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1. BEVEZETÉS	
A	WHITE	 ENERGY	 Kft.	 (1034	 Budapest,	 Bécsi	 út	 163.	 2.	 em.	 7.)	 11,5	 MVA	 névleges	 csatlakozási	
teljesítményű	naperőművet	kíván	létesíteni.	
	
A	tervezett	tevékenység	a	környezeti	hatásvizsgálati	és	az	egységes	környezethasználati	engedélyezési	
eljárásról	314/2005.	(XII.	25.)	Korm.	rendelet	hatálya	alá	tartozik.	
	
A	314/2005.	 (XII.	 25.)	 Korm.	 rendelet	 3.	 számú	melléklete	 alapján	 a	 tervezett	 tevékenység	 előzetes	
vizsgálat-köteles:	
	

Sorszám	 A	tevékenység	megnevezése	 Küszöbérték	feltétel	

128.	 Egyéb,	az	1–127.	pontba	nem	tartozó	építmény	vagy	építmény	
együttes	beépített	vagy	beépítésre	szánt	területen	

a)	3	ha	
területfoglalástól	

	
Az	 előzetes	 vizsgálat	 elkészítésével	 a	 WHITE	 ENERGY	 Kft.	 Háfra	 Ágnes	 egyéni	 vállalkozót	 (8000	
Székesfehérvár,	Honvéd	utca	3/a.)	bízta	meg.	
	
	
2. AZ	ELŐZETES	VIZSGÁLATOT	KÉSZÍTŐK	SZAKÉRTŐK	ADATAI	
Az	előzetes	vizsgálatot	készítő	szakértők	adatai:	
 

1.	táblázat:	Az	előzetes	vizsgálatot	készítők	adatai	

Részterület	 Szakterület	
szakértőjének	neve	

Szakértői	
engedély	száma	

Szakértői	engedélyben	szereplő	
szakterület	megnevezése	

Hulladék	

Háfra	Ágnes	 01-6817	
46-SZ/2014	

SZKV	1.1	Hulladékgazdálkodás	
Levegő	 SZKV	1.2	Levegőtisztaság-védelem	
Víz-	és	földtani	közeg	
védelem	 SZKV	1.3	Víz-és	földtani	közeg	védelem	

Zaj	 SZKV	1.4	Zaj-	és	rezgésvédelem	

Élővilág,	tájvédelem	 Bruckner	Attila	 Sz-043/2009.	 SZTjV	Tájvédelem	
SZTV	Élővilágvédelem	

	
A	szakértői	engedélyek	másolatát	az	1.	mellékletben	csatoljuk.		
	
3. ENGEDÉLYES	ÉS	A	TELEPHELY	ALAPADATAI	
3.1. ENGEDÉLYES	ADATAI	
Kérelmező	neve:		 WHITE	ENERGY	Kft.	
Székhelye:	 	 1034	Budapest,	Bécsi	út	163.	2.	em.	7.	
KSH	azonosítója:	 24226260-4299-113-01	
Cégjegyzékszám:		 01-09-996546	
Adószám:		 	 24226260-2-41	
 
3.2. TELEPHELY	ADATAI,	TERÜLETHASZNÁLAT	MÓDJA	
Telephely	neve:		 		 Herend	Naperőmű	Park	
Telephely	címe:	 		 8440	Herend	
Érintett	ingatlan:	 		 079/29	hrsz.	
Beruházási	terület	nagysága:	 245	188	m2	
	

A	 079/29	 hrsz-ú	 ingatlan	 tulajdoni	 lapját	 a	 2.	 mellékletben	 csatoljuk.	 A	 tevékenységgel	 érintett	
079/29	hrsz.	művelési	ágait	a	következő	táblázat	részletezi.		
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2.	táblázat:	A	079/29	hrsz.	alrészletei,	művelési	ága	
Művelési	ág	 Terület	[m2]	

a)	Kivett	anyaggödör	 242	552	
b)	Kivet	út	 514	
c)	Kivett	anyaggödör	 2	122	

Összesen:	 245	188	
	

	
1.	ábra	Telephely	elhelyezkedése	
Forrás:	Földhivatali	térkép,	2017.	03.16.	

	

Veszprém	megye	középső	részén,	a	Herend	Város	központjától	ÉNy-ra	csaknem	3	km-re,	a	városból	
Ny	felé	kivezető	8.	számú	főközlekedési	útról	jelenleg	földút	biztosítja	a	közútkapcsolatot.	
	
4. A	TERVEZETT	TEVÉKENYSÉG	CÉLJA	
Az	 Európai	 Unió	 elfogadta	 az	 Energia	 és	 Klíma	 Csomagot,	 ez	 a	 csomag	 ambíciózus	 energia	 és	
klímapolitikai	célokat	tűz	ki,	az	úgynevezett	3x20	célokat:		

• 20%	megújuló	energia	felhasználás-növekedés,		
• 20%	üvegházhatású	gáz	kibocsátás-csökkentés,		
• 20%	energiafelhasználás	csökkentés	2020-ra.		

	

E	 célok	 eléréséhez	 a	 tagállaomoknak	 kötelező	 nemzeti	 célkitűzéseket	 kell	 vállalniuk	 a	 megújuló	
energia	felhasználás	részarányának	növelésére	2020-ig.	
	

A	Nemzeti	Energiastratégia	2030	dokumentumban	foglaltak	alapján	a	legnagyobb	megújuló	energia	
potenciál	Magyarországon	a	napenergia	hasznosításában	van.		
Az	 elmúlt	 években	 a	 napenergia	 hasznosításának	mértéke	 jelentősen	 növekedett,	 köszönhetően	 a	
fotovoltaikus	cellák	árának	csökkenésével.		
A	tervezett	beruházás	célja	az	EU	irányelvekkel,	illetve	a	nemzeti	energiapolitikai	célokkal	összhangban	
megújuló	villamos	energia	előállítása.		
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5. A	TERVEZETT	TEVÉKENYSÉG	ALAPADATAI	
5.1. SZÁMÍTÁSBA	VETT	VÁLTOZATOK	
A	telepítési	helyszín	kiválasztása	során	Magyarország	több	városát	vizsgálták.	A	helyszín	kiválasztása	
mellett	 szólt	a	 terület	kedvező	 fekvése,	amellyel	az	előkészítő	munkálatok,	 így	a	 terület	bolygatása	
minimalizálható	Figyelembe	vették	azt	is,	hogy	szinte	a	teljes	terület	művelési	ága	kivett	anyaggödör,	
azaz	egyébként	is	egy	degradált	tájseb,	így	a	területhasználat	ideális	a	tervezett	tevékenységhez.	
	

A	telepítési	helyszín	kiválasztásánál	kiemelt	szempont	volt	a	terület	környezetvédelmi	megfelelősége	
is.		
	

A	vizsgált	alternatívák	közül	a	fejlesztéssel	érintett	ingatlan	került	kiválasztásra.	
	
	
5.2. TEVÉKENYSÉG	VOLUMENE,	ANYAGÁRAMA	
A	 kiserőmű	 területén	 a	 vagyonvédelmen	 kívül	 állandó	 jelenlétet	 nem	 igénylő	 munkafolyamatok	
normál	napi	munkavégzésben	elvégezhetők.	
	

A	naperőmű	névleges	csatlakozási	(teljesítménye)	kapacitása:	11,5	MVA.		
	

A	tevékenység	közvetlen	anyagárammal	nem	jellemezhető.	A	napelemekkel	termelt	villamos	energiát	
az	E.ON	Észak-dunántúli	Áramhálózati	Zrt.	fogadja.	
	
	
5.3. TELEPÍTÉS	 ÉS	 A	 MŰKÖDÉS	 MEGKEZDÉSE	 ÉS	 IDŐTARTAMA,	 A	 KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS	

MEGOSZTÁSA	
A	tevékenység	végzéséhez	szükséges	infrastuktúra	megvalósítása	a	beruházás	elő	lépése.	Az	telepítés	
időszükséglete	5	hónap.	
Az	 üzemszerű	működés	megkezdése	 a	 használatba	 vételi	 eljárások	 és	 a	 kiserőművi	 engedélyezési	
eljárás	lezárását	követően	lehetséges.		
A	termelés	megkezdésének	várható	időpontja	2019.	november.	
	

A	kapacitáskihasználás	mértéke	az	átadást	követően	várhatóan	100	%-os.	
	
	
5.4. A	TERVEZETT	TEVÉKENYSÉG	ISMERTETÉSE	
A	naperőmű	jellemző	adatai	a	következőek:	
	

3.	táblázat:	Kiserőmű	főbb	adatai	
Paraméter	 Érték	

PV	panelek	száma	összesen	[db]	 ~43	200	
Beépített	villamos	teljesítmény	[kWp]	 12	312	
Inverterek	száma	[db]	 230	
Névleges	csatlakozási	teljesítmény	[kW]	 11	500	
KÖF/KIF	transzformátor	állomások	száma	[db]	 12	
Kapcsoló	állomások	száma	[db]	 0	

	
Beruházó	az	erőmű	létesítési	szándékát	bejelentette	a	területileg	illetékes	Hálózati	Engedélyesnek,	az	
E.ON	 Észak-dunántúli	 Áramhálózati	 Zrt-nek.	 Az	 E.ON	 Észak-dunántúli	 Áramhálózati	 Zrt.	 a	
csatlakozási	 szándékra	 kiadott	 engedélyében	 a	 jóváhagyott	 csatlakozási	 pontokat	 az	 Ajka-ÉDÁSZ	
alállomás	és	a	terület	mellett	elvezetett	35	KV-os	hálózat	csatlakozási	pontját	jelölte	meg.		
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5.4.1. Csatlakozási	pontok	a	hálózatra	
Az	 E.ON	 Észak-dunántúli	 Áramhálózati	 Zrt.	 AjkaÉdász	 alállomásán	 tudja	 fogadni	 a	 napelempark	
teljesítményének	jelentős	részét,	összesen	10MVA	mértékben.		
A	fennmaradó	1,5	MVA	teljesítményt	a	hálózat	35	KV-os	hálózati	ágán	a	meglévő	és	a	telek	mellett	
elhaladó	gerincvezetéki	betáplálással	tudja	fogadni	a	szolgáltató.		
A	hálózathoz	csatlakozó	termelői	vezetékek	földkábellel	kerülnek	kiépítésre.		
	
5.4.2. Napelemes	erőmű	műszaki	jellemzői	
A	 napelemes	 erőművek	 fotovoltaikus	 termelő	 cellái	 (modulok)	 Winaico	 gyártmányú,	 WST-285P6	
típusú	 polikristályos,	 PERC	 technológiás	 napelem	 modulok	 lesznek.	 Déli	 tájolásúak,	 25°-os	 dőlési	
szöggel.	A	termelt	energiát	egyenáramú	villamos	teljesítmény	formájában	szolgáltatják.		
	
A	 fotovoltaikus	 létesítmény	mechanikailag	 tüzihorganyzott,	 cölöpölhető	kivitelű,	 	E-Solar	Eco	2x24	
típusú,	 földre	 telepíthető	 napelem	 tartó	 asztalok	 formájában	 épül	 fel.	 A	 napelemek	 (modulok)	
egymás	felett	2	sorban,	álló	pozícióban	kerülnek	felszerelésre.		
	
A	panelek	dőlésszöge	25	fok,	ami	a	helykihasználás	optimalizálása	miatt	adódik.	A	panelsorok	közé	
tervezett	 sortávolság	 biztosítja,	 hogy	 a	 panelek	 árnyékmaszkja	 még	 részben	 sem	 takarja	 ki	 a	
következő	sor	paneljeit.		
	
A	beépített	termelő	cellák,	egyenként	285	Wp	beépített	teljesítményű	napelem	modulok	első	körben	
sztringekbe	 rendeződnek.	 A	 termelő	 cellák	 24	 db-os,	 sorosan	 kapcsolt	 egységei	 alkotnak	 egy-egy	
sztringet.	 Ezt	 követően	 a	 sztringek	 egy-egy	 Kaco	 Blueplanet	 50.0	 TL3-XL	 típusú,	
transzformátormentes	 háromfázisú	 hálózatba	 tápláló,	 50	 kW	 névleges	 AC	 oldali	 teljesítményű	
parkinverterre	csatlakoznak	oly	módon,	hogy	minden	inverterre	9	db	sztring	kerül	rákötésre.		
	
Az	 inverterek	 által	 termelt	 energiát	 egy-egy	 kisebb	 körzeten	 belül	 AC	 csoportosító	 szekrények	
gyűjtik,	 és	 ezt	 követően	 kábeles	 csatlakozással	 továbbítják	 az	 új	 telepítésű	 1250	 kVA-es	 névleges	
teljesítményű	 betonházas	 kompakt	 KIF/KÖF	 transzformátor	 állomások	 (BHTR)	 kisfeszültségű	 (0,4	
kV-os)	elosztóiba.	Egy-egy	transzformátor	állomáshoz	jellemzően	20-20	db	inverter	csatlakozik.	
	
Az	 erőművek	 KIF/KÖF	 transzformátorai	 a	 termelt	 villamos	 energia	 saját	 veszteséggel	 csökkentett	
részét	0,4/22	kV-os	transzformáción	keresztül	a	22	kV-os	erőművi	belső	kábelhálózatba	táplálják	be.		
A	 betervezett	 22/0,4	 kV-os	 KIF/KÖF	 hálózati	 transzformátorok	 Siemens	 gyártmányú,	 1250	 kVA	
névleges	 teljesítményű,	 22/0,42	 kV	 névleges	 feszültségű,	 olajszigetelésű	 elosztóhálózati	
transzformátorok.	A	beépítendő	olajtranszformátorok	megfelelnek	az	Európai	Unió	„Kis,	közepes	és	
nagy	 teljesítményű	 transzformátorok	 környezettudatos	 tervezésére”	 vonatkozó	 548/2014/EU	
számú	rendeletének.		
A	 következő	 lépésben	 a	 transzformátorállomások	 egy-egy	 22	 kV-os	 termelői	 kábelen	 keresztül	
továbbítják	a	megtermelt	energiát	a	közösen	használt.	
	
