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BEVEZETŐ
A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
A PowerWatt Kft. 49,9 MW beépített névleges teljesítmény fotovoltaikus naperőmű létesítését
tervezi Szügy település külterületén. A projekt létesítésével érintett ingatlanok összterülete 56,61
hektár, amely 2 db ingatlanból áll. Az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési
tervben nem szerepel a településen megfelelő terület naperőművek létesítésére, így az elhelyezése
érdekében a község önkormányzata Csesztve településsel együtt területrendezési hatósági eljárás
lefolytatását kezdeményezte melyet a Nógrád megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze NO/AF/3911/2019. ikt. számú határozatában engedélyezett (továbbiakban: térségi területfelhasználási
engedély).
A PowerWatt Kft. így a településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmet nyújtott be
Szügy Község Önkormányzatához, amit a község képviselő-testülete támogatott. A település
képviselő-testülete a 11/2019. (II.19.) kt. határozatában ennek megfelelően a tervezési területet
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította (lásd 1. melléklet). A község önkormányzata a tervezési
munkával a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.
A tervezési folyamat
A vizsgálatok megkezdése, a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása egy
időben, egymással párhuzamosan történt. A módosítás a szerkezeti leírást, a szerkezeti tervlapot,
helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet egyaránt érinti.
A tervezési munka során a módosítás igényének vizsgálatát, a változtatási koncepció felállítását
követően a településszerkezeti terv és a HÉSZ módosításának javaslatát készítettük el. Az
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) bekezdésében foglaltakat
figyelembe véve a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretén belül
történhet. A tárgyalásos eljárás szabályait a Eljr. 42. §-a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a
polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § szerint. A partnerségi
egyeztetést lezárását követően kerül sor a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására. Az
Önkormányzat a kész dokumentációt megküldi az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatalnak.
Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, amelyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az Eljr.
9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, és az érintett területi és települési
önkormányzatokat. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, amennyiben
szükséges, előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi
a polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.
A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés
c) pontja alapján a településrendezési eszközök az elfogadást követő napon hatályba léptethetők.
A partnerségi egyeztetést Szügy község Önkormányzata a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
határozat szerint kell, hogy lefolytassa az egyeztető tárgyalást megelőzően. Tárgyalásos eljárás
esetén, a véleményezendő anyag közzétételével kerül sor az érintett lakosság bevonására.
A tájékoztatás és a dokumentáció közzététele az érintett lakosság részére a helyben szokásos
módon valósul meg.
Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetés
anyaga, amelyet az Önkormányzat előzetesen véleményezett.
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Határozati javaslat
Szügy község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:
1) Szügy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti tervét módosítja.
2) A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatárolt területre
vonatkozóan módosítja az alábbi szerint:


A közigazgatási terület nyugati határában fekvő, Csesztve községgel határos területen
különleges beépítésre nem szánt terület – naperőmű kerül kijelölésre.

3) Jelen módosítás során Szügy területfelhasználási változása a következők szerint alakul:
Módosítási feladat
Különleges beépítésre nem szánt terület
- naperőmű kijelölése

Terület
mérete
(ha)

TSZT módosítás
Hatályos terv
Tervezett
szerinti területterületfelhasználás
felhasználás

56,61

Má

Kb-N

4) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M (Településszerkezeti
terv módosítása) tervlappal egészül ki, s egyidejűleg a módosítással érintett területre
vonatkozóan hatályát veszti.
5) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Markó Antal
polgármester

Sisa Sándorné dr.
jegyző

1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
SZÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2019. (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10/2001. (XI.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Szügy község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9.
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és
települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a településrendezési tervéről
szóló 10/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
A Község Településrendezési Tervéről szóló 10/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: HÉSZ) 19.§ a következő ponttal egészül ki:
f) Különleges beépítésre nem szánt terület – Naperőmű (Kb-N)”
2.§

A HÉSZ az alábbi 34/A.§-szal egészül ki:
„KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – NAPERŐMŰ
34/A. §

