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II. Ándrás tér 1.

3422

Tisztelt Polgármestet Úr!

Biikkábtány Község Önkotm ányzlta 2016. decembet 72-él beétkezett levelében ielezte
Igazgatóságunk felé, hogy a községte vonúkoző telepiiLléstendezési eszközeinek módosítását
teÍvezi' Az Ön}ormányzat e|őzetes táiékoztatás keretében - a módosíást mege|őzően - kórnyezetl
vizsgálat sziiLkségességének megállapiúsőltoz lglzgztóságunktól véleményt k&t.

Ezítol tá1ékoztati"k' h"gy Lz 
',egyes 

tervek, illetve ptogtamok kömyezeti vizsgálztitől" szőIő
2/2005. (.11.) Kotm. tendelet 3. számű melléklet ,'II. Nem otszágos haáskórű szetv áItal
kidolgozott teÍv, illetve progÍam esetén'' c. pontjában a kömyezet védelméétt felelós szervek
kőzőtt a vizngi lryLzptőságok nincsenek feltiintetve, ezétt z kőllryezeti itzsgálat lefo\taásának
sziikségessége üg;rében véleményt nem tudunk adni.

Miskolc, 2016. decembet lí.

Tisztelettel: -l'Jr-4JS--
Csont Csaba

műs7aki

Ettől éttesíiLl:
l' címzettíe-máilenis: hivatallDhukkabranv.hu)
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 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

 

Ügyiratszám: BO/16/18438-2/2016. Tárgy: Bükkábrány Község TRTm környezeti 

vizsgálat szükségessége vélemény 

Ügyintéző: Cseppely Vivien Hiv. szám: 617-5/2016. 

 Ügyintéző: Kovács János 

 

 

Bükkábrány Község Önkormányzata 
 
Bükkábrány 
II. András tér 1. 
3422 
 
 
Bükkábrány Község Önkormányzata településrendezési tervének módosításával összefüggésben, az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.§ (1)-(3) 
bekezdései alapján környezeti értékelés készítésének szükségességéről kérte a Főosztály 
állásfoglalását. 
 
A módosítás céljaként a Mátrai Erőmű Zrt. a Bükkábrányi Bányaüzemének üzemi területén belül lévő 
felhagyott bányahányó rekultiválandó, illetve részben már rekultivált területén (a 028/98 hrsz.-ú 
ingatlanon) naperőmű létesítését tervezi. 

Tárgyi ügyben az alábbiakat javasoljuk figyelembe venni: 
 
Természet-és tájvédelmi szempontból: 
 
Bükkábrány község településrendezési tervének véleményezésre benyújtott módosítása a település 
belterületén tervezett, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint, 
a tervezési területen védett vagy védendő természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs 
tudomásunk. 

Fentiek miatt a tervezett módosítás kapcsán a Főosztály hatáskörébe tartozó természetvédelmi 
szakterületet illetően nem várható jelentős környezeti hatás, ezért az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint természet- és 
tájvédelmi szempontból nem tartjuk szükségesnek környezeti vizsgálat készítését. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 
 
Tárgyi ügyben szereplő Bükkábrány község településrendezési terv módosításához az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) 
pontja szerint környezeti vizsgálat elkészítése zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból nem 
indokolt, mivel jelentős környezeti hatás nem várható. 
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Hulladékgazdálkodási szempontból: 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) rendelet szerinti 
Környezeti vizsgálat lefolytatását hulladékgazdálkodási szempontból nem tartjuk szükségesnek, mivel ez 
nem előírás: az 1.§ (3) bekezdés, b, pontja szerint: a (2) bekezdésbe tartozó terv, illetve program kisebb 
módosításánál. 

A településrendezési terv és építési szabályzat módosítása során a hulladékgazdálkodást befolyásoló 
változtatás nem történt.  

Tervezett módosításnál hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. 

Földtani közeg védelme szempontjából: 
 
A tervezett módosítás kapcsán a Főosztály hatáskörébe tartozó környezetvédelmi szakterületet illetően 
nem várható jelentős környezeti hatás, ezért az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint földtani közeg védelmi szempontból nem 
tartjuk szükségesnek környezeti vizsgálat készítését. 

Miskolc, 2016. december 23. 
 
 

Demeter Ervin 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

Hudák Tibor 
főosztályvezető-helyettes 

 
 
Kapják: 
1. Címzett + TV + E-mail: hivatal@bukkabrany.hu 
2.-3. Iratokhoz 
 

mailto:hivatal@bukkabrany.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 

 

Ügyiratszám: BO/16/18440-2/2016. Tárgy: Bükkábrány Község helyi építési 

szabályzat módosításhoz vélemény 

Ügyintéző: Cseppely Vivien Hiv. szám: 617-5/2016. 

 Ügyintéző: Kovács János 

 

 

Bükkábrány Község Önkormányzata 
 
Bükkábrány 
II. András tér 1. 
3422 
 
Bükkábrány Község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek (azon belül helyi építési 
szabályzatának) módosítását tervezi, amelyet „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése értelmében 
egyszerűsített egyeztetési eljárásra bocsátott. 

A módosítás céljaként a Mátrai Erőmű Zrt. a Bükkábrányi Bányaüzemének üzemi területén belül lévő 
felhagyott bányahányó rekultiválandó, illetve részben már rekultivált területén naperőmű létesítését 
tervezi. 