A	 napelempark	 telepítése	 2×24-es	 egységbe	 rendezett	 energiatermelő	 modulok	 a	 területi	
adottságoknak	 megfelelően	 vannak	 elrendezve.	 A	 terület	 pontos	 geodéziai	 felmérés	 után	 kerül	
véglegesítésre	 a	 napmodulok	 tényleges	 kiosztása,	 így	 a	 jelenleg	 ábrázolthoz	 képest	 eltérések	
lehetnek.		
	
A	területen	jelenleg	nem	található	semmilyen	közmű,	így	a	biztonsági	övezetek	kialakításánál	csak	az	
újonnan	telepítendő	hálózati	elemeket	kell	figyelembe	venni.	
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5.4.3. Irányítástechnika	
Az	E.ON	és	az	erőműi	állomás	részekben	különálló	irányítástechnikai	rendszert	alakítanak	ki.	 	E.ON	
tulajdonú	 és	 üzemeltetésű	 eszközök	 és	 rendszerek	 elemei	 csak	 az	 aktuális	 E.ON	 műszaki	
specifikációknak	megfelelő,	illetve	E.ON	rendszerengedéllyel	rendelkező	berendezések	lehetnek.	
	
Minden	 alkalmazott	 berendezésnek	 és	 ezekből	 felépített	 rendszernek,	 továbbá	 ezek	 generáló	 és	
diagnosztikai	 szoftverkörnyezetnek	 meg	 kell	 felelnie	 az	 IEC61850	 szabványban	 rögzített	
előírásoknak.		
	
Az	 irányítástechnikai	 rendszerek	 fejgépeit	 optikai	 kábeles	 kommunikációval	 kell	 összekötni.	 Az	
összeköttetés	módja	szerinti	aktuális	E.ON	IT	biztonsági	előírásokat	be	kell	tartani.	Az	állomásrészek	
állandó	kezelőszemélyzet	nélkül	üzemelnek,	automatizáltak,	távkezeltek.	
	
5.4.4. Be-	és	kiszállítás	
A	 kiserőmű	 területén	 a	 vagyonvédelmen	 kívül	 állandó	 jelenlétet	 nem	 igénylő	 munkafolyamatok	
normál	napi	munkavégzésben	elvégezhetők.	
	
Az	őrzést	leszámítva	1	fő	irányító	személyzet	mellett	a	naplemepark	elektromos	karbantartására	és	a	
panelek	tisztítására	4	fő	karbantartó	létszámmal	lehet	kalkulálni.	
	
	
5.5. NYILATKOZAT	ÖSSZETARTOZÓ	TEVÉKENYSÉGRŐL	
A	telephelyen	összetartozó	tevékenységet	nem	folytatnak.	
	
	
5.6. TERVBE	VETT	KÖRNYEZETVÉDELMI	LÉTESÍTMÉNYEK	ÉS	INTÉZKEDÉSEK	
5.6.1. Létesítés	időszakában	
A	kivitelező	az	érvényes	jogszabályok	figyelembevételével	végzi	a	munkálatokat.		
A	 kivitelezésben	 csak	 olyan	 munkagépek	 vehetnek	 részt,	 amelyek	 érvényes	 zöld	 kártyával	
rendelkeznek.	Száraz	időjárási	viszonyok	esetén	a	kiporzás	csökkentése	érdekében	a	szállítás	során	
használt	utakat,	útszakaszokat	szükség	szerint	locsolják.	
 
5.6.2. Megvalósítás	időszakában	
A	tevékenység	megvalósítása	környezetterheléssel	nem	jár,	ezért	a	megvalósítás	szakaszában	külön	
intézkedések	meghozatala	nem	szükséges.	
	
5.6.3. Felhagyás	időszakában	
Az	intézkedések	megegyeznek	a	létesítés	időszakában	meghatározottakkal.	
	
5.7. ADATOK	BIZONYTALANSÁGA	
A	megvalósítására	kerülő	 létesítmények	pontos	műszaki	 tartalma	kiserőművi	engedélyezési	eljárás	
során	 kerülnek	pontosításra.	 Az	 előzetes	 vizsgálatban	bemutatott	 kialakítási	 tervek	 kis	mértékben	
módosulhatnak,	 azonban	 az	 esetleges	 módosítások	 mellett	 a	 becsült	 környezeti	 hatások	
változatlanok.	A	tervezett	beruházás	létesítési	ideje	a	külső	tényezőktől	függően	változhat,	azonban	
ez	a	környezeti	hatások	szempontjából	nem	releváns.		
	
A	 tanulmányban	 bemutatott	 környezeti	 hatások	 túlbecslésen	 alapulnak,	 ezért	 az	 adatok	
bizonytalansága	nem	releváns	tényező.	
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6. ILLESZKEDÉS	FEJLESZTÉSI	TERVEKHEZ,	KONCEPCIÓKHOZ	
Tekintettel	 a	 tervezett	 beruházás	 területe	 „a	 településkép	 védelméről”	 szóló	 23/2017.	 (XII.	 29.)	
önkormányzati	rendeletben	napelempark	céljára	kijelölt	terület.		
	
Herend	 Város	 Önkormányzata	 többször	 módosított	 1/2011.	 (II.24.)	 sz.	 rendeletében	 elfogadta	 a	
település	helyi	építési	szabályzatát	és	szabályozási	tervét.		
A	 szabályozási	 terv	 alapján	 a	 tervezési	 terület	 jelenleg	 Má	 (Általános	 mezőgazdasági	 terület)	
övezetbe	sorolt.		
	
A	 tervezett	 beruházás	 megvalósíthatósága	 érdekében	 Herend	 Város	 Önkormányzatának	
Képviselőtestülete	 a	 szabályozási	 terv	 módosítását	 határozta	 el.	 A	 szabályozási	 terv	 módosítása	
folyamatban	van.	
	

	
2.	ábra	Tervezési	terület	elhelyezkedése	a	jelenleg	hatályos	külterületi	szabályozási	terv	alapján	

Forrás:	Herend	helyi	építési	szabályzata,	szabályozási	terve		
Jóváhagyott	2011.	évi	1.	számú	(II.	24.)	önkormányzati	rendelet	alapján	
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7. KÖRNYEZETTERHELÉS	ÉS	KÖRNYEZET-IGÉNYBEVÉTEL	ELŐZETES	BECSLÉSE	
7.1. JELENLEGI	ÁLLAPOT	BEMUTATÁSA	
7.1.1. Levegő	
7.1.1.1. Éghajlati	jellemzők	
Herend	a	Kab-Hegy-Agártető-Csoport	kistáj	területén	helyezkedik	el.		
A	mérsékelten	hűvös-mérsékelten	nedves	és	a	mérsékelten	száraz	éghajlati	típus	határán	lévő	kistáj,	
de	a	Kab-hegy	térségében	már	közel	hűvös-nedves	éghajlatú.	
	
Az	évi	napfénytartam	1980	óra	körüli,	s	ebből	nyáron	közel	800	óra	napsütésre	számíthatunk.	Télen,	
a	legmagasabb	pontokon	a	napfényes	órák	száma	meghaladja	a	200-at,	máshol	190	óra.	
	
A	hőmérséklet	évi	átlaga	D-en	és	K-en	9,5	°C,	É	felé	csökken	és	ott	8,7-9,0	°C	(a	Kab-hegyen	8,5	°C).	A	
nyári	 félévben	 általában	 15,5	 °C	 körüli	 középhőmérséklet	 a	 valószínű,	 de	 a	 magasabban	 fekvő	
területeken	csak	15,0	 °C	körüli.	A	10	 °C	középhőmérsékletet	meghaladó	napok	száma	évente	185-
190,	a	Kab-hegy	térségében	azonban	csak	175-180	körüli.	A	magasabban	fekvő	területeken	185	nap	
körüli	fagymentes	időszak	valószínű.		
Az	 évi	 abszolút	 hőmérsékleti	maximumok	 sokévi	 átlaga	 33,0	 °C	 körüli,	 de	 a	 Kab-hegy	 térségében	
31,0-32,0	°C,	a	minimumoké	-15,0	és	-16,0	°C	között	van.		
	
Az	É-i	és	a	középső	részeken	(Kab-hegy	térsége)	a	csapadék	évi	összege	eléri	a	750	mm-t,	D-en	és	K-
en	 650	 és	 700	 mm	 között	 valószínű.	 A	 tenyészidőszakban	 390-420	 mm	 körüli	 eső	 várható,	 a	
csúcsokon	440	mm.	A	24	óra	alatt	lehullott	legtöbb	esőt	Úrkúton	észlelték	(74	mm).	A	hegylábaknál	
átlagosan	 35-40,	 a	 csúcsok	 közelében	 50	 fölötti	 napon	 át	 borítja	 hó	 a	 talajt,	 az	 átlagos	maximális	
vastagság	a	magasabban	fekvő	területeken	30-35,	máshol	20-25	cm.	
	
Az	ariditási	index	1,00	és	1,08	közötti,	de	a	Kab-hegyen	csak	0,94	körüli.	
	
Uralkodó	az	É-i,	ÉNy-i	szél;	az	átlagos	sebesség	a	csúcsokon	4,5	m/s	körüli,	máshol	3-3,5	m/s.	
	
A	telephely	és	környezetének	szélsebesség	gyakoriságának	eloszlását,	valamint	2018.	évi	szélrózsáját	
a	3-4.	ábrán	mutatjuk	be.	
	

	
3.	ábra	Jellemző	szélsebességek	a	telephely	környezetében	(2018.)	
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4.	ábra	Szélrózsa	a	telephely	környezetében	(2018.)	

	
7.1.1.2. Levegőtisztaság-védelmi	követelmények	
A	4/2002.	 (X.	7.)	KvVM	rendelet	alapján	Herend	közigazgatási	 területe	nem	 tartozik	egyik	kiemelt	
agglomerációs	 zónába	 sem,	 így	 az	 ország	 többi	 területére	 vonatkozó	 általános	 levegőminőségi	
kategóriák	(10.	zóna)	érvényesek.	
	

4.	táblázat:	Kiemelt	komponensek	besorolási	kategóriái	
SO2	 NO2	 CO	 Szilárd	(PM10)	
F	 F	 F	 E	

	
A	4.	 táblázatban	 szereplő	besorolási	 kódokat	 a	 levegőterheltségi	 szint	 határértékeiről	 és	 a	 helyhez	
kötött	 légszennyező	 pontforrások	 kibocsátási	 határértékeiről	 szóló	 4/2011.	 (I.	14.)	 VM	 együttes	
rendelet	5.	számú	mellékletének	értelmében	az	alábbiakban	adják	meg:	
	

• 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	légszennyezettség	az	alsó	vizsgálati	küszöböt	nem	haladja	meg.	
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7.1.1.3. Alapállapot	
A	levegőterheltségi	alapállapotot		

• az	OLM	manuális	mérőhálózat	légszennyezettségi	mérései	és	a	
• a	2017.	évi	összesítő	értékelés	hazánk	levegőminőségéről	a	manuális	mérőhálózat	adatai	

alapján	adjuk	meg.	
	
A	 légszennyezettségi	 állapot	 bemutatása	 során	 figyelemmel	 kell	 lenni	 arra,	 hogy	Herend	 területén	
automata	mérési	pont	nem	létesült.	A	manuális	mérési	ponton	ülepedő	por	mérése	történik.	
	
Herenden	egy	mérési	ponton	történik	ülepedő	por	mérése.	A	mérési	eredményeket	a	2008	és	2017	
közötti	időszakra	a	következő	táblázat	tartalmazza.	
	

5.	táblázat:	Herend	légszennyezettségi	adatai	(2008-2017.)	Forrás:	OLM	

Tárgyév	 Éves	átlag:	ülepedő	por	
[µg/m³]	

2008	 3,76	
2009	 4,93	
2010	 6,61	
2011	 3,30	
2012	 3,45	
2013	 2,92	
2014	 3,47	
2015	 3,54	
2016	 5,21	
2017	 4,34	

	

Az	 OMSZ	 összesítő	 értékelést	 végzett	 a	 mérőállomások	 mérései	 alapján,	 amely	 során	 a	
legszennyezettségi	indexekkel	besorolták	a	településeket.	
	

A	2017.	évi	értékelés	alapján	Herend	városa	–ülepedő	por	szempontjából	–	jó	kategóriába	sorolt.	
	

A	telephely	területének	 légszennyezettségi	alapállapotát	a	 legközelebbi	automata	mérőpont	mérési	
eredményei	 alapján	 adjuk	 meg.	 Figyelembe	 kell	 venni,	 hogy	 az	 automata	 mérőállomás	 Herend	
városnál	 nagyobb	 város	 területén	 helyezkedik	 el,	 így	 a	 bemutatott	 mérési	 eredmények	
túlbecslésként	alkalmazandók.	
	
Mérési	adatok:	
A	 telephely	 alapállapotát	 Veszprém	 területén	 elhelyezett	mérőállomás	 2019.	 január	 28-i	 adataival	
jellemezzük.	
	

6.	táblázat:	Immissziós	koncentrációk	(µg/m3)	
Mérési	pont	 SO2	 NOX	 NO₂	 CO	 Szilárd	(PM10)	
Veszprém	 8,3	 25,4	 17,1	 1093	 16	

	
	
7.1.2. Vizek	
7.1.2.1. Felszíni	vizek	
Herend	 területe	 Vízgyűjtőgazdálkodási	 szempontból	 az	 Észak-Mezőföld	 és	 Keleti-Bakony	
Alegységhez	tartozik.	
	

A	 települések	ár-	és	belvíz	veszélyeztetettségi	alapon	 történő	besorolásáról	 szóló	18/2003.	 (XII.9.)	
KvVM-BM	együttes	rendelet	alapján	Herend	város	területe:	
A	–	erősen	veszélyeztetett.	
	