(1) Különleges beépítésre nem szánt terület – naperőmű a Szabályozási terven Kb-N jellel jelölt
övezet, amely a naperőmű műtárgyainak elhelyezésére szolgál.
(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – naperőmű övezet telkein a naperőmű megújuló
energiaforrás hasznosítására szolgáló műtárgyai, az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki
létesítmények, valamint a naperőmű kiszolgálásához szükséges szociális és egyéb kiszolgáló
épületek helyezhetők el.
(3) Kb-N övezetben az építmény-elhelyezés és a telekalakítás feltételei:
a) legnagyobb megengedett beépíthetőség
b) legnagyobb megengedett építménymagasság
c) legkisebb kialakítható telekméret

10 %*1
6,5 m
4000 m2

(4) Kb-N övezetben az épületnek nem minősülő technológiai műtárgyak magassága meghaladhatja
az övezetben előírt legnagyobb megengedett építménymagasságot.
3. §
A HÉSZ mellékletét képző külterületi szabályozási tervlap az SZT-M (Szabályozási terv
módosítása) tervlappal kiegészül, s egyidejűleg a módosítással érintett területre vonatkozóan
hatályát veszti.
4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szügy, 2019.
Markó Antal
Polgármester

Sisa Sándorné dr.
Jegyző

1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítása
1

OTÉK-tól való eltérés engedély szükséges
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT
1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
Jelen módosítás Szügy külterületén, a közigazgatási határ nyugati szélén Csesztve községgel határos
területen helyezkedik el. A módosítás két ingatlant érint (0203/12, 0236 hrsz), melyek összesen
56,61 ha nagyságú terület. A terület jelenleg mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, szántóföldi
növénytermesztés folyik rajta. A beruházás megvalósításához az ingatlanokat művelés alól ki kell
vonni.
A területet északról és délről erdőfolt, míg kelet és nyugati irányból szántóföldek határolják.

A módosítással érintett terület Szügyön belüli elhelyezkedése

A módosítási terület és környezete
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1.2. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE
A PowerWatt Kft. Szügy és Csesztve községek külterületein 49,9 MW beépített névleges
teljesítményű napenergiát hasznosító fotovoltaikus kiserőművet kíván létesíteni. A beruházó a két
településre közösen készítette el a naperőművek létesítésére vonatkozó terveit, így a beruházás
bemutatása is Csesztve településsel közösen történik.
A megújuló energiaforrást hasznosító erőművek közül a fotovoltaikus naperőművek azok, amelyek a
legkisebb hatással vannak környezetükre életciklusuk során. A tervezett erőművek szilícium panelek
rendezett soraiból fognak felépülni, amelyek a Napból érkező elektromágneses sugárzást passzív
módon alakítják át elektromos energiává. Az így megtermelt elektromos áram földkábeleken
keresztül egy villamos alállomásra kerül, amely biztosítja a közhasznú villamos hálózatra történő
betáplálását.
Az erőmű 1 helyszínen (két település határán), nagyságrendileg 125 hektárnyi alacsony minőségű
mezőgazdasági területeken helyezkedne el. A kiválasztott területek nem érintenek táj- és
természetvédelmi területeket.
A napelem sorok betonozást nem igénylő, cölöpös vagy földcsavaros technológiával kerülnének
felállításra. A termelődő elektromos áram vezetése az erőmű területén föld alatt történne, így a
föld felszínén kizárólag a panelek és a hozzájuk csatlakozó inverterek lennének láthatóak. A
panelek alatti, illetve közötti terület kaszálással karbantartható, de akár árnyékot kedvelő
termények ültetésére is alkalmas marad. A naperőmű életciklusának lejártával a terület eredeti
hasznosítása visszaállítható lesz. A beruházók rendelkeznek a naperőművel érintett ingatlanok
igénybevételéhez szükséges jogosultságokkal és hozzájárulásokkal, valamint elkészültek az
engedélyeztetéshez szükséges előzetes tervek is.