A 32,9 hektár nagyságú 028/98 hrsz.-ú ingatlan jelenleg beépítésre nem szánt különleges bánya 
területként van szabályozva, a fejlesztési szándék megvalósításához beépítésre nem szánt különleges 
megújuló energiaforrást villamosenergia-termelésre felhasználó létesítmények számára alkalmas 
területhasználat alkalmazása szükséges. A módosítás érinti a településszerkezeti tervet és leírását, 
valamint a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet is. 

A településrendezési eszközök módosítása során a településszerkezetet meghatározó műszaki 
infrastruktúra főhálózat nem változik, új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, nem történik zöld, 
vízgazdálkodási, erdőterület megszüntetése. 

Tárgyi ügyben az alábbiakat javasoljuk figyelembe venni: 
 
Természet-és tájvédelmi szempontból: 
 
Bükkábrány község településrendezési tervének tervezett módosításával szemben természetvédelmi 
szempontból kifogást nem emelek. 

A tervezési terület és a rajta tervezett módosítás országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 
2000 területet nem érint, a tervezési területen védett vagy védendő természeti és/vagy táji érték, egyedi 
tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk. 
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

Tárgyi ügyben szereplő „Bükkábrány” község településrendezési tervének (HÉSZ) módosítását a 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, és a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet betartása mellett zaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból nem 
kifogásoljuk. 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 
 

Bükkábrány Község Településrendezési tervének módosításával szemben hulladékgazdálkodási 
szempontból kifogást nem emelek, az alábbi előírások figyelembevétele mellett:  

− A Településrendezési Terv módosításánál, ill. ennek alapján megvalósítani tervezett fejlesztések, 
tevékenységek megválasztásánál folyamatosan figyelemmel kell lenni a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. tv. (Ht.) valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt tárgyra vonatkozó 
előírásokra. Támogatni kell a hulladékszegény technológiák bevezetését, a hulladékok anyagában 
történő hasznosítását, a hulladékok energiatartalmának minél nagyobb arányú kinyerését, valamint 
intézkedéseket kell tenni a környezetvédelmi ipar kialakulásának, megtelepedésének ösztönzésére, 
elősegítésére. 

− Figyelembe kell venni továbbá a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendeletet, valamint a területi 
hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. számú mellékletének 
előírásait. 

− Tilos a hulladékok illegális lerakása és égetése, továbbá a veszélyes hulladékot a települési hulladék 
közé juttatni! 

− A település területén végzett tevékenységek során képződő hulladékokat – melyek körét a 72/2013. 
(VIII. 27.) VM rendelet 2. sz. melléklete határozza meg – elkülönítve, a környezet szennyezését 
kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

− A keletkezett veszélyes hulladékokról (gyűjtés, előkezelés, szállítás, kereskedelem, közvetítés, 
tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak betartásával) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.)  Kormányrendelet előírásai 
szerint kell gondoskodni. 

− A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételre vonatkozó jogosultságáról. 

− A településrendezési terv által érintett területeken be kell tartani a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait. 

− A településrendezési terv által érintett területen kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság, az 
intézmények és közterületek települési szilárd hulladékainak magas színvonalú gyűjtésére és 
rendszeres elszállítására, mint kötelezően ellátandó közszolgáltatás végzésére. 

 
− A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nagy hangsúlyt kell fektetni, a visszagyűjtési arányok 

növelése mellett. 
 
− A településrészeken keletkező építési és bontási hulladék kezelését, tervezését és elszámolását a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell végezni.  

A rendezés során a hulladékgazdálkodást befolyásoló változtatás nem történik, jelentős környezeti hatás 
nem várható, így a tervezett módosításhoz hozzájárulunk. 
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Földtani közeg védelme szempontjából: 
 
− A településrendezéssel érintett területen a környezeti elemek minőségének megóvása érdekében, 

csak olyan építmények, illetve azokhoz tartozó létesítmények, tevékenységek megvalósítása, 
üzemeltetése engedélyezhető, amelyek ellenőrzött körülmények közötti működtetése hosszú távon 
sem veszélyezteti a földtani közeg jó állapotának, továbbá az általános normatív emberi elvárások 
és a vonatkozó hatályos jogszabályokban megfogalmazott környezeti célkitűzések teljesülését.  

− A környezeti előírásokat is kielégítő normatív célkitűzések megfogalmazása során a földtani közeg 
védelme szempontjából figyelembe kell venni a mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglalt 
előírásokat. 

 
Kérjük, hogy az elfogadott helyi építési szabályzatot a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § alapján 
szíveskedjen Hivatalunknak is elküldeni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a                                   
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) alapján településrendezési tervük csak azután válhat 
hatályossá, ha azt környezetvédelmi hatóságunknak is megküldték! 
 
Az eljárás további szakaszában részt kívánunk venni, a dokumentációt elektronikus adathordozón 
kérjük. 

 
Miskolc, 2016. december 23. 
 
 

Demeter Ervin 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

Hudák Tibor 
főosztályvezető-helyettes 

 
 
Kapják: 
1. Címzett + TV + E-mail: hivatal@bukkabrany.hu 
2.-3. Iratokhoz 
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