Az	 árvízkockázatok	 értékeléséről	 és	 kezeléséről	 szóló	 2007/60/EK	 sz.	 Irányelv	 előírja	 valamennyi	
vízgyűjtőkerületre,	 hogy	 azonosításra	 kerüljenek	 azon	 területek,	 ahol	 jelentős	 potenciális	 árvízi	
kockázat	áll	fenn,	illetve	előfordulása	valószínűsíthető.		
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Az	 Irányelvben	 összefoglalt	 tagállami	 kötelezettséget	 Magyarország	 Árvízi	 Országos	
Kockázatkezelési	 Tervében	 (2016.	 április	 7.)	 teljesítette.	 Az	 aktualizált	 mellékletek	 alapján	 a	
tervezési	helyszín	besorolása:	

• Ártéri	öblözetek	vagyoni	kockázata	alapján:	Nem	érintett.	
• Ártéri	öblözetek	emberi	élettel	kapcsolatos	kockázata	alapján:	Nem	érintett.	

	
A	 vizsgálti	 helyszínhez	 legközelebb	 a	 Kemenesaljai	 ártéri	 öblözet	 területei	 találhatók,	 amelyek	 kb	
35	km-re	ÉNy-ra	húzódnak.	

	
5.	ábra	Elöntési	területek	

Forrás:	Vízügyi	Geoinformatikai	Portál	
	
Állóvíz	víztest	a	tervezési	helyszín	közvetlen	közelében	találhatóak	a	Herendi	Bánytelep	tavai.	
	
A	 tervezési	 terület	 a	 Veszprémi-Séd	 felső	 (VOR:	 AEQ109)	 víztest	 vízgyűjtő	 területéhez	 tartozik.	 A	
telephely	területétől	legközelebb	felszíni	vízfolyás	a	Séd	(Veszprémi-Séd	felső)	található	kb.	100	m-
re.	
	
A	vízgyűjtő	részletes	adatait	és	minősítését	a	következő	táblázat	és	ábra	mutatja	be.	
	

7.	táblázat:		 Veszprémi-Séd	felső	vízgyűjtő	besorolása	
Víztest	

megnevezése	 VOR	 Befogadó	 Típus	
Minősítés	

Biológiai	
elemek	 Tápanyagok	 Sótartalom,	

savasság	

Veszprémi-Séd	
felső	 AEQ109	

Veszprémi-
Séd	

középső	

Dombvidéki-hegyvidéki	–		
nagy	esésű	–	meszes	–		
durva	mederanyagú	–		
közepes	vízgyűjtőjű	

gyenge	 n.a.	 n.a.	

Fizikai-
kémiai	elem	 Ökológiai	 Hidromorfo-

lógia	
n.a.	 gyenge	 jó	
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6. ábra	Felszíni	víztest	ökológiai	minősítése	

Forrás:	Vízügyi	Geoinformatikai	Portál	
 
7.1.2.2. Vízföldtani	leírás	
Az	 Észak-Mezőföld	 és	 Keleti-Bakony	 Alegység	 a	 Pannon-medencének	 a	 szerkezeti	 mozgások	 által	
kiemelt	K-Bakonyhoz	kapcsolódó	részterülete.		
Vízföldtani	 szempontból	 jelentősen	 elkülönül	 a	 paleo-mezozoós	 rétegösszlet,	 a	 felső	 kréta-eocén	
rétegcsoport,	és	a	neogén	laza	üledékkel	kitöltött	medence,	mint	mélységi	víztárolók	és	a	pleisztocén,	
holocén	üledékekből	álló	talajvíztároló.	
	
A	paleozoós,	 többségében	 törmelékes	összleten	belül	vízföldtani	 szempontból	kisebb	 jelentőségű	a	
Szabadbattyán-Polgárdi	területén	előforduló	mészkőtömb,	amelyhez	az	Aba	térségében	fúrt	kútban	
devon	mészkő	csatlakozik.	Az	összességében	repedezett	tárolóként	funkcionáló	rétegösszlet	vízadó	
képessége	gyenge,	közepes.	A	víztároló	sérülékenységét	a	magas	nitrát	koncentráció	jelzi.	
	
A	 triász	 többségében	 karbonátos,	 helyenként	 márgás	 kifejlődésű	 rétegösszlet	 igen	 jó	 vízadó.	 A	
térségben	 folytatott	 szén	 és	 bauxitbányászat	 során	 alkalmazott	 aktív	 vízszintsüllyesztés	 regionális	
kihatása	 jelenleg	 is	 érezhető.	 Jelenleg	 a	 karsztvíz	 emelkedése	 miatt	 egyre	 több	 forrás	 ismételt	
megjelenésének	 vagyunk	 a	 tanúi.	 A	 fakasztott	 víz	 kalcium-magnézium	 hidrokarbonátos	 jellegű.	 A	
terület	fokozottan	sérülékeny.	
	
A	felső-kréta,	eocén	rétegeket	a	Dudari,	Balinkai	szénbányák,	és	az	Iszkaszentgyörgy	(Kincsesbányai)	
bauxitbányászat	tárta	fel.	A	balinkai	kréta	rétegekből	alacsony	keménységű	vizek	fakasztottak.	
Az	oligomiocén	csatkai	formáció	a	terület	É-i	részén	fordul	elő.	A	kavicsos	rétegek	kisebb	forrásokat	
táplálnak.	
	
A	micoén	 összlet	 Herend	 és	 Várpalota	 között	 és	 Fejér	megye	 D-i	 részén	 a	 kimélyülő	medencében	
fordul	 elő.	 A	 várpalotai	 széntelep	 feküjében	 elhelyezkedő	 helvét	 kavics	 jó	 vízvezető	 képességgel	
rendelkezik.	
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A	 felső	 pannon	 összleten	 belül	 levő	 porózus	 víztároló	 a	 vízbeszerzés	 szempontjából	 leginkább	
figyelemre	méltó	 képződmény.	A	 felszínhez	közelebb	 levő	 rétegek	 vízvezetése	nagyobb,	 a	mélység	
felé	pedig	kisebb.		
	
Vízföldtani	szempontból	a	terület	szűkebb	környezetét	Magyarország	hidrogeológiai	térképe	alapján	
mutatjuk	be.	

 
7. ábra Hidrogeológiai	térkép	

Forrás:	Magyarország	hidrogeológiai	térképe	
  



WHITE	ENERGY	Kft.	
Herend,	079/29	hrsz.	
Napelem	park	építése	–	Előzetes	Vizsgálat	
	

 

2019.	február	 16	

7.1.2.3. Felszín	alatti	vizek	
A	 felszín	 közeli	 rétegek	 jellemzően	 közepes	 keménységű,	 kalcium-magnézium	 hidrokarbonátos	
vizek.	 A	 mélységgel	 a	 keménység	 csökken	 illetve	 lágy	 vizek	 is	 előfordulnak.	 A	 rétegvíztárolók	
szennyeződése	peremi	területek	kivételével	nem	jellemző.	
	
A	 területen	 levő	 talajvíz	 tároló	 réteg	vízvezető-képessége	 igen	változatos.	A	 talajvíz	 rétegek	 lakott,	
művelt	területeken	szennyezett.	
 
A	 sérülékeny	 vízbázisok	 elhelyezkedését	 a	 Közép-dunántúli	 Vízügyi	 Igazgatóság	 által	 kiadott	 és	
2016.	évben	módosított	Veszprém	megye	sérülékeny	vízbázisai	ábrázoló	térkép	alapján	adjuk	meg.	

	

	
8.	ábra	Telephely	környezetében	lévő	vízbázis	védőterületek	

Forrás:	KDTVIZIG	
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A	 közeli	 vízbázis	 hidrogeológiai	 védőterületeket	 Herend	 hatályos	 szabályozási	 tervlapjain	 jelölt	
vízbázis	határokkal	adjuk	meg.	

	
9.	ábra	Tervezési	terület	elhelyezkedése	a	jelenleg	hatályos	külterületi	szabályozási	terv	alapján	

Forrás:	Herend	helyi	építési	szabályzata,	szabályozási	terve		
Jóváhagyott	2011.	évi	1.	számú	(II.	24.)	önkormányzati	rendelet	alapján	

	
A	 telephelytől	 900	 m-re	 húzódik	 sérülékeny	 hidrogeológiai	 védőövezet.	 A	 sérülékeny	 vízbázis	
részletesebb	adatait	a	Vízügyi	Főigazgatóság	által	2011-ben	kiadott	Sérülékeny	üzemelő	vízbázisok	
módosított	listája	alapján	ismertetjük.	A	vízbázis	adatait	a	következő	táblázat	mutatja	be.	

 
8.	táblázat:	Herend	sérülékeny	vízbázis	adatai	(2011.	évi	adatok	alapján)	

Vízbázis	
megnevezése	 VOR	 Település	 Vízbázis	

üzemeltetője	
Védendő	termelés	

[m3/nap]	
Bánd-Herend	vm.	

herendi	vb	 AID419	 Herend	 Bakonykarszt	Zrt.	 1	100	

 
	
7.1.2.4. Telephely	besorolása	
A	felszín	alatti	víz	állapota	szempontjából	érzékeny	területeken	levő	települések	besorolásáról	szóló	
27/2004.	(XII.	25.)	KvVM	rendelet	melléklete	alapján,	a	Herend	területe	a	 felszín	alatti	víz	állapota	
szempontjából	 fokozottan	 érzékeny	 és	 kiemelten	 érzékeny	 felszín	 alatti	 vízminőség-védelmi	
területre	esik.	
	
A	vizsgált	telephely	a	felszín	alatti	vizek	védelméről	szóló	219/2004.	(VII.	21.)	Korm.	rendelet	2.	számú	
melléklete	szerint	 készült	részletes	érzékenységi	 térképe	 alapján	 a	felszín	 alatti	vizek	 állapota	
szempontjából	érzékeny	felszín	alatti	vízminőségvédelmi	terület:	

- kategória:	2.	
- alkategória:	 a)	 	Azok	a	 területek,	 ahol	 a	 csapadékból	 származó	utánpótlódás	 sokévi	 átlagos	

értéke	meghaladja	a	20	mm/évet.	
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7.1.3. Talaj	(föld)	
A	 vizsgált	 terület	 Veszprém	 megyében,	 Herend	 település	 Ny-i	 részén	 helyezkedik	 el.	 MTA	
Földrajztudományi	 Kutató	 Intézete	 által	 kiadott	 Magyarország	 Kistájainak	 Katasztere	 alapján	 a	
vizsgált	 terület	 a	 Dunántúli-Középhegység	 nagytáj	 →	 Bakonyvidék	 középtáj→		
Kab-hegy-Agártető-csoport	kistájhoz	tartozik.	
	

A	kistáj	mikroformákban	gazdag,	változatos	geomorfológiai	arculatú	kistáj.	Alaphegységi	domborzata	
töréses	 szerkezetű,	 ÉNy-DK-i	 és	 erre	 merőleges	 törésvonalak	 mentén	 horizontális	 és	 vertikális	
mozgásokkal	sasbérces	szerkezetűvé	formálódott.		
	

Mai	geomorfológiai	képét	bazaltból	álló	vulkáni	kúpok	(Kab-hegy),	lávatakarók	(Agártető),	mezozoos	
mészkő-	 és	 dolomitformációkból	 épült	 fedett	 és	 részben	 fedett,	 exhumált	 sasbércsorok,	 fennsíkok,	
ezeket	 tagoló	 hegyközi	 medencék,	 keskeny,	 enyhén	 lejtő	 hegylábfelszínek	 formacsoportjai	
határozzák	meg.		
Úrkút	 térségében	 jura	 időszaki	 üledékekbe	 ágyazódva	 mangánérc	 keletkezett.	 Ugyanitt	 a	
Csárdahegyen	 az	 egykori	 triász	 őskarszt	 töbreiben	 -	 valószínűleg	 a	 felső-krétában	 -	 áthalmozott	
mangánérctelep	alakult	ki.	
	

A	 mezozoós	 rétegösszlet	 kifejlődése	 zömében	 karbonátos	 (mészkő	 és	 dolomit	 rétegek),	 márgás	
betelepülésekkel.	 Fedőjében	az	 eocén	képződmények	 túlnyomórészt	 agyagos-márgás	kifeljődésben	
jelentkeznek.	Az	oligocén	rétegsort	terresztrikus	törmelékes	összlet	jeleníti	meg,	ezeket	az	alegység	
északi	részén,	Nagyveleg,	Mór	térégében	több	száz	méteres	vastagságban	tárták	fel.	
	

A	miocén	üledékképződés	a	hegyvidéki	területek	medencéiben	és	a	hegység	előterében	is	ismertek.	
Az	 alsó	 és	 középső	 miocént	 törmelékes	 üledékek	 és	 karbonátok	 képviselnek.	 A	 Gyulafirátóti	
medencében	terresztrikus	üledék	települt.	
	

A	pannóniai	képződményeket	az	északi	 területrészen	nem	jellemzőek,	kvarter	képződmények:	 lösz	
és	lejtőüledékek.	

	
10.	ábra	Telephely	környezetének	földtani	alapszelvényei	

Forrás:	MBFSZ		
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Talaj	 szempontjából	 erősen	 tagolt	 felszínű	 kistáj	 harmadidőszaki	 laza	 üledékein	 vagy	 az	 azokra	
települt	vékony	löszrétegen	erdőtalajok,	míg	a	fennsíkok	dolomitján	és	mészkövén	rendzinák	(67%),	
valamint	köves	sziklás	váztalajok	(<1%)	találhatók.		
	
A	rendiza	talajok	65%-a	erdő,	15%-a	pedig	füves	területként	hasznosítható.	A	szentgáli	völgyperem	
löszös	 üledékein	 agyagbemosódásos	 barna	 erdőtalajok	 (10%)	 fordulnak	 elő.	 Mechanikai	
összetételük	 vályog,	 vízgazdálkodási	 és	 termékenységi	 tulajdonságaik	 kedvezőek,	 a	 35-50	 (int.)	
közötti	talajminőségi	kategóriákba	sorolhatók.	

	
11.	ábra	Felszíni	földtan	a	telephely	környezetében	

Forrás:	MBFSZ		
	
	
7.1.4. Épített	környezet	
7.1.4.1. Előzmények	
Tájépítészeti	 szakmai	 szempontból	 a	 vizuális	 hatásokra	 fókuszálva	 elemeztük	 a	 napelempark	
telepítésének	tájesztétikai	hatását,	tájképi	megjelenését	illetve	látványterveket	készítettünk.		
A	 vizsgálati	 dokumentációban	 összefoglaltuk	 a	 helyszínelés	 során	 tapasztaltakat	 és	 feldolgoztuk	 a	
rendelkezésünkre	álló	terveket,	adatbázisokat.	
	