PowerWatt Kft. által tervezett naperőmű telepítési rajza Szügy és Csesztve területén

A beruházás becsült éves elektromos áram termelése elegendő lesz közel 40 ezer háztartás teljes
éves energiaszükségletének kielégítéséhez, amely egyben teljes Nógrád megye háztartási
villamosáram igényének közel felével egyenlő. Emellett a beruházás évente jelentős mennyiségű
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CO2 kibocsátásától óvja meg a Földet, ami levegőminőség szempontjából közel 300 ezer db 50 éves
tölgy szén-dioxid megkötő képességével egyenértékű hatással bír.
A tervezett erőművi beruházás egyike lenne Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb napenergiát
hasznosító erőműveinek, ezáltal a megújuló energia magyarországi hasznosításának jelentős
állomása lesz. A beruházás hozzájárul az ország energia-ellátásbiztonságának növeléséhez és segít
megvalósítani a klímavédelmi elvek mentén kitűzött megújuló energiaforrás hasznosítás célértékét.
Előzetes műszaki bemutató
A naperőmű az előzetes műszaki tervek alapján az alábbiak szerint kerülne kialakításra:
• Alkalmazott technológia: fotovoltaikus villamosenergia-termelés
• Napelemek névleges DC oldali maximális teljesítménye: 440 Wp
• Napelemek maximális darabszáma:
Szügy: 73 400 db
Csesztve: 91 840 db
• Névleges AC oldali maximális teljesítmény összesen: 49,9 MW
• Inverterek maximális darabszáma:
Szügy: 20 db
Csesztve: 20 db

Előzetes csatlakozási terv villamosenergia-átviteli hálózatra

Ahogy a fenti ábrán is látható, az előzetes tervek alapján a naperőmű park területén létesülő
alállomásból 132 kV-os vezetéken keresztül, a Balassagyarmaton található ELMŰ-ÉMÁSZ alállomásra
történne a betáplálás.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019.
www.vzm.hu

SZÜGY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

13

1.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
Szügy területfelhasználási rendszerét a módosítás jelentős mértékben nem változtatja meg. A
módosítási területen a hatályos Településszerkezeti Terv mezőgazdasági területet jelöl, mely a
módosítás során beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre, különleges beépítésre nem szánt
terület – naperőmű formájában. E területfelhasználási egység kijelölésével a legmegfelelőbb
feltételek biztosíthatók a tervezett beruházás számára. A módosítással érintett területet nem érinti
országos ökológiai hálózat övezete vagy természetvédelmi terület.

Hatályos településszerkezeti terv – részlet

Javasolt településszerkezeti terv

1.4. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Jelen módosítás során elsősorban a napelemek
elhelyezésére szolgáló területfelhasználás és
szabályozás elkészítése
volt a cél. A
módosítással érintett területet különleges
beépítésre nem szánt terület – naperőmű,
Kb-N jelű övezetbe sorolja a szabályozási terv.
Az övezetben napelem panelek és egyéb
technikai létesítmények elhelyezése a cél,
amelyek számára a hatályos helyi építési
szabályzat szerinti övezeti paraméterek nem
biztosítanak megfelelő kereteket.
Kb-N övezetben a naperőmű technológiai
építményei és műtárgyai helyezhetők el. Az
övezetben legalább 4000 m2 nagyságú telken,
legfeljebb 10 %-os beépítettséggel helyezhető el
6,5 m magas épület. Az alállomás területe
várhatóan külön tulajdonba kerül, ezért
szükséges a 4000 m2-es legkisebb kialakítható
telekterület, az övezet többi telke nagyobb lesz,
kevesebb beépítettséggel.

