabályban rögzített követelményeinek érvényesülése kapcsán az alábbiak szerint 

kifogás nem merült fel (Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

FőosztályNO/EPFO/30-2/2023 számú véleménye alapján): 

„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 62/A § 

értelmében tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként 

vizsgálja a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának 

Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal). 

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyben Kormányhivatal megállapítja, hogy az 

építmény vagy tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített 

követelményeinek 

az alábbi kikötéssel felel meg: 

1. A tervezett műtárgyak építéséhez szükséges földmunkák régészeti megfigyelés 

biztosítása mellett végezhetők. 

2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti 

bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell 

elvégezni. 

3. A régészeti bontómunkák megkezdését a Kormányhivatal felé be kell jelenteni. 

4. A régészeti megfigyelést a beruházó és a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv, azaz 

a Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) átal megkötött előzetes 

írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni. A régészeti 

megfigyelés eredményét dokumentálni kell. 

5. A megfigyelést végző régésznek a munkálatok során azonosított régészeti lelőhelyet és a 

régészeti jelenségek felszíni nyomait dokumentálni szükséges. A régészeti megfigyelésről 

készült jelentést a befejezését követő 30 napon belül papír alapon és elektronikus 

adathordozón meg kell küldeni Kormányhivatalnak, valamint a jogszabályban meghatározott 

intézményeknek. 

6. Ha a földmunka bármely – pl. a régészeti megfigyelésen kívüli – szakaszában régészeti 

leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a 

bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dornyay Béla Múzeumot 
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haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint 

megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. 

7. Építtető (engedélyes) a tárgyi munkálatok megkezdéséről 14 nappal korábban köteles 

írásban értesíteni a Kormányhivatalt, valamint a területileg illetékes múzeumot. 

A bejelentési kötelezettségek elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga 

után. 

I N D O K O L Á S 

Kormányhivatal a beruházásra vonatkozó előzetes régészeti dokumentáció (továbbiakban: ERD) 

javaslataival megegyezően régészeti megfigyelést írt elő. A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény – továbbiakban: Kötv. 23/E § (5) bekezdése szerint nagyberuházás 

megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetők, a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9) Korm. rendelet – 

továbbiakban: Kr. 43. § (3) bekezdése alapján a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és 

egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani. 

 

A feltárásra jogosult intézményt és a szerződéskötés módját Kötv. 23/E § (1)-(2a) bekezdése 

határozza meg. A megfigyelés közben történő bontásról Kr. 35 § (1) bekezdése, a régészeti 

bontómunka bejelentéséről a Kr. 35. § (2) bekezdése, a megfigyelés költségeinek viseléséről a 

Kötv. 22. § (10) bekezdése, a régészeti megfigyelésről készítendő jelentésről és annak 

megküldéséről a Kr. 26. § (1)-(4) bekezdése, a bírságról a Kötv. 82. § (2) bekezdése 

rendelkezik. 

Kormányhivatal hatáskörét Kr. 3. § (1) a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) 

Korm rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

 

c) Erdő esetében a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők közérdekű szolgáltatásainak 

biztosításával kapcsolatban az alábbiak szerint kifogás nem merült fel (Heves Vármegyei 

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály HE/EO/497-2/2023 számú véleménye 

alapján): 

„Hivatkozott számú megkeresésükre a földművelésügyi hatósági és igazgatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 79/I. § alapján, a Heves 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: erdészeti 

hatóság) az alábbi szakvéleményt adja.  

A megvizsgálni kért szakkérdés 0120/25 hrsz. ingatlanon tervezett napelemes kiserőmű 

létesítésének térségi területi felhasználási engedélyezési kérelméhez:  

a) erdőre gyakorolt hatásainak vizsgálata,  

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor 

az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata.  

A tervezett napelemes erőmű az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban. Adattár) 

nyilvántartott erdőrészletet és erdőgazdálkodást közvetlenül szolgáló egyéb részletet nem érint, 

ezért erdőgazdálkodási érdekeket nem sért.  

A hatóság hatáskörét a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) 

bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.  
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A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és 

helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul. ” 

 

d) A termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatban az alábbiak szerint kifogás nem merült 

fel (Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály 15003/2/2023 számú véleménye 

alapján): 

„2023.01.13-án az NVMK Állami Főépítészi Iroda a Tereske Község Önkormányzata (adószám: 

15735526-1-12) 2652 Tereske, Kossuth út 94. szám alatti székhelyű jogi személy (a 

továbbiakban: önkormányzat) kérelmére indított, Tereske 0120/25 hrsz.-ú ingatlant érintő, 19,46 

MW teljesítményű napelemes kiserőmű létesítésére irányuló térségi területfelhasználási 

engedély iránti eljárás részeként szakkérdés vizsgálat tárgyában megkereste az NVMK 

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

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

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

szántó művelési ágú, 5-ös minőségi osztályú alrészletéből 17 ha 4741 m
2
 nagyságú és 217,29 

AK értékű részére vonatkozóan (összesen: 41 ha 6169 m
2
 és 442,71 AK). Nevezett ingatlan 

2022.09.12-én megosztásra került a 203678/2/2022-es számú határozattal, melynek a más célú 

hasznosításra engedélyezett része lett Tereske 0120/25 hrsz.-ú földrészlet. 

A fent részletezettek értelmében az ingatlanügyi hatóság az üggyel kapcsolatosan 

termőföldvédelmi szempontból kifogást nem emel. 