A	tájvédelmi	szakmai	szempontból	történt	felmérésben	a	konkrét	tervezési	területet,	valamint	annak	
2,5	km-es	körzetét	vizsgáltuk.	A	helyszíni	szemlén	kiderült,	hogy	2,5	km-nél	nagyobb	távolságból	a	
tervezett	 napelempark	 nem	 vagy	 csak	 elhanyagolható	 mértékben	 fog	 látszani,	 ezért	 érdemesnek	
tartottuk	 ezt	 a	 lehatárolást.	 A	 tájba	 illesztés	 megítéléséhez	 szükséges	 a	 beruházás	 közvetlen	
környezetében	 lévő	 létesítmények,	 tájhasználatok	 áttekintése.	 Ennek	 révén	megállapítható,	 hogy	 a	
tervezett	 beruházás	 jellege,	 területigénye,	 tájképet	 befolyásoló	 építményei	 milyen	 mértékben	
alkalmazkodnak	a	helyi	adottságokhoz.	A	meglévő	tájjelleg	vizsgálata	éppen	azt	a	célt	szolgálja,	hogy	
megállapíthassuk	 mekkora	 mértékű	 változást	 okoznak	 az	 új	 tájelemek	 (tervezett	 naperőmű	 és	
létesítményei),	azaz	maga	a	beruházás	a	tájban.		
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Ennek	 áttekintése	 nem	 egyenértékű	 a	 létesítmény	 láthatóságának,	 látványban	 történő	
megjelenésének	 modellezésével,	 hanem	 árnyaltabban,	 a	 komplex	 tájvédelmi	 szemlélet	
alkalmazásával	elemezzük	az	adott	beruházásnak	a	tájra	gyakorolt	jövőbeni	hatásait.		
 
7.1.4.2. Jelenlegi	állapot	ismertetése	
A	vizsgált	táj	természeti	és	kulturális	jelentősége	
A	 beruházás	 helyszíne	 a	 Közép-Dunántúlon,	 a	 Bakony	 közepén,	 a	 porcelángyártásáról	
nemzetközileg	is	méltán	híres	Herend	Város	külterületén,	a	település	központjától	ÉNy-ra	mintegy	
három	 km,	 domborzatilag	 attól	 jól	 elkülönülve	 található,	 így	 köztük	 látványkapcsolat	 sincs.	 A	
beruházás	helyszínének	közelében	található	a	herendi	porcelán	alapanyagát	biztosító	majolikagyár	
és	 a	 porcelán	 gyártásához	 szükséges	 agyagot	 részben	 a	 tervezett	 napelempark	 helyén	 illetve	 a	
majolikagyár	 környezetében	 bányászták.	 E	 miatt	 a	 vizsgált	 tájrészletben	 számos	 hajdani	
bányaterület	illetve	bányaművelési	eredetű,	egy-két	hektár	vízfelületű	tó	található.	
	
Természetközeli	 társulások	 a	 tagolt	 domborzat	 mélypontjai	 és	 völgytalpain	 természetes	 úton	
megtelepedett,	hosszan	elhúzódó,	erdősávszerű	égeres	ligeterdők	illetve	a	cseres-kocsánytalan	tölgy	
erdők,	melyek	–	főleg	a	majolikagyártól	É-ra	–	nagy	területek	borítanak	és	–	részben	–	természetes	
úton	újítanak.	A	Bakonyra	oly	jellemző	gyertyános-tölgyes	és	montán	vagy	szubmontán	bükkösök	a	
beruházási	terület	3	km-es	környezetében	nincsenek.	
	
A	 vizsgált	 térség	 kultúrtörténeti	 jelentősége	 csekély,	 mivel	 a	 településtől	 távol	 található.	 A	
majolikagyár	 ipari	 jelentőségű	 építményegyüttes,	 kultúrtörténeti	 jelentősége	 nincs.	 A	 közelben	
nincs	egyedi	tájérték	vagy	vallási/szakrális	szimbólum,	építmény	(pl.	feszület,	kápolna	stb.).	
	
A	 vizsgált	 táj	 átfogó	 esztétikai	 minősítése:	 a	 vizsgált	 tájrészlet	 a	 térség	 tipikus	 tája,	 ellentétben	 a	
védelemben	részesített	ún.	kiemelt	tájtól.	Azokat	a	tájakat	nevezhetjük	tipikusnak,	ahol	a	formák,	a	
vegetáció,	 a	 vizek	 és	 a	 kulturális	 örökség	 egyesülése	 általános	 vagy	mindennapos	 látványosságot	
mutat	 fel.	 Ezekben	 a	 tájakban	 még	 köznapi	 módon	 jelenhetnek	 meg	 azok	 a	 jellemzők,	 amit	 a	
különbözőség,	 az	 egység,	 az	 életszerűség,	 az	 érintetlenség,	 a	 rend,	 a	 harmónia,	 az	 egyediség,	 a	
szabályosság	és	az	egyensúly	egyenként	és	együttvéve	jelent.	

	
A	meglévő	művi	elemek	bemutatása	
(infrastruktúra,	 beleértve	 az	 épületállományt	 és	 a	 mesterséges	 zöldfelületi	 elemeket,	 ezek	
eredetisége,	befolyásoltsága;	a	szegélyhatás;	a	megvilágítás	módja)	

	
A	 beruházási	 területen	 meglévő	 művi	 elem	 jelenleg	 nincs.	 Az	 ingatlant	 a	 majolikagyár	
anyagnyerőhelyeként	 használták,	 a	 kitermelés	 felszíni	 nyomai	 a	mai	 napig	 láthatók.	 Burkolt	 út	 az	
ingatlanhoz	 nem	 vezet	 illetve	 nincs	 közműellátása.	 Burkolt	 felület	 az	 ingatlanon	 nem	 található,	 a	
teljes	 terület	 biológiailag	 aktív	 (kivéve	 a	 bányászat	 miatt	 kialakult	 nyílt	 felszínek,	 amik	még	 nem	
gyepesedtek	 be).	 Művelési	 szegély	 (szegélyhatás)	 az	 ingatlanon	 nincs,	 a	 teljes	 területet	 gyepként	
hasznosítják,	 azonban	 D	 és	 É	 felől	 erdőszegéllyel	 határos.	 A	 beruházási	 terület	 DNy-i,	 D-i	 és	 DK-i	
kitettségű,	 a	benapozás	 –	 a	 gyephasználat	miatt	 –	 erőteljes,	 növényzet	 által	 árnyékolt	 ingatlanrész	
minimális,	elhanyagolható	mértékű	(néhány	szoliter	fa).	

	
Vizuálisan	zavaró	elemek	
Az	 ipari	 létesítmények	 illetve	a	 tájat	 feltáró	közlekedési	pályák	 (mint	nyomvonalas	 létesítmények)	
hatnak	elsősorban	a	vizsgált	tájrészletben	vizuálisan	zavaró	elemként.	A	tájkaraktert	kedvezőtlenül	
befolyásoló	tájképi	elemek	a	vizsgált	területen	a	következők:	

• elektromos	légvezetékek	a	tartóoszlopokkal	
• nagyüzemi	szántók	
• nem	 kellően	 fásított	 iparterületek	 építményekkel,	 nagy	 burkolt	 felületekkel,	 a	

hozzájuk	vezető	utakkal	
• széles,	aszfaltozott	felületű	utak	a	csatlakozó	építményekkel	(szegély,	árok	stb.)	
• nemzetközi,	egypályás	villamosított	vasútvonal	
• mintegy	50	m	magas	bázisállomás	a	majolikagyár	felé	vezető	bekötőút	mentén	
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7.1.4.3. A	beavatkozás	jellemzőinek	és	vizuális	hatásainak	bemutatása	
A	vizuális	hatásterület	meghatározása	
A	vizsgált	térség	jellemzően	erősen	tagolt	domborzata	és	a	meglévő	növényállományok	(erdők)	miatt	
a	 tervezett	 létesítmény	 vizuális	 hatásterülete,	 azaz	 láthatósági	 területe	 meglehetősen	 korlátozott,	
amit	az	alábbi	ábrával	(térképkivágattal)	szemléltetünk	(ld.	még	III.	sz.	Tájképvédelmi	vizsgálat):	

 
 
A	 terv	 szerint	 a	 beruházás	 (lila	 színezés)	 láthatósága	 (sraffozott	 terület)	 a	 következő	 területekre	
terjed	ki:	

• a	beruházástól	K-re	lévő	gyepes-gyomos	nyílt	területek	
• a	 majolikagyárral	 szemben,	 a	 vasút	 túloldalán,	 annak	 kanyarjában	 lévő	

szántóterületek	
• a	beruházás	Ny-i	oldalán	lévő	völgytalp	gyepes	területei	
• a	 tervezett	 napelemparktól	Ny-ra	 lévő	domboldal	 (szántó),	 ahol	 az	 előbb	 említett	

völgytalp	erdősávjai	a	látványt	már	nem	korlátozzák.	
	
A	 tervezett	 napelempark	 látványa	 szempontjából	 kedvező,	 hogy	 a	 vasút	 mellett	 spontán	
megtelepedett	illetve	a	8.	sz.	főút	É-i	oldalán	hófogó	erdősávnak	évtizedekkel	ezelőtt	telepített	vegyes	
fajösszetételű	erdősávok	az	említett	közlekedési	pályák	felől	a	 látványt	a	növényzet	sűrűsége	miatt	
egész	évben	és	a	nyomvonal	szinte	teljes	érintett	szakaszán	zárják.	Csupán	a	mellék-	és	bekötőutak	
csatlakozásánál	illetve	a	két	pálya	külön	szintű	csatlakozásánál	(közúti	felüljáró)	szakad	meg	néhány	
tíz	 méterre	 a	 hófogó	 erdősáv	 és	 kitárulkozik	 a	 látvány,	 de	 a	 domborzat	 és	 meglévő	 (távoli)	
erdőállományok	itt	is	korlátozzák	a	látványt.	A	vizsgált	tájrészletben	nincs	olyan	nézőpont,	amiből	a	
tervezett	létesítmény	teljes	egészében	és	korlátlanul	fog	látszani.	
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A nézőpontokkal és a látványterv egyéb paramétereivel kapcsolatos adatok 
A	nézőpont	helye	
Nézőpont	 a	 tájban	 bárhol	 választható	 olyan	 kilátópont,	 amely	 a	 táj	 esztétikai	 minősítése	
szempontjából	kiemelt	adottságú	hely.	

	
Dinamikus	látvány	
A	sebesség	függvényében	változó	vizuális	élmény,	a	dinamikus	képváltások	összességéből	leszűrt	táj-	
és	térélmény	jellemző	erre	a	nézőpontra.	A	dinamikus	látvány	a	közúton	haladó	járműből	(személy-	
és	tehergépjármű,	motorkerékpár,	kerékpár)	és	gyalogosan	is	érzékelhető.	
A	 vizsgált	 objektum	 esetében	 dinamikus	 látvány	 nézőpontjaként	 a	 következő	 közlekedési	 pályák	
jöhetnek	számításba:	

• majolikagyár	felé	vezető	bekötőút	(8.	főút	felől)	
• 8.	sz.	főút	(Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely)	
• Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely	egypályás	villamosított	vasútvonal	

	
A	meglévő	domborzat	és	a	 szomszédos	erdőállomány	miatt	 a	bekötőút	8-as	úttól	 számított	770	m	
hosszú	 szakaszáról	 a	 tervezett	 napelempark	 egyáltalán	 nem	 lesz	 látható.	 A	 bekötőút	 tó	 és	
majolikagyár	 előtti	 egyes	 szakaszairól	 (néhány	 tíz	 méter)	 a	 napelempark	 K-i	 fele	 a	 meglévő	
növényzet	miatt	korlátozottan	láthatóvá	válik	100–700	m	távolságban,	de	akadálytalanul	innen	sem	
lesz	látható	illetve	a	napelempark	Ny-i	felének	látványát	a	domborzat	korlátozza.	
A	 8-as	 főút	 szinte	 teljes	 érintett	 szakaszáról	 szintén	 erdősávok	 korlátozzák	 a	 beruházási	 terület	A	
vasútvonal	a	beruházási	területhez	legközelebb	90	méterre	található,	de	látványkapcsolat	a	közöttük	
lévő	erdők/erdősávok	illetve	az	erősen	tagolt	domborzat	miatt	erősen	korlátozott.	látványát.		

	
Helyhez	kötött,	statikus	látvány	
Statikus,	 azaz	 helyhez	 kötött	 nézőpontként	 csupán	 a	 közeli	 ipari	 terület	 (majolikagyár	 és	 annak	
parkolója,	 buszmegállója)	 illetve	 a	 tőle	 K-re	 található	 kis	 lakótelep	 (legközelebb	 660	 méterre,	 de	
jellemzőbben	–	növényzet	 takarása	nélkül	 –	800	m-nél	 távolabb)	 jönnek	 számításba.	Vasútállomás	
vagy	vasúti	megállóhely	a	közelben	nincs.	A	8.	 sz.	 főúton	 található	parkolóból	és	buszmegállóból	a	
domborzat	és	a	főutat	É	felől	kísérő	erdősávok	miatt	a	létesítmény	nem	lesz	látható.		