Javasolt szabályozási terv
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Az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota szerinti 30/B.§ (3) bekezdése alapján „a különleges
beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el.” Ezen
előírás alapján tehát a területen új épület elhelyezése csak 2%-os beépítettséggel lehetséges, mely
a tervezett alállomás és egyéb kiszolgáló épületek számára kevésnek bizonyul.
Az OTÉK 2016. június 14. óta hatályos állapota szerint „a különleges beépítésre szánt területen
épület – legfeljebb 10%-ig – a helyi építési szabályzatban megengedett beépítettséggel helyezhető
el” (OTÉK 30/B. § (4) bekezdés), így az önkormányzati szándék nem mond ellent a magasabb rendű
jogszabályok szándékának, csupán a hatálybalépés időpontjainak eltolódásáról van szó.
Fentieket figyelembe véve az OTÉK 111.§ és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 28.§ (4)
bekezdés alapján Kb-N övezetben az OTÉK-tól való eltéréshez történő hozzájárulás szükséges a
megengedett legnagyobb beépíthetőség (10%) tekintetében.
1.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
Szügy közigazgatási területén a település- és tájszerkezetet jelentősen meghatározzák a vonalas
infrastruktúra elemek (út- és vasúthálózat). Jelen módosítás az infrastruktúra hálózat meglévő
elemeit nem érinti, azonban a területek eléréséhez útkapcsolat kialakítása szükséges. A terület
megközelítési és közlekedési javaslatait a 4. Közlekedésfejlesztési javaslat fejezet tartalmazza.
1.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
1.6.1. Védőtávolságok
Közlekedési és közmű célú területek védőtávolsága a módosítással érintett területet nem érinti.
1.6.2. Táj- és természetvédelmi elemek, területek
Táji-, vagy természetvédelmi elemek, terület nem található a módosítási területen. A tájvédelmi
javaslattal részletesen a 3.2 (Természetvédelmi javaslat) és a 3.3 (Tájvédelmi és tájképvédelmi
javaslatok) fejezetek foglalkoznak.
1.6.3. Kulturális örökségvédelmi elemek
A módosítási területen országos védelem alatt álló műemlék, műemléki jelentőségű terület, helyi
védett művi érték, illetve helyi értékvédelmi terület nem található. Az országos nyilvántartás
szerint a módosítással érintett területet régészeti lelőhelyek nem érintik.
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2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
2.1.

A
TELEPÜLÉSSZERKEZETI
VÁLTOZÁSOK
TERÜLETRENDEZÉSI
TERVEKKEL
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG

VALÓ

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze: a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (MATrT). E törvény előírásai
2019. március 15-től lépnek teljeskörűen hatályba, addig az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvény (OTrT) és a Nógrád Megye Területrendezési Terve (NMTrT) előírásai
hatályosak a módosítással érintett területen. Az eljárás a képviselő-testület döntése alapján 2019.
március 15-ét megelőzően indult meg, így Szügy területén az OTrT-t és az NMTrT-t vizsgáljuk.
(Utóbbit Nógrád Megye Közgyűlése a 42/2011. (XI.22.) rendelettel módosított 29/2005. (XII.01.)
önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.)
Az alábbi fejezetben az OTrT-ben és az NMTrT-ben meghatározott területfelhasználási kategóriák,
az országos és megyei övezetek Szügyre vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti
rendelkezéseit figyelembe véve.
2.1.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok

Szügy területe a NMTrT térségi szerkezeti tervlapján

A NMTrT térségi szerkezeti tervlapja Szügy közigazgatási területét mezőgazdasági, települési,
vegyes területfelhasználású, illetve erdőgazdálkodási térségként ábrázolja. A módosítás területét
vegyes területfelhasználású térségbe sorolta, amelyről az OTrT 6. § (2) c) pontja rendelkezik az
alábbiak szerint:
„c) A vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető.”