Ezen szakvéleményt az ingatlanügyi hatóság a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 

75/2009.(IV.8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 6. pontja alapján adta ki. 

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság hatáskörét az ingatlan-

nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9.§-ánal (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 rendlet 3.§-a (3) bekezdésének b) pontja állapítja meg.” 

 

e) A szénhidrogén-szállító vezetékek esetén a szakkérdés a műszaki biztonsági 

követelmények érvényesítésére vonatkozik A nyilvántartott ásványi nyersanyag 

lelőhelyek figyelembevételének biztosítása, a földtani veszély megítélése (földtani 

veszélyforrás megléte), a felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata kapcsán az alábbiak 

szerint kifogás nem merült fel (Szabályozott tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati 

és Gázipari Főosztály, Budapesti Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/774-2/2023 

számú véleménye alapján): 

„Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítésze NO/AF/6-1/2023 iktatószámú levelével 

megkereste a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát (a továbbiakban: 

Bányafelügyelet) és szakkérdés vizsgálatát kérte a tárgyi ügyben. A Bányafelügyelet 

nyilvántartása alapján az alábbi szakvéleményt adja: 

Nem emel kifogást a 0120/25 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő napelemes kiserőmű térségi 

területfelhasználási engedélye ellen. A tárgyi ingatlan nem érint sem megállapított bányatelket, 

sem megkutatott, nyilvántartott ásványi nyersanyagot. Az ingatlan nem szerepel az Országos 

Felszínmozgás Kataszterben. 

A Bányafelügyelet szakvéleményét a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 

8.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva adja ki.” 
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f) Környezet-egészségügyi követelmények érvényesítésével kapcsolatban az alábbiak 

szerint kifogás nem merült fel ( Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály NO/NEF/0061-2/2023 számú véleménye alapján): 

„A Tereske Község Önkormányzatának (2652 Tereske, Kossuth út 96.) megbízásából a VTI 

Városépítési Kft. (1076 Budapest, Thököly út 7.) által készített dokumentációt áttekintettem. 

A dokumentumban foglaltak alapján Tereske 0120/25 hrsz. alatti ingatlanon napelemes 

kiserőmű megvalósításának köörnyezet-egészségügyi szempontból akadálya nincs. 

Szakvéleményemet a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.(IV.8.) Korm.rendelet 

2. számú melléklete alapján adtam ki.” 

 

g) A műszaki-biztonsági követelmények érvényesítésével kapcsolatban az alábbiak szerint 

kifogás nem merült fel (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 

BO/31/00221-2/2022 számú véleménye alapján): 

„Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda által küldött, és Hatóságomhoz 

2023. 01. 13. napján beérkezett, fenti hivatkozási számú megkeresés alapján a Tereske Község 

Önkormányzatának a Tereske 0120/25 hrsz. alatti ingatlanon napelemes kiserőmű 

létesítéséhez térségi területfelhasználási engedély iránti kérelme alapján indult hatósági 

eljárásához – mint szakkérdést vizsgáló hatóság – műszaki-biztonsági szempontból 

hozzájárulok az alábbi feltételekkel: 

1. Az eljárás során figyelembe kell venni a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben, valamint 

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 137. §-ában foglaltakat. 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, jelen állásfoglalás az ügy érdemében hozott 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható 

meg. 

INDOKOLÁS 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda a tárgyi ügyben azzal kereste meg a 

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályt, hogy hatáskörömbe tartozóan adjak állásfoglalást 

szakkérdésben, a Galgaguta Község Önkormányzatának a községben létesítendő 49.98 MW 

teljesítményű naperőművel kapcsolatos térségi területfelhasználási engedélyezési eljáráshoz. 

Az állásfoglalást a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

2. melléklete, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben 

eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12., 13. §-a és a 14. § (1) bek., a (2) bek. 

l) pontja, a rendelet 1. sz. melléklete alapján hoztam meg. 

Az előírást a műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében tettem a 

villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 

2/2013. (I.22.) NGM rendeletben, valamint a villamos energiáról szóló 20007. évi LXXXVI. 

törvény 137. §-ában foglaltaknak megfelelően. 

A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 55. § (4) bekezdése állapítja meg.” 
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Tekintettel arra, hogy a kérelmezett térségi területfelhasználási engedély megadásának 

jogszabályban foglalt akadálya nem volt, az engedély megadásáról hoztam döntést.  

A határozatomat a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (1) 

bekezdése és (3a) bekezdés c) pontja, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 

76/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése c) pontja alapján, a jogszabályban 

meghatározott határidőben hoztam meg. 

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) 

rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 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 6/2019. (III.18.) IM 

rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

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

Az eljárás és a peres eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 44/A. §-a 

határozza meg. 

A végleges döntés a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 4.§ 

(4b) pontja és az 5.§-ában foglaltak szerint kerül közlésre. 

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességemet a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló1996. évi XXI. törvény 23/D. § (1) bekezdése, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról 

szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése állapítja meg. 

Salgótarján, 2023.február 3. 

dr. Szabó Sándor főispán nevében és megbízásából: 

 

 

 Seres Róbert 

 állami főépítész 

 
 
 
A határozatot kapják: 

 1./ Tereske Község Önkormányzata 2652 Tereske, Kossuth út 96. 

 2./ Dokumentációs Központ (1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület) 

 3./ Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 

 4./ Irattár  
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