	
A	beavatkozás	illeszkedésének	indoklása	
A	 tervezett	 beruházás	 Herend	 Város	 külterületének	 Ny-i	 szélén,	 évtizedek	 óta	 ipari	 tájhasználatú	
területen	 (majolikagyár	 és	 anyagnyerőhelye)	 valósul	 meg,	 melyet	 gyomvegetáció	 (többnyire	
özönfajok)	 fed	 be.	 A	 beruházás	 így	 a	 tájhasználatot	 optimalizálja	 és	 „barnamezős”	 beruházásnak	
tekinthető.	
A	 vizsgált	 tájrészlet	 tájképi	 értékei	 nem	 változnak.	 A	 meglévő	 építmények	 (ipari	 létesítmények)	
illetve	 a	 8.	 sz.	 főutat	 és	 a	 vasutat	 kísérő	 fás-cserjés	 növényzet	 miatt	 a	 környék	 nevezetes	
nézőpontjaiból	 (pl.	 települések,	 hegycsúcsai	 illetve	 a	 közlekedési	 útvonalak	 stb.)	 a	 tervezett	
létesítmény	nem	vagy	erősen	korlátozottan	lesz	látható.		
 
7.1.4.4. Alapadatok	
A	vizsgálat	célja	
Jelen	 dokumentációban	 vizsgáljuk,	 hogy	 a	 tervezett	 napelempark	 és	 annak	 létesítményei	 a	
környezetbe	 hogyan	 illeszkednek,	 mennyire	 és	 milyen	 területekről	 láthatók	 és	 a	 tájképet	 milyen	
módon	 változtatják	 meg.	 Feltártuk	 a	 meglévő	 tájhasználat	 típusait,	 a	 tájképben	 meghatározó	
tájelemeket,	a	morfológiai	adottságokat,	valamint	a	beruházás	tájképre	gyakorolt	hatását	és	a	tájba	
illesztéséhez	szükséges	beavatkozások	körét.	A	tájrészlet	vizsgálatát	elsősorban	a	MSZ	20372	számú,	
Tájak	 esztétikai	 minősítése	 című	 szabvány	 alapján	 végeztük.	 A	 vizsgálat	 (részletes	 helyszínelés)	
ideje:	2019.	január	22.	
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Helyszín	
Veszprém	 megye	 középső	 részén,	 Herend	 Város	 központjától	 ÉNy-ra	 csaknem	 2,8	 km-re,	 a	
majolikagyártól	K-re	került	 kijelölésre	beruházó	által	 a	 tervezett	napelempark	helye.	A	beruházási	
terület	lakott	területektől	viszonylag	távol	(legközelebbi	lakott	terület	távolsága	K	felé,	mintegy	660	
m),	 erdőgazdasági	 hasznosítású	 területek	 szomszédságában,	 a	 majolikagyár	 nyersanyagának	
kitermelése	során	korábban	igénybe	vett,	majd	elgyomosodott,	közel	25	hektár	nagyságú	ingatlanon	
valósul	meg.	
A	 tervezett	 beruházást	 egy	 ingatlanon	 (Herend	 079/29	 hrsz.),	 jelenleg	 általános	 mezőgazdasági	
övezet	 területén,	 370–400	mBf	magasságon	 kívánják	 létrehozni.	 Az	 ingatlan	határai	 a	 következők:	
DK	 felől:	 beerdősülés	 alatt	 álló	 cserjés	 vegetáció	 (hajdani	 legelő);	 DNy	 felől:	 gyomos,	
özönnövényekkel	borított,	kezeletlen	gyepfelület;	ÉNy	 felől:	 részben	természetes	 felújítóvágás	alatt	
álló	 idős	 cseres-tölgyes	 erdőállomány	 illetve	 ÉK	 felől:	 elhanyagolt	 gyepfelület	 illetve	 spontán	
beerdősült	 vegyes	 fajösszetételű	 erdőállomány	 (tó	 körül).	 A	 helyszínt	 jelenleg	 földúton	 lehet	
megközelíteni	D-i	irányból.	

	
A	vizsgált	terület	részletes	bemutatása	
A	 beruházási	 területen	 jelenleg	 bányaművelés	 (anyagkitermelés)	 utáni	 roncsolt	 felszínen	 spontán	
kialakult,	özönnövények	által	dominált	gyepes	gyomvegetáció	található.	A	területet	ÉNy	és	DK	felől	
cserjések	és	idős	cseres-tölgyes	erdőállományok	határolják.	Települési	területek	viszonylag	távol,	K	
felé	660	m-re	fekszenek.	A	közeli	ipari	terület	(majolikagyár)	területéről	a	közöttük	lévő	erdőterület	
illetve	az	iparterület	sűrű	fásítása	miatt	a	tervezett	napelempark	nem	lesz	látható.	(Élőhelytérképet	
és	a	vegetációk	részletes	bemutatását	ld.	még	a	9.2.6.1.	Növényvilág	fejezetben!)	
 
7.1.4.5. Az	objektum	környezetének	táji–természetvédelmi	helyzete	
Országos	jelentőségű	természetvédelmi	terület	
A	 vizsgált	 beruházási	 terület	 nem	 része	 országos	 jelentőségű	 védett	 természeti	 területnek	 illetve	
területén	 ilyen	érték	nem	 található.	A	 tervezett	napelempark	helyszínének	5	km-es	környezetében	
országos	 jelentőségű	 védett	 természeti	 terület	 nem	 található.	 Legközelebbi	 védett	 terület	 DK	 felé	
min.	5,8	km-re	a	Szentgáli	Tiszafás	Természetvédelmi	Terület.	A	tervezett	tevékenység	létesítése	és	
üzemeltetése	 védett	 területeket	 nem	 érint,	 mivel	 azok	 nagy	 távolságra,	 növényzettel	 és	 tagolt	
domborzattal	elválasztva	fordulnak	elő	és	látványkapcsolat	sincs.	
	
Helyi	jelentőségű	természetvédelmi	terület	
Helyi	 jelentőségű	 védett	 természeti	 területeknek	 nevezzük	 a	 települési	 –	 Budapesten	 a	 fővárosi	 –	
önkormányzat	által,	rendeletben	védetté	nyilvánított	természeti	területeket.	Védelmi	kategóriájukat	
tekintve	lehetnek	természetvédelmi	területek	(TT)	vagy	természeti	emlékek	(TE)	is.	
Megyei	 szintű	 védetté	 nyilvánításokra	 1971-től	 került	 sor,	 amikor	 a	 megyei	 tanácsok	 és	 azok	
végrehajtó	 bizottságai	 (Budapesten	 a	 Fővárosi	 Tanács	 és	 Végrehajtó	 Bizottsága)	 megkapták	 ezt	 a	
jogkört.	 Számos	 tanácsrendelettel	 és	 VB	 határozattal	 védetté	 nyilvánított	 megyei	 (helyi)	 védett	
természeti	 terület	 jött	 létre	 1990-ig,	 amikor	 aztán	 az	 önkormányzatok	 megalakulásával	 a	 helyi	
védetté	 nyilvánítás	 a	 jegyző	 (főjegyző)	 hatáskörébe	 került.	 A	 helyi	 jelentőségű	 védett	 természeti	
területek	védetté	nyilvánítása	és	a	 fenntartásukról	való	gondoskodás	a	 települési	önkormányzatok	
hatáskörébe	tartozik.	
A	helyszínelés	és	az	adatgyűjtés	során	nem	találtunk	a	beruházási	területen	vagy	annak	500	méteres	
környezetében	helyi	jelentőségű	védett	természeti	területet	vagy	értéket.	

	
Natura	2000	terület	
Az	Európai	Unió	által	létrehozott	Natura	2000	egy	olyan	összefüggő	európai	ökológiai	hálózat,	amely	
a	 közösségi	 jelentőségű	 természetes	 élőhelytípusok,	 vadon	 élő	 állat-	 és	 növényfajok	 védelmén	
keresztül	 biztosítja	 a	 biológiai	 sokféleség	 megóvását	 és	 hozzájárul	 kedvező	 természetvédelmi	
helyzetük	 fenntartásához,	 illetve	 helyreállításához.	 A	 Natura	 2000	 hálózat	 az	 Európai	 Unió	 két	
természetvédelmi	 irányelve	 alapján	 kijelölendő	 területeket	 –	 az	 1979-ben	 megalkotott	
madárvédelmi	 irányelv	 (79/409/EGK)	 végrehajtásaként	 kijelölendő	 különleges	 madárvédelmi	
területeket	 és	 az	 1992-ben	 elfogadott	 élőhelyvédelmi	 irányelv	 (43/92/EGK)	 alapján	 kijelölendő	



WHITE	ENERGY	Kft.	
Herend,	079/29	hrsz.	
Napelem	park	építése	–	Előzetes	Vizsgálat	
	

 

2019.	február	 24	

különleges	 természetmegőrzési	 területeket	 –	 foglalja	 magába.	 A	 hálózat	 felállításának	 legnagyobb	
előnye,	hogy	Magyarország	természeti	értékei,	egy	az	eddiginél	magasabb	szintű,	európai	uniós	jogi	
védelmet	 kapnak,	 ami	 nagymértékben	 támogatja	 a	 hazai	 természetvédelmi	 törekvéseket	 és	
munkákat,	elősegítve	páratlanul	gazdag	természeti	értékeink	hatékonyabb	védelmét.	Megjegyzendő	
ugyanakkor,	hogy	a	Natura	2000	hálózat	egy	kiegészítő	eszköz	a	hazai	természetvédelem	számára.	A	
hálózat	 területei	 nem	 helyettesítik	 a	 hazai	 védett	 természeti	 területek	 rendszerét,	 hanem	 azt	
kiegészítik.	
A	 vizsgált	 beruházási	 terület	 nem	 része	 az	 Európai	 Unió	 Natura	 2000	 hálózatának.	 	 Legközelebbi	
Natura	2000	terület	az	Északi-Bakony	–	HUBF30001	(É-ra	mintegy	2,6	km-re).	A	távoli	Natura	2000	
terület	 jelölő	 élőhelyei	 és	 -fajai	 többféle	 tájhasználattal	 (főleg	 erdő-szántó	 mozaik)	 határolva,	
domborzatilag	élesen	elkülönülve	találhatók	a	beruházási	területhez	képest,	 így	 jelentős	hatás	nem	
feltételezhető	és	látványkapcsolat	sincs.	

	
Nemzeti	Ökológiai	Hálózat	
Az	 1996.	 évi	 LIII.	 –	 a	 természet	 védelméről	 szóló	 –	 törvény	 kimondja	 az	 ökológiai	 hálózat	
létrehozásának	 szükségességét.	 Az	 ökológiai	 hálózat	 a	 természeti,	 természetközeli	 területek,	
valamint	 a	 védett	 természeti	 területek	 és	 védőövezetük	 ökológiai	 folyosókkal	 biztosított	 biológiai	
kapcsolatainak	 térbeli	 rendszere.	 A	 hálózat	 három	 elemre	 osztható:	 magterület,	 pufferterület	 és	
ökológiai	folyosó.	
A	beruházási	 terület	a	Nemzeti	Ökológiai	Hálózat	magterületének	része.	Magterületnek	nevezzük	a	
hálózat	 foltszerű,	 tetszőleges	kiterjedésű	 területeit,	melyek	 ideális	nagyság	esetén	a	 lehető	 legtöbb	
populációnak,	illetve	az	ezekből	felépülő	életközösségeknek	az	élőhelyei	és	genetikai	rezervátumai.	A	
magterületek	 azok	 a	 természetközeli	 élőhelyek,	 melyek	 ökológiai	 értékei	 országos	 és	 nemzetközi	
viszonylatban	is	jelentősek.	Nemcsak	azokat	a	területeket	foglalják	magukba,	ahol	a	természetközeli	
élőhelyek	dominálnak,	hanem	más	féltermészetes	területek	is	beletartozhatnak,	mint	az	összefüggő	
erdők	és	vízfelületek	vagy	az	értékes	mezőgazdasági	tájegységek.	
A	 helyszíni	 vizsgálat	 és	 annak	 értékelése	 során	 megállapítottuk,	 hogy	 a	 beruházási	 terület	
vegetációja	 nem	 természetközeli	 (Németh-Seregélyes-féle	 természetességi	 értékszám:	 „1”),	 így	 a	
magterület	fenti	kritériumának	nem	felel	meg.	Rajta	országos	és	nemzetközi	viszonylatban	jelentős	
élővilág	nem	található	és	mezőgazdaságilag	sem	értékes	terület.	

	
Egyedi	tájértékek	
A	tájak	karakterének	fontos	összetevői	az	egyedi	tájértékek.	A	természet	védelméről	szóló	1996.	évi	
LIII.	törvény	(Tvt.)	6.	§	(3)	(4)	és	(5)	bekezdése	értelmében	egyedi	tájértéknek	minősül	az	adott	tájra	
jellemző	 olyan	 természeti	 érték,	 képződmény	 és	 az	 emberi	 tevékenységgel	 létrehozott	 tájalkotó	
elem,	 amelynek	 természeti,	 történelmi,	 kultúrtörténeti,	 tudományos	vagy	 esztétikai	 szempontból	 a	
társadalom	számára	jelentősége	van,	de	nem	állnak	műemléki	vagy	természetvédelmi	oltalom	alatt.	
A	tájérték	környezetével	együtt	védendő.	
A	 részletes	 helyszínelés	 során	 a	 vizsgált	 beruházási	 területen	 és	 annak	 300	 m-es	 környezetében	
egyedi	tájértéket	nem	találtunk.	
	
Ex-lege	védett	természeti	érték	
A	1996.	évi	LIII.	törvény	23.	§-a	értelmében	"Ex	lege"	védett	természeti	területnek	minősül	és	ennél	
fogva	 védelem	 alatt	 áll	 hazánkban	 valamennyi	 forrás,	 láp,	 barlang,	 víznyelő,	 szikes	 tó,	 kunhalom,	
földvár.	Ez	alapján	védett	természeti	területek	országos	jelentőségűnek	minősülnek.	
A	 beruházási	 területen	 és	 környezetében	 ex-lege	 védett	 természeti	 értéket	 vagy	 területet	 nem	
találtunk.	 Forrás,	 barlang,	 víznyelő,	 szikes	 tó,	 kunhalom	 és	 földvár	 a	 beruházási	 területen	 és	
környezetében	nincs	és	az	érintett	hrsz	nem	szerepel	a	lápkataszterben	sem.	