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze NO/AF/39-11/2019. ikt. számú határozatában a
térségi területfelhasználási engedélyt megadta az érintett ingatlanokon naperőmű elhelyezésére. Az
engedély alapján a terület térségi területfelhasználása építmények által igénybe vett térség,
amelyről az OTrT 6. § (2) f) pontja rendelkezik az alábbiak szerint:
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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2.1.2. Országos övezetek ismertetése
Az alábbi táblázat a módosítás területén az OTrT által meghatározott országos övezetek általi
érintettségét mutatja be:
Országos övezetek

Módosítási terület

Országos ökológiai hálózat

nem érinti

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

nem érinti

Jó termőhelyi adottságú szántóterület

nem érinti

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

nem érinti

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

érinti

Világörökségi és világörökségi várományos terület

nem érinti

Országos vízminőség-védelmi terület

nem érinti

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

nem érinti

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

nem érinti

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
OTrT 14/A.§ (1) A tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete területét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
és annak alapján a településszerkezeti terv
pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a
település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint
a tájképi egység és a természeti adottságokhoz
igazodó
hagyományos
tájhasználat
helyi
jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a tájképi
egység
és
a
hagyományos
tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban
meg
kell
határozni
a
területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetével való érintettség
(Kivágat az OTrT vonatkozó tervlapjából)

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
A naperőmű park a tájban jelentős kiterjedésű területet foglal majd el. Tájképi megjelenése a
terület sík jellege miatt nem lesz számottevő, a tájképi egység nem bomlik meg jelentősen. A
Beruházó a terület kiválasztása során nagy hangsúlyt fektetett a tájkép védelmére.
2.1.3. Megyei övezetek ismertetése
Az NMTrT-ben lehatárolt megyei övezetek nem érintik a módosítási területet.
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2019.
www.vzm.hu

SZÜGY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

17

2.1.4. Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények
Az NMTrT a módosítás területén nem jelöl műszaki infrastruktúra-hálózatot és egyedi építményeket.
2.1.5. A területrendezési tervek egyéb fontosabb előírásai
Az OTrT a területfelhasználásra vonatkozó
általános szabályok között az alábbiakat írja
elő:
7.§ (1) Az Országos Erdőállomány Adattár
szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%ban erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni.
Az Adattár által nyilvántartott erdőterületek
Szügy közigazgatási területén elszórtan, illetve
összefüggő területként helyezkednek el. Az
Országos
Erdőállomány
Adattár
által
nyilvántartott erdőterületek nem érintik a
módosítási területet.
8.§ (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi
katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi
terület kivételével - beépítésre szánt területté
nem minősíthető.
Szügy nem borvidéki település.
Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek
Szügyön
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3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
3.1.TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA
A településrendezési eszközök módosítását követően a megvalósuló beruházás a szügyi tájban
változást eredményez. A tervezett tevékenység nem okoz jelentős és visszafordíthatatlan
károsodást a táji és természeti értékekben, a hatások semlegesnek tekinthetők. Pozitív hatásként
azonban megemlítendő, hogy a napelemek közötti gyepterületen a jelenleginél diverzebb élőhely
alakulhat ki.
A beruházás a település meglévő úthálózatára nincs jelentős hatással.
megközelíthetőségét a 4. Közlekedésfejlesztési javaslat fejezet tartalmazza.

A

terület

3.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT
A módosítással érintett területen nemzetközi védelem alatt álló terület, nemzeti park, tájvédelmi
körzet, országos jelentőségű természetvédelmi terület, ex lege védett terület nem található. A
tervezett napelem park területét az Országos Ökológiai Hálózat övezetei nem érintik.
Napjainkban egyre fontosabb a fényszennyezés környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. A
napelemekkel kapcsolatosan publikált polarizációs fényszennyezés becsült hatásaival kapcsolatosan
az alábbiak állapíthatók meg: A fotovoltaikus panelek fényvisszaverő képessége a gyorsan fejlődő
technológiának köszönhetően folyamatosan csökken, alapvetően a hatásfok növelése érdekében. A
technológiai fejlesztések középpontjában annak a célnak az elérése áll, hogy a panelek a rájuk
érkező fény minél nagyobb részét elnyeljék, és minél kevesebb százaléka verődjön vissza.
Feltételezhetően ezzel magyarázható az az ellentmondás, amely a fotovoltaikus panelek becsült
polarizációs hatása és a naperőművek területén végzett valós biodiverzitás mérési eredmények
között tapasztalható. A biodiverzitás megfigyelések során alapvetően pozitív vagy semleges
hatásokat azonosítottak, amelyek nem támasztották alá a polarizációs fényszennyezés esetében
becsült negatív hatást. A tervezett naperőmű területén a nemzetközi piacon elérhető legújabb
fejlesztésű panelek kerülnek felállításra, amelyek számos olyan technológiai megoldással
rendelkeznek, amelyek mind a fény visszaverődését gátolják.
3.3. TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK
A napelem parkok esetében fontos vizsgálni azok tájképi megjelenését. A napelem park
környezetében húzódó utak mellett több korosztályból álló növényállománnyal rendelkező
védőfásítással a napelem parkra a rálátás jelentősen mérsékelhető. A területen takarófásítás
biztonsági okokból nem megoldható, továbbá a túl nagy takarófásítással járó növényzet árnyékot
vethet a panelekre.
A módosítással érintett területet az OTrT által meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete érint. A kiadott térségi területfelhasználási engedély indoklása és a
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály tájékoztatása szerint az övezettel nem érintett, mindössze a terület északkeleti és déli
részével határos.
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4. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A település közlekedésében a tervezett beruházás nem eredményez
közlekedésfejlesztési javaslat a teljes beruházási területre kerül bemutatásra.

változást.

A

A módosítási területen tervezett beruházás megközelítése a Mikszáth Kálmán útról (2108. j.
mellékút) leágazó Gazdasági út folytatásaként a 0235/2 hrsz-ú földútról biztosított, így új bekötés
kialakítása nem válik szükségessé. A 0235/2 hrsz-ú út szélesítése szükséges a napelempark
megközelítésének biztosításához, a 0215 hrsz-ú út becsatlakozási pontjától a szügyi
transzformátorállomásig.
A beruházási terület déli megközelítése burkolt útról, vagy új becsatlakozásról nem válik
szükségessé.

A terület megközelíthetősége
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5. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A tervezett beruházás során a területen alállomás létesül, melybe a megtermelt villamos áram kerül
bevezetésre – a kiépülő földkábelen keresztül – ezért itt további állomás és vezérlő épület nem
létesül. Az alállomás területén kialakításra kerül egy szociális blokk, amely az időszakos
karbantartás idején fog működni. Ennek vízfelhasználása várhatóan IBC tartályból kerül biztosításra,
a minimális mennyiségű szennyvize pedig szintén IBC tartályba kerül összegyűjtésre. A
szennyvíztároló megfelelő ütemben ürítésre fog kerülni. A technológiai berendezések és azok
egységei, műszaki kialakítása és a tervezett üzemeltetés az üzemszerű működés alatt kizárja a
talajszennyezés lehetőségét.
Az igénybevételre kerülő terület talajtani adottságai és a domborzata jelentősen nem kerül
megváltoztatásra, ezért a csapadékvizek – a korábbiaknak megfelelően a talajba beszivárognak, így
árok-, vagy gyűjtőcsatorna hálózat kiépítésével nem számolunk.