	
Tájképvédelmi	övezet	
A	 vizsgált	 beruházási	 terület	 országos	 jelentőségű	 tájképvédelmi	 övezet	 része	 (forrás:	 Veszprém	
megye	területrendezési	terve)	illetve	a	2003.	évi	XXVI.	törvény	az	Országos	Területrendezési	Tervről	
(OTrT)	 2015.	 január	 1-től	 hatályos	 módosítása	 alapján	 érinti	 a	 Tájképvédelmi	 szempontból	
kiemelten	kezelendő	területek	övezetét	(3/5.	sz.	melléklet)	is.	A	megyei	terv	szerint	a	tájképvédelmi	
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övezet	 (országos=narancssárga	 színezés;	 térségi	 jelentőségű=barna	 színezés)	 és	 a	 beruházás	
(vékony	vörös	vonallal	határolva)	kapcsolata	a	következő:	

	
	

Egyéb	védettség	
Táj-	 és	 természetvédelmi	 szempontból	 egyéb	 védettség	 (pl.	 ramsari	 terület,	 történeti	 táj	 stb.)	 a	
vizsgált	területre	és	környezetére	nem	vonatkozik.	
 
7.1.4.6. A	vizsgált	táj	esztétikai	minősítése	

A	táj	a	földfelszínt	térben	lehatároló,	jellegzetes	felépítésű	és	sajátosságú	rész,	a	rá	jellemző	természeti	
értékekkel	 és	 természeti	 rendszerekkel,	 valamint	 az	 emberi	 kultúra	 jellegzetességeivel	 együtt,	 ahol	
kölcsönhatásban	 találhatók	 a	 természeti	 erők	 és	 a	 mesterséges	 (ember	 által	 létrehozott)	 környezeti	
elemek.	
Minden	 táj	 egyedi,	 unikális,	 jellegzetességei	 máshol	 nem	 megismételhetők.	 Nincs	 két	 egyforma	 táj,	
tájegység.	 A	 táj	 egyedi,	 nem	 univerzálható.	 A	 táj	 a	 társadalom	 anyagi	 létfeltétele,	 ugyanakkor	
magasrendű	 ökológiai	 és	 vizuális	 kvalitások	 hordozója.	 (Csemez,	 1996.)	 A	 tájban	 tükröződnek	 a	
mindenkori	társadalomi	és	gazdasági	funkciók.	
A	 tájjelleg	és	az	egyes	 táji	 elemek	 leképzése,	 érzékelése	a	 szemünkön	keresztül	megjelenő	 látványban	
testesül	meg.	A	 többdimenziós	 formák,	vonalak,	 felületek,	színek,	 foltok	képe	vagy	összképe	az	állatok	
számára	tájékozódásul	szolgál,	a	lét-	és	fajfenntartás	iránytűje,	míg	az	ember	számára	mindez	sokoldalú	
absztrakció	 révén	 a	 tudatban	 keletkezett	 fogalmi	 értékű	 tájképpé	 alakul.	 A	 látással	 befogadott	 kép	
mellett	 a	 széleskörűen	 érzékelhető	 szín,	 illat,	 fény,	 árnyék,	 hő,	 légmozgás,	 páratartalom,	 csend	 és	
zajhatások	 tér-	 és	 időbeli	 együttesei	 alakítják	 a	 táj	 bennünk	 keltett	 képét,	 érzetét	 és	 tudatosodását.	
Megfigyelések,	 tapasztalatszerzések,	 elemzések	 révén	 szerzett	 ismeretek	 birtokában	 a	 természeti,	 táji	
elemek,	a	bennük	lezajló	jelenségek	hatásai	és	azok	tudati,	érzelmi,	érzéki	síkon	való	feldolgozása	útján	
születik	meg	a	 tájélmény	és	a	 jól	megválasztott	 rendezőelvek,	követelményrendszerek	mentén	a	 tájak	
esztétikai	minősítése.	Végső	soron	a	képi	élményhez	rögzülő	tájkép	tudati	formálódása	személyiségtől,	
foglalkozástól,	földrajzi	hovatartozástól	is	függő	folyamat.	
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Tájképi	elemek	
A	tájképpel,	azaz	a	 táj	 szépségével,	 rútságával,	 tájegységek,	 tájrészletek	megjelenésének	és	várható	
változásának	 vizsgálatával	 a	 tájesztétika	 tudománya	 foglalkozik.	 A	 tájképet	 formáló,	 olykor	
meghatározó	művi	elemek,	elemegyüttesek	a	racionális	tájhasználat	során	létesültek.	
A	 tájba	 illeszkedés	 vagy	 a	 tájidegenség	 az	 egyéni	 és	 a	 koronként	 változó	 ízlés	 kérdése.	 A	 tájkép	
megítélése	 szubjektív	 és	 az	 egyes	 diszciplínák	 képviselői	 számára	 eltérő.	 A	 tájképi	 potenciál	
meghatározásánál	 a	 térrendszerek	 szerinti	 láthatóság	 vizsgálata	 és	 értékelése	 mindenfajta	
állapotrögzítéshez	és	beavatkozás	megítéléséhez	nélkülözhetetlen.	
A	tájkaraktert	kedvezően	befolyásoló	tájképi	elemek	a	vizsgált	területen	a	következők:	

• vasút	és	utak	mellett	spontán	megtelepedett	fás–cserjés–erdős	részek	és	telepített	
erdősávok	

• nagy	területű,	összefüggő	erdőtömbök,	erdők	
• völgytalpakon,	 lefolyástalan	 vagy	 lassú	 lefolyású	 részeken	 általában	 spontán	

megtelepedett	nedvességkedvelő	állományok	(fűz-nyár	ligeterdők,	égeresek)	
• a	majolikagyár	mellett	lévő	három	kis	tó.	

	
A	tájkaraktert	kedvezőtlenül	befolyásoló	tájképi	elemek	a	vizsgált	területen	a	következők:	

• légvezetékek	a	tartóoszlopokkal	
• nagyüzemi	szántók	
• nem	 kellően	 fásított	 iparterületek	 építményekkel,	 nagy	 burkolt	 felületekkel,	 a	

hozzájuk	vezető	utakkal	
• széles,	aszfaltozott	felületű	utak	a	csatlakozó	építményekkel	(szegély,	árok	stb.)	
• nemzetközi,	egypályás	villamosított	vasútvonal	
• mintegy	50	m	magas	bázisállomás	a	majolikagyár	felé	vezető	bekötőút	mentén	

	
A	 tájképi	 jellegzetességek	 közül	 a	 vizsgált	 területen	 a	 tájképet	 kedvezően	 és	 kedvezőtlenül	
befolyásoló	elemek	közel	egyensúlyban	vannak.	

	
A	vizsgált	tájkép	értelmezése:	

• jelenkori	antropogén	táj	–	vidéki	(rurális)	táj	–	termelő	táj	
	

Tájszerkezet	
Fogalommeghatározás:	 a	 tájszerkezet	 a	 tájhasználat	 módjának	 térbeli	 vetülete,	 a	 különböző	
funkciójú	tájalkotó	elemek	és	elemegyüttesek	elhelyezkedésének	térbeli	rendje.	
A	vizsgált	táj	jellemző	tájszerkezete	a	következő:	

 
9.	táblázat:	Tájszerkezeti	besorolási	kategóriák	

	 Alacsony	(0–2	m)	 Középmagas	(2–8	m)	 Magas	(8–40	m)	

Felületi	elemek	 domináns		
(szántók,	parlag,	gyomvegetáció,	tavak)	

domináns		
(cserjések,	iparterület)	 domináns	(erdők)	

Vonalas	elemek	 domináns	(út,	vasút)	 –	 domináns		(erdősávok)	

Pontszerű	elemek	 –	 előfordul	(magaslesek)	 előfordul		
(bázisállomás,	el.	tartóoszlopok)	

	
A	 tájszerkezetet	 a	 tervezett	 létesítmény	 befolyásolja,	mivel	 nagy	 felületű	 iparterületet	 valósítanak	
meg.	Új	szegély	azonban	nem	létesül	és	nem	szűnik	meg.	Az	 ingatlanon	a	 tájrészletet	borító	 felület	
vertikálisan	minimálisan	 változik	 illetve	 a	 felület	minősége	módosul	 (gyomvegetáció	 helyett	 nyírt	
gyep	és	napelem	panelek).	
	
A	táj	érzékenysége	
A	 tájérzékenység	a	 tájnak	az	az	alapvető	 tulajdonsága,	hogy	az	emberi	 tevékenység	hatására	a	 táji	
adottságoktól	 függően	 különböző	 mértékben	 (részben	 vagy	 egészben)	 megváltozik,	 a	 káros	
hatásoknak	kisebb-nagyobb	mértékben	ellenáll.	Az	érzékenység	 lehet:	 csekély,	mérsékelt,	 közepes,	
erős,	igen	erős.	
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A	 vizsgált	 táj	 érzékenysége:	 mérsékelt.	 Ennek	 oka	 elsősorban	 az	 egymással	 mozaikoló	 mező-	 és	
erdőgazdasági	 területek	 közé	 ékelődő	 ipari	 (majolikagyár)	 és	 közlekedési	 tájhasználatok,	 a	
természetközeli	 területek	 csekély	 előfordulása,	 az	 élőhelyek	 természetességének	 alacsony	 átlagos	
értéke.	

	
Táji	láthatóság	
A	tájkép	a	 látóhatár	vizuálisan	érzékelhető	élő	és	élettelen	tájalkotó	elemek	vonalakkal,	 formákkal,	
textúrákkal	(mintázatokkal)	és	színekkel	jellemzett	együttese.	
„Mindenféle	beavatkozás	–	közvetve	vagy	közvetlenül	–	hat	a	környezeti	elemekre,	a	tájháztartásra,	a	
tájszerkezetre,	azaz	a	táj	egészére.	A	tájképben	is	minden	beavatkozás	látványa	megjelenik.	A	tájnak	
éppen	 a	 változások,	 a	 mindenkori	 társadalom	 megnyilvánulásainak	 tükrözése	 az	 egyik	 legfőbb	
ismérve.	 A	 tájkép	 az	 adott	 társadalom	 anyagi-technikai,	 ideológiai	 helyzetének	 mindenkori	
olvasókönyve.”	
	
A	 tájképpel,	azaz	a	 táj	 szépségével,	 rútságával,	 tájegységek,	 tájrészletek	megjelenésének	és	várható	
változásának	 vizsgálatával	 a	 tájesztétika	 tudománya	 foglalkozik.	 A	 tájképet	 formáló,	 olykor	
meghatározó	művi	elemek,	elemegyüttesek	a	racionális	tájhasználat	során	létesültek.	
	
A	 tájba	 illeszkedés	 vagy	 a	 tájidegenség	 az	 egyéni	 és	 a	 koronként	 változó	 ízlés	 kérdése.	 A	 tájkép	
megítélése	 szubjektív	 és	 az	 egyes	 diszciplínák	 képviselői	 számára	 eltérő.	 A	 tájképi	 potenciál	
meghatározásánál	 a	 térrendszerek	 szerinti	 láthatóság	 vizsgálata	 és	 értékelése	 mindenfajta	
állapotrögzítéshez	 és	 beavatkozás	 megítéléséhez	 nélkülözhetetlen.”	 (forrás:	 Csemez	 Attila	 (1996):	
Tájtervezés	-	tájrendezés.	Mezőgazda	Kiadó,	Budapest)	
	
A	táj	(tájkép,	tájérték)	érzékelése	a	néző	helyzetétől	függően	különböző	távolsági	zónákra	osztható,	
nevezetesen,	 hogy	 honnan	 (mekkora	 távolságból)	 nézzük	 a	 feltárulkozó	 látványt.	 A	 láthatóság	 a	
mindenkori	 klimatikus	 viszonyoktól	 is	 függő	 tájkép	 éles	 beláthatósága.	 A	 táji	 láthatóság	
szempontjából	a	távolsági	zónák	a	következők:	

	
10.	táblázat:	Távolsági	zónák	táji	láthatóság	szempontjából	

Távolsági	
zónák	

Nézőpont	és	tájelem	
távolsága	 Jellemzés	

Közvetlen	előtér	 0–300	méter	 a	tájelem	részletei	jól	megkülönböztethetőek	
Előtér	 300	–	1000	m	között	 a	részletek	még	megkülönböztethetőek	

Középtér	 1–5	km	 tiszta	és	páramentes	 időben	a	 táj	 jellemző	 formái	 felismerhetők,	a	
részletek	már	elmosódnak	

Háttér	 5	km-től	a	látóhatárig	 a	táj	jellemző	formáinak	csupán	a	körvonalai	láthatók,	a	színeknek	
alárendelt	szerepük	van	

	
A	 jellemző	 nézőpontokból	 (főleg	 dinamikus	 látvány	 nézőpontjaiból,	 azaz	 közlekedési	 pályákról)	
kisebb	 részben	közvetlen	 előtérként	 (azaz	300	m-en	belül),	 de	 többnyire	 előtérként	 (300–1000	m	
között)	szemlélhető	majd	az	objektum.	Természetesen	minél	közelebbről	látjuk	a	vizsgált	tájelemet,	
az	 annál	meghatározóbb	 szerepű	 a	 tájképben.	 Közép-	 és	 háttérként	 (azaz	 1000	m-nél	 távolabb)	 a	
tervezett	napelempark	és	kísérő	létesítményei	a	tájrészletből	nem	jellemző	módon,	lokálisan,	csupán	
elhanyagolhatóan,	kis	területről	látható	majd	a	növényzet	és	a	tagolt	domborzat	takaró	hatása	miatt.	
	
A	táj	természeti	jellegének	értékelése	
A	 tájon	 belül	 alapvető	 jelentőségű	 a	 természeti	 állapot	 jelenlétének	 az	 adott	 terület	
nagyságrendjéhez	 mért	 viszonya.	 Ennek	 mértékeit	 a	 természetes	 vagy	 a	 természetközeli	 állapot	
százalékos	aránya	szerint	számoljuk.	
	

A	 természetközeli	 társulások	aránya	a	 vizsgált	 tájrészletben	elenyésző	 (10–25%).	Természetközeli	
társulások	 a	 beruházás	 300	 m-es	 környezetében	 a	 következők:	 ÉNy	 felől	 határos	 cseres-tölgyes	
erdőállomány	(L2a)	és	a	Ny	felől	található	égerligetek	(J5).	A	beruházás	természetközeli	társulást	nem	
szüntet	meg	és	nem	veszélyeztet!	
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7.1.4.7. A	táj	alkotóelemeinek	változatossága	szerinti	osztályozása	
A	táj	esztétikai	értéke	mindenki	számára	nyilvánvaló,	amikor	egy	kilátóról	széttekintve	befogadja	a	
környező	panoráma	látványát.	A	táj	szépsége	–	akár	kultúrtájról,	akár	természeti	területek	dominálta	
tájról	van	szó	–	nagymértékben	annak	 függvénye,	hogy	a	különféle	 tájhasználati	módok,	az	emberi	
kultúrkörnyezet	és	a	természeti	területek	képe	harmonikusan	fonódjon	egymásba.	A	tájvédelem	nem	
csupán	 a	 kiemelkedően	 szép	 és	 különleges	 tájképi	 részek	 megóvását	 jelenti,	 hanem	 minden	 táj	
sajátosságainak	 erősítését,	 fejlesztését,	 esetenként	pedig	 összefonódik	 a	 tájba	 szervesen	 illeszkedő	
kultúrtörténeti	értékek	védelmével	is.	
	

Az	 alábbiakban	a	 táj	 alkotóelemeinek	változatosságát	osztályozzuk	 (vastagon	keretezett,	 szürkével	
színezett	mezők	vonatkoznak	a	vizsgált	tervezési	területre):	

	
11.	táblázat	A	táj	változatosságának	osztályozása	

A	tájat	
meghatározó	
tényezők	

I.	osztály	
Igen	értékes	tájrészletek	

II.	osztály	
Értékes	tájrészletek	

III.	osztály	
Közömbös	tájrészletek	

1.	Felszín	

Erősen	tagolt,	változatos,	40	foknál	
meredekebb	lejtők,	szurdokvölgyek,	
éles	gerincek,	ormok.	Nagy	
kiterjedésű,	tökéletes	síkság,	töretlen	
látóhatár.	

Enyhén	tagolt,	hullámos.	40	
foknál	enyhébb	lejtők,	széles	
völgyek.	100	km2-nél	kisebb	
medencék.	

Enyhén	tagolt	vagy	
hullámos,	15	foknál	
enyhébb	lejtők.	100	km2-nél	
nagyobb	medencék.	

2.	Földfelszíni	
képződmények	

Nagyméretű	sziklaalakzatok,	
sziklafalak,	sziklakibúvások,	
tanúhegyek.	Ritka,	országosan	is	
jelentős	rétegfeltárások,	földtani	
értékek.	Természetes	állapotban	lévő	
homokbuckák.	Érintetlen	szikesek.	

Kisméretű	sziklafalak,	
sziklakibúvások.	Kisebb	
értékű	rétegfeltárások.	

Nincsenek	sziklafalak,	
sziklakibúvások.	Bolygatott	
homokbuckák.	

3.	Vizek,	állóvizek	

Meredek	lejtőkkel,	erősen	tagolt	
felszínnel	határolt	tavak.	50	
hektárnál	nagyobb	szikes	tavak.	50	
hektárnál	nagyobb	mocsarak,	lápok,	
láprétek,	turjánok.	

Erdős	vagy	részben	erdős	
szegéllyel	határolt	tavak.	5–50	
hektár	nagyságú	szikes	tavak.	
10-50	hektár	nagyságú	
mocsarak,	lápok,	láprétek.	

5	hektárnál	kisebb	szikes	
tavak,	mocsarak,	lápok.	

			Vizek,	folyóvizek	
Nagy	folyók	és	holtágaik,	sziklás	
medrű	patakok,	sziklaforrások,	
vízesések.	

Kisebb	folyók	és	holtágaik.	 Patakok,	csatornák.	

4.	Növényzet	

Változatos	növényzet,	idős	
faállományok,	elegyes	erdők,	
szurdokerdők,	ligeterdők.	Különleges	
növénytársulások.	3000	hektárnál	
nagyobb	szikes	puszták.	

Kisebb	változatosság	a	
növényzetben,	nagy	területen	
elegyetlen	faállomány.	1000–
3000	hektár	nagyságú	szikes	
puszták.	

Kis	változatosság	a	
növényzetben,	kultúrerdők,	
kultúrkörnyezet.	

5.	Állatvilág	
Ritka	fajokból	álló,	látványos	
madárvilág,	madártelepek.	Nagy	
testű,	vadon	élő	emlősállatok.	Régi	
magyar	háziállatfajták.	

Közönséges	fajokból	álló	
látványos	madárvilág.	Nagy	
testű,	vadon	élő	emlősállatok.	

Közönséges	fajokból	álló,	
gyér	állatvilág.	

6.	Létesítmények	
Alárendeltek,	megjelenésükben	a	táj	
formáihoz,	színéhez	alkalmazkodók.	
Műemlékek,	várromok,	földvárak,	
kunhalmok.	

Megjelenésük	a	tájban	nem	
alárendelt,	üdülőtelepek,	kis	
falvak,	tanyák,	majorok.	

Megjelenésük	a	tájban	
uralkodó,	falvak,	városok,	
ipartelepek,	felszíni	bányák,	
állattenyésztő	üzemek	stb.	

7.	Látvány	 Részleteiben,	több	kilátópontról	
magas	fokú	esztétikai	élményt	nyújt.	

Néhány	részletben	magas	
fokú	esztétikai	élményt	nyújt.	

Alacsony	esztétikai	élményt	
nyújt.	

	
A	tájak	vizuális	értékelésük	szerint,	a	tájrészletek	alapján	három	osztályba	sorolhatók:	

I.	osztályra	az	igen	értékes	tájrészletek	jellemzők	
II.	osztályra	az	értékes	tájrészletek	jellemzők	
III.	osztályra	a	közömbös	tájrészletek	jellemzők.	
	

A	fenti	 táblázatból	 jól	kiolvasható,	hogy	a	vizsgált	 tájrészletben	a	 legtöbb	jellemző	alapján	a	
közömbös	 tájrészletek	 jellemzők,	 tehát	 a	 vizsgált	 táj	 III.	 osztályú.	 Ennek	 oka	 a	 vizsgálat	
helyszínén	található	ipari-	és	közlekedési	területek	megléte	illetve	a	mező-	és	erdőgazdasági	
egymással	mozaikoló	 területei,	 azaz	 a	meglévő	 tájhasználat.	 A	 tervezett	 beruházás	 a	 tájkép	
vizuális	 értékelését	 kedvezőtlenül	 nem	 befolyásolja,	 a	 tájértékelés	 III.	 osztályú	 marad,	 a	
közömbös	tájrészletek	dominanciája	nem	változik.	
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7.1.4.8. Tájesztétikai	vizsgálat	
Értékelési	szempontok	
A	tájértékelés	célja:	.........................................................................	a	láthatóság	mértékének	megállapítása	
Az	értékelés	tárgya:	........................................................................	felületek	
A	vizsgálati	területek	elkülönítése:	.........................................	raszteres	(négyzetrácsos)	
Raszter	(négyzetrács)	mérete:	..................................................	250	x	250	m	(6,25	hektár)	
Vizsgált	területek	száma:	.............................................................	100	db	
Vizsgált	területek	összes	felülete:	............................................	625	hektár	
Az	eredmény	ábrázolása:	.............................................................	térképszerű	(ld.	Tájesztétikai	vizsgálat)	
	

Objektumtól	való	távolság	
A	táj	(tájkép,	tájérték)	érzékelése	a	néző	helyzetétől	függően	különböző	távolsági	zónákra	osztható,	
nevezetesen,	 hogy	 honnan	 nézzük	 a	 feltárulkozó	 látványt.	 A	 látótávolság	 a	mindenkori	 klimatikus	
viszonyoktól	is	függő	tájkép	éles	beláthatósága.	Az	alábbi	osztályozás	a	vizsgálati	mezők	nagyságához	
igazodik.	

	

a	mező	középpontjának	az	objektum	középpontjától	való	távolsága	
0	pont	.....................................	0–399	m	
2	pont	.....................................	400–799	m	
4	pont	.....................................	800–1199	m	
6	pont	.....................................	1200	m	felett	
	

Objektum	láthatósága	
A	tervezett	létesítmény	vizsgálata	szempontjából	a	legfontosabb	tényező	a	láthatóság,	ezért	kettőzött	
értékkel	jelöltük.	

0	pont	.....................................	az	objektum	meghatározó	
2	pont	.....................................	az	objektum	vagy	egy	része	látható	
4	pont	.....................................	az	objektum	potenciálisan	látható	(pl.	növényzet	takarása)	
6	pont	.....................................	az	objektum	nem	látható	
	

Vizsgálati	mező	jellemző	növényzete	
A	tájkép	másik	fontos	jellemzője	a	növényzet	minősége,	jellege.	Igen	kevés	olyan	növénytársulás	van	
hazánkban,	mely	több	ezer	éve	ugyanazt	a	képet	mutatja	és	az	emberi	tevékenység	nem	érvényesült.	
Az	 üzemtervi	 erdőgazdálkodás	 megjelenése	 óta	 szinte	 minden	 erdőterület	 emberi	 tevékenység	
„áldozata”	 lett.	 Egy	 tájképi	 elem	 láthatósága	 nagy	 mértékben	 függ	 attól,	 hogy	 a	 nézőpontból	 a	
tájelemet	milyen	mértékben	takarja	el	a	növényzet.	

0	pont	.....................................	alacsony,	sík	(pl.	szántó,	rét,	legelő,	vízfelület	stb.)	
1	pont	.....................................	1–3	m	magasságú	(pl.	nádas,	cserjés,	szőlő	stb.)	
2	pont	.....................................	tagolt	(pl.	belterületi,	zártkerti,	útszéli	növényzet,	mozaikolt	stb.)	
3	pont	.....................................	zárt,	erdős	jellegű	

	
Domborzat	jellege	
Az	eredeti	természetes	felszíni	formák	a	tájkép	vizsgálatának	színterei.	Nem	mindegy	ugyanis,	hogy	
egy	 hegycsúcsról	 vagy	 egy	 völgytalpból	 nézzük	 az	 egyes	 elemeket.	 A	 különböző	 domborzati	
formákról	 nézve	 a	 nézőtér	 kitágul	 vagy	 szűkül,	 az	 elláthatóság	 távolsága	 növekszik	 vagy	 csökken.	
Például	egy	hegy	északi	és	déli	oldaláról	egészen	más	látvány	tárul	a	szemünk	elé.	

0	pont	.....................................	az	objektum	felé	lejtő	vagy	annak	lejtője	
1	pont	.....................................	sík	vagy	enyhe	lejtésű	
2	pont	.....................................	tagolt,	változatos	felszínű	
3	pont	.....................................	objektummal	ellentétes	irányba	lejtő	vagy	a	domborzat	miatt	

	 	 	 	 	 az	objektum	nem	látható	
Nézőpontok	
A	vizsgálati	mezőben	található-e	olyan	dinamikus	vagy	statikus	nézőpont,	ahonnan	a	létesítmény	
jellemzően	szemlélhető.	

0	pont	.....................................	kilátópont,	kilátóhely,	felüljáró,	híd,	idegenforgalmi	célpont	
1	pont	.....................................	jellemző	statikus	nézőpont,	lakott	terület	
2	pont	.....................................	dinamikus	nézőpont,	közlekedési	pálya	
3	pont	.....................................	nincs	jellemző	nézőpont	
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Tájesztétikai	vizsgálat	–	értékelő	táblázat	