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM
Környezetre és a természetvédelemre gyakorolt hatások
A beruházás környezeti elemekre gyakorolt hatását tekintve semlegesnek mondható.
A naperőmű a talajra nincs jelentős hatással, telepítése betonozást nem igényel. A napelemek
tartószerkezetei cölöpöléssel, vagy földcsavaros technológiával mintegy 1,5 méter mélységig
kerülnek elhelyezésre. A jelenlegi intenzív mezőgazdasági hasznosításból a napelem panelek alatt
és között egy gyepszint közeli állapot alakulhat ki.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a naperőmű üzemelése alatt nem bocsát ki a levegőre káros
anyagokat. Légszennyező anyagok koncentrációjának csekély mértékű növekedése, csak
átmenetileg, a telepítési fázisban várható, a megnövekedett járműforgalom és kiporzás miatt.
A felszín alatti vizekre sem a telepítési, sem az üzemeltetési fázisban nincs jelentős hatással. A
naperőmű üzemelésének technológiai vízigénye nincs.
Az építési munkák során keletkezett hulladék kezelésre kerül, a területen hulladék tárolása csak
átmeneti jelleggel, az építés ideje alatt történhet.
A tervezett tevékenység nem okoz jelentős és visszafordíthatatlan károsodást a táji és természeti
értékekben. Pozitív hatásként azonban megemlítendő, hogy a napelemek közötti gyepterületen a
jelenleginél diverzebb élőhely alakulhat ki.
A megújuló energiatermelés jelentősen hozzájárul a környezetszennyezés mérsékléséhez (víz, talaj,
levegő). Szemléltetésképpen, a várható éves villamos energiatermelés körülbelül Nógrád megye
háztartásainak 45%-át lenne képes ellátni tiszta, „zöld” elektromos árammal.
Nagymértékben hozzájárul továbbá a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, amely jelenleg
nemzetközi szinten is a legfontosabb és - sürgetőbb feladat. A tervezett naperőmű
hozzávetőlegesen évente 19.700 tonna szén-dioxiddal csökkenti az országos kibocsátást.
A beruházás várható hosszú távú ütemezése
Telepítési fázis
A technológia telepítése tereprendezést követően, acélszerkezet szereléssel indul, amellyel
kapcsolatban földtani közegre és felszín alatti vízre vonatkozó jelentős környezeti hatások nem
fognak jelentkezni. A létesítmény elhelyezése jelentős alapozási munkával nem jár. A napelemek
fém állványzaton helyezkednek el, amelyek betonalapozás nélkül kerülnek a talajba sajtolásos
technológiával. A transzformátorházak alatt sem létesül alap, itt a területen 90 cm mélyen
kitermelik a talajt, abba kavicsterítést helyeznek, majd erre állítják a házat. A napelemeket, illetve
az egyéb technológiai rendszereket földalatti kábelezéssel kötik össze. A kábelezéskor árkokat
ásnak, átlagban 80-100 cm mélyen, amelyet a kábelek lefektetését követően visszatemetnek. Az
árok fenékszintje a talajvizet nem éri el.
A telepítés során veszélyes anyag tárolása az ingatlanokon nem történik, a munkagépek
karbantartását, üzemanyaggal történő feltöltését nem a helyszínen végzik. Az építkezés folyamán
az ingatlanokon üzemanyag és kenőanyag tárolása nem történik. Az üzem megvalósítása a felszín
alatti vízkészleteket nem érinti, az „alapozási” síkok a talajvízszint felett lesznek.
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A műtárgyak (transzformátorok) létesítése előtt a humuszt letermelik, azt az ingatlanon területkiegyenlítésre felhasználják, a humuszvédelmi előírásokkal összhangban.
Üzemelési fázis
Az ingatlanokra hulló csapadékvíz a burkolatlan területeken elszikkad. Az alállomás területén
kialakításra kerül egy szociális blokk, amely az időszakos karbantartás idején fog működni. Ennek
vízfelhasználása várhatóan IBC tartályból kerül biztosításra, a minimális mennyiségű szennyvize
pedig szintén IBC tartályba kerül összegyűjtésre. A szennyvíztároló megfelelő ütemben ürítésre fog
kerülni. A technológiai berendezések és azok egységei, műszaki kialakítása és a tervezett
üzemeltetés az üzemszerű működés alatt kizárja a talajszennyezés lehetőségét.
Felszámolási fázis
A tevékenység befejezését követően a létesítmények elbontásra kerülnek. A bontást követően
a terület ismételten mezőgazdasági művelésbe vonható, a tájra jellemző növénykultúrákkal ismét
művelhető, így rövid idő alatt visszaállítható az ingatlan – rekultivált – állapota. A felhagyás a
felszíni és felszín alatti vizekre nem fejt ki hatást.
Környezeti értékelés
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Szügy Község Önkormányzata a Korm. rendelet 3.
számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a
várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat
elkészítésének szükségességéről. Az államigazgatási szervek válaszai megérkeztek, az Önkormányzat
még nem döntött a környezeti vizsgálat elkészítése ügyében.
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