Sorszám	 Értékelési	szempontok	 Összesen	 Kategória	Távolság	 Láthatóság	 Növényzet	 Domborzat	 Nézőpont	
1.	 6	 6	 3	 2	 3	 20	 IV.	
2.	 6	 6	 2	 2	 3	 19	 IV.	
3.	 6	 6	 0	 2	 3	 17	 IV.	
4.	 4	 6	 2	 2	 3	 17	 IV.	
5.	 4	 6	 2	 2	 3	 17	 IV.	
6.	 4	 6	 2	 2	 3	 17	 IV.	
7.	 4	 6	 2	 2	 3	 17	 IV.	
8.	 6	 6	 3	 2	 3	 20	 IV.	
9.	 6	 6	 3	 2	 3	 20	 IV.	
10.	 6	 6	 3	 1	 3	 19	 IV.	
11.	 6	 6	 0	 2	 3	 17	 IV.	
12.	 6	 6	 2	 2	 3	 19	 IV.	
13.	 4	 6	 2	 2	 2	 16	 IV.	
14.	 4	 6	 2	 2	 2	 16	 IV.	
15.	 4	 6	 2	 2	 3	 17	 IV.	
16.	 4	 6	 3	 2	 3	 18	 IV.	
17.	 4	 6	 2	 2	 3	 17	 IV.	
18.	 4	 6	 3	 2	 3	 18	 IV.	
19.	 6	 6	 3	 2	 3	 20	 IV.	
20.	 6	 6	 3	 1	 3	 19	 IV.	
21.	 6	 6	 0	 2	 2	 16	 IV.	
22.	 4	 6	 2	 2	 2	 16	 IV.	
23.	 4	 6	 3	 1	 2	 16	 IV.	
24.	 2	 6	 2	 3	 3	 16	 IV.	
25.	 2	 6	 2	 3	 3	 16	 IV.	
26.	 2	 6	 3	 2	 3	 16	 IV.	
27.	 2	 6	 3	 2	 1	 14	 III.	
28.	 4	 6	 2	 3	 3	 18	 IV.	
29.	 4	 6	 3	 2	 3	 18	 IV.	
30.	 6	 6	 3	 3	 3	 21	 IV.	
31.	 4	 6	 2	 1	 2	 15	 IV.	
32.	 4	 4	 3	 2	 3	 16	 IV.	
33.	 2	 4	 3	 2	 3	 14	 III.	
34.	 2	 4	 3	 2	 3	 14	 III.	
35.	 0	 2	 2	 0	 3	 7	 II.	
36.	 0	 2	 2	 0	 3	 7	 II.	
37.	 2	 2	 2	 2	 3	 11	 III.	
38.	 2	 2	 2	 1	 3	 10	 III.	
39.	 4	 4	 2	 1	 3	 14	 III.	
40.	 4	 4	 3	 2	 3	 16	 IV.	
41.	 4	 2	 2	 3	 2	 13	 III.	
42.	 4	 2	 2	 2	 3	 13	 III.	
43.	 2	 2	 2	 2	 3	 11	 III.	
44.	 0	 2	 2	 0	 3	 7	 II.	
45.	 0	 0	 2	 0	 3	 5	 I.	
46.	 0	 0	 2	 0	 3	 5	 I.	
47.	 0	 4	 3	 0	 3	 10	 III.	
48.	 2	 4	 2	 1	 1	 10	 III.	
49.	 4	 4	 2	 1	 1	 12	 III.	
50.	 4	 2	 2	 2	 1	 11	 III.	
51.	 4	 2	 2	 3	 2	 13	 III.	
52.	 4	 2	 2	 1	 3	 12	 III.	
53.	 2	 2	 0	 2	 3	 9	 II.	
54.	 0	 0	 2	 0	 3	 5	 I.	
55.	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 I.	
56.	 0	 0	 2	 0	 3	 5	 I.	
57.	 0	 0	 2	 0	 2	 4	 I.	
58.	 2	 2	 2	 1	 2	 9	 II.	
59.	 4	 4	 2	 1	 3	 14	 III.	
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Sorszám	 Értékelési	szempontok	 Összesen	 Kategória	Távolság	 Láthatóság	 Növényzet	 Domborzat	 Nézőpont	
60.	 4	 6	 2	 3	 2	 17	 IV.	
61.	 4	 2	 2	 1	 2	 11	 III.	
62.	 4	 2	 2	 1	 2	 11	 III.	
63.	 2	 2	 2	 2	 2	 10	 III.	
64.	 2	 2	 2	 0	 3	 9	 II.	
65.	 0	 0	 2	 0	 3	 5	 I.	
66.	 0	 4	 2	 3	 3	 12	 III.	
67.	 2	 6	 2	 3	 2	 15	 IV.	
68.	 2	 4	 2	 1	 3	 12	 III.	
69.	 4	 4	 2	 2	 3	 15	 IV.	
70.	 4	 6	 2	 3	 3	 18	 IV.	
71.	 6	 4	 2	 1	 2	 15	 IV.	
72.	 4	 4	 0	 1	 3	 12	 III.	
73.	 4	 4	 2	 1	 2	 13	 III.	
74.	 2	 2	 2	 2	 2	 10	 III.	
75.	 2	 2	 2	 2	 3	 11	 III.	
76.	 2	 2	 0	 3	 3	 10	 III.	
77.	 2	 6	 0	 3	 2	 13	 III.	
78.	 4	 6	 2	 2	 2	 16	 IV.	
79.	 4	 6	 0	 3	 3	 16	 IV.	
80.	 6	 6	 0	 3	 3	 18	 IV.	
81.	 6	 6	 2	 2	 2	 18	 IV.	
82.	 6	 6	 2	 2	 2	 18	 IV.	
83.	 4	 6	 2	 1	 3	 16	 IV.	
84.	 4	 6	 0	 1	 3	 14	 III.	
85.	 4	 4	 2	 2	 2	 14	 III.	
86.	 4	 4	 2	 2	 2	 14	 III.	
87.	 4	 4	 2	 2	 2	 14	 III.	
88.	 4	 4	 2	 2	 0	 12	 III.	
89.	 6	 2	 2	 2	 2	 14	 III.	
90.	 6	 2	 2	 3	 3	 16	 IV.	
91.	 6	 6	 3	 2	 3	 20	 IV.	
92.	 6	 6	 2	 2	 1	 17	 IV.	
93.	 6	 6	 2	 2	 1	 17	 IV.	
94.	 4	 6	 2	 1	 2	 15	 IV.	
95.	 4	 6	 2	 2	 2	 16	 IV.	
96.	 4	 6	 2	 2	 2	 16	 IV.	
97.	 4	 6	 2	 2	 2	 16	 IV.	
98.	 6	 6	 0	 1	 3	 16	 IV.	
99.	 6	 6	 2	 1	 2	 17	 IV.	
100.	 6	 6	 2	 3	 2	 19	 IV.	

	

Összefoglaló	táblázat	
12.	táblázat	A	tájesztétikai	vizsgálat	kiértékelése	II.	

Kategória	 Pontszám	 Értékelés	 Db-szám	
(Terület[ha])	

Arány	
(%)	

I.	 0	–	4	 Az	objektum	a	tájrészletben	uralkodó	 1	(6,25]	 1,2	
II.	 5	–	8	 Az	objektum	közepes	mértékű	látványváltozást	okoz	 5	[31,25]	 6,2	
III.	 9	–	12	 Az	objektum	kis	mértékű	látványváltozást	okoz	 5	(31,25]	 6.2	

IV.	 13	–	21	 Az	objektum	a	tájrészletre	nincs	hatással	vagy	
elhanyagolható	a	látványváltozás	mértéke	 70	[437,50]	 86,4	

	 	 Összesen	 81	[506,25]	 100,0	
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13.	táblázat	A	tájesztétikai	vizsgálat	kiértékelése	III.	
Meghatározás	 Értelmezés	
Az	objektum	a	tájrészletben	
uralkodó	

Az	objektum	meghatározó,	eltakarhatatlan,	közeli	nézőpontú,	részletei	
jól	megkülönböztethetők,	általában	40–160	fokos	szögben	látható	

Az	objektum	közepes	mértékű	
látványváltozást	okoz	

Az	objektum	nem	meghatározó,	de	felé	tekintve	jól	észlelhető,	előtér	
helyzetű,	részletei	elmosódnak,	általában	20–40	fokos	szögben	látható	

Az	objektum	kis	mértékű	
látványváltozást	okoz	

Az	objektum	nem	meghatározó,	de	felé	tekintve	még	észlelhető,	
általában	középtér	helyzetű,	részletei	nem	láthatók	a	nézőpontból	5–
20	fokos	szögben	látható	

Az	objektum	a	tájrészletre	nincs	
hatással	vagy	elhanyagolható	a	
látványváltozás	mértéke	

Az	objektum	nem	vagy	csak	egy	kiemelkedő	részlete	(pl.	toronycsúcs)	
látható,	általában	távoli	középtér	helyzetű,	részletei	nem	láthatók,	a	
nézőpontból	0–5	fokos	szögben	látható	

	
A	 vizsgált	 tevékenység	 láthatósági	 területének	 tekinthetők	 –	 a	 fentiek	 alapján	 –	 azok	 a	
területek,	tájrészletek,	ahonnan	szemlélve	a	tervezett	üzem	és	létesítményei	uralkodóak	vagy	
közepes	mértékű	látványváltozást	idéznek	elő.	
	
Értékelés	a	látványváltozás	mértékének	megállapításához	
Hét	vizsgálati	mezőben,	tehát	a	teljes	vizsgálati	terület	hét	%-án	lesz	uralkodó	vagy	meghatározó	a	
tervezett	létesítmény:	a	napelempark	építési	helyét	magába	foglaló	mezőkben.	
	
A	 beruházás	 közvetlen	 környezetében,	 attól	 É-ra,	 Ny-ra	 és	 K-re	 összesen	 hat	 vizsgálati	 mezőben,	
tehát	a	 teljes	vizsgálati	 terület	6%-án	a	 látványváltozás	mértéke	közepes.	Ez	az	érték	elsősorban	a	
tervezett	 beruházáshoz	 való	 viszonylagos	 közelség,	 illetve	 a	 láthatást	 korlátozó	 tájelemek	 (erdők)	
hiánya	miatt	alakult	ki	a	vizsgált	beruházási	helyszín	közelségében.	
	
A	 vizsgált	 terület	mezőinek	 harmadán	 (azaz	 33	mezőben)	 a	 látványváltozás	mértéke	 kicsi,	 azaz	 a	
létesítmény	potenciálisan	vagy	nem	jellemző	mértékben	látható	illetve	befolyásolja	a	tájképet.		
	
Elsősorban	a	vizsgált	területtől	Ny-ra,	D-re	és	K-re	találhatók	ilyen	mezők,	ahol	a	8..	sz.	főutat	kísérő	
erdősáv	vagy	a	meglévő	erdőterületek	miatt	az	objektum	nem	(vagy	potenciálisan	vagy	csak	részben)	
lesz	látható.	
	
A	 teljes	vizsgálati	 terület	 több	mint	 felén,	azaz	54	vizsgálati	mezőben	(54%)	a	 tervezett	beruházás	
által	okozott	látványváltozás	elhanyagolható	mértékű	vagy	nem	értelmezhető,	tehát	látványváltozás	
nincs.	
 
A	 fentiek	 szerint	 a	 tervezett	 létesítmények	 a	 vizsgálati	 terület	 87%-án	 nem	 okoznak	 érdemi	
látványváltozást,	tehát	nem	befolyásolják	a	látványt.		
A	 tervezett	 napelempark	 2,5	 km-nél	 távolabbi	 nézőpontból	 nem	 vagy	 csak	 elhanyagolható	
mértékben	 fog	 látszani.	 Ezért	 kijelenthető,	 hogy	 az	 itt	 részletezett	 tájesztétikai	 vizsgálati	mezőkön	
kívüli	 területekről	 a	 tervezett	 létesítmény	 egyáltalán	 nem	 vagy	 nem	 jellemző	módon	 lesz	 látható,	
azaz	a	látványváltozás	elhanyagolható	mértékű.	
	
7.1.4.9. A	beruházás	hatása	a	tájhasználatra,	tájba	illesztési	módszerek	
Tájba	 illesztésnek,	 a	 létesítményeknek,	 az	 építményeknek	 a	 táji	 adottságok	 messzemenő	
figyelembevételével	történő,	funkcionális	és	esztétikai	szempontok	szerinti,	azaz	tájértéknövelő	célú	
elhelyezését	 és	 környezetalakítását	 értjük.	 (Csemez,	 1996).	 A	 művi	 létesítmények	 tájba	
illeszkedésének	vagy	tájidegen	voltának	megítélése	az	egyéni	és	koronként	változó	ízlés	kérdése.	
A	fentiekben	részletesen	tárgyaltuk,	hogy	a	tervezési	terület	közvetlen	látványkapcsolatban	áll	már	
meglévő,	ipari,	közlekedési	és	mezőgazdasági/erdőgazdasági	használatú	tájrészletekkel.	A	beruházás	
kivitelezése	 során	 az	 ingatlan	 teljes,	 mintegy	 25	 hektáros	 nagyságú	 területén	 létesül	 a	 tervezett	
napelempark.	
A	 vizsgált	 környezetben	 kritikus	 nézőpontként	 a	 tájrészlet	 közlekedési	 pályái	 (8.	 sz.	 főút,	
majolikagyár	 bekötőútja	 és	 a	 Székesfehérvár–Szombathely	 egypályás	 villamosított	 vasútvonal)	
jöhetnek	 számításba.	 Ezekről	 a	 pályákról	 a	 látvány	 dinamikus	 (menet	 közbeni)	 látványként	 fog	
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érvényesülni.	 A	 vizsgált	 tájrészletben	 kerékpárút,	 gyalogos	 túraútvonal	 és	 egyéb	
idegenforgalmi/turisztikai	útvonal	(lovas	pálya,	nordic	walking,	vízitúra	útvonal	stb.)	nincs.	
A	 vizsgált	 területet	 jelenleg	 rossz	 természetességű,	 gyomos	 növényállomány	 fedi.	 Tájképvédelmi	
szempontból	 jelentős	 horizontális	 kiterjedésű	 (közel	 25	 hektár	 nagyságú)	 építmény	 kerül	
megvalósításra.	
	
A	 tervezett	 tevékenységgel	 összefüggő	 meglévő	 tájelemek	 védett	 vagy	 értékes	 tájelemek	 (pl.	
templomtorony,	várrom,	sziklaszirt	stb.)	látványát	nem	korlátozzák,	nem	veszélyeztetik.	A	közelben	
nincs	 kilátópont,	 kilátóhely,	 épített	 kilátó	 (a	 veszprémi	 Csatár-hegyi	 kilátó	 távolsága	 10,5	 km).	 A	
domborzati	 és	 növényzeti	 adottságok	miatt	 a	 létesítmény	 csupán	 közvetlen	 előtérként	 (300	m-en	
belül)	illetve	előtérként	(300-1000	m)	lehet	uralkodó	vagy	látványos.	A	tervezett	napelempark	tájba	
illesztését	 a	 vizsgált	 tájrészlet	 tagolt	 domborzata	 és	 a	meglévő	 növényállományok	 (erdőterületek,	
hófogó	erdősávok	stb.)	részben	biztosítják.	
	
A	vizsgált	tevékenység	a	szomszédos	tájhasználatokat	nem	szünteti	meg,	illetve	nem	korlátozza.	Az	
élővilág	 jelentős,	 nagyarányú	 elvándorlása,	 táplálkozási–fészkelési	 lehetőségeinek	korlátozása	nem	
valószínűsíthető.	A	tevékenység	a	szomszédos	tájhasználatokra	jelentős	zavaró	hatással	nincs.	
	
A	tervezett	létesítmény	kedvezőtlen	tükröződési	viszonyokat	nem	okoz	sem	a	távoli	lakóterületeken,	
sem	a	környező	közlekedési	útvonalakon.	
A	meglévő	tájhasználatok	szempontjából	a	vizsgált	napelempark	elhelyezkedése	nem	kifogásolható.		
	
A	beruházás	 során	egyszerű	alaprajzú	és	 tömegű,	 alacsony	 létesítmények	kerülnek	elhelyezésre.	A	
beruházás	megvalósulása	 során	 létrejövő	 változás	 nem	 tekinthető	 visszafordíthatatlannak,	mivel	 a	
kb.	 25	 éves	 élettartam	 lejártát	 követően	 a	 létesítmény	 elbontásával	 a	 korábbi	 (és	 a	 napelempark	
üzemeltetése	során	is	megtartott)	területhasználat	(gyepgazdálkodás)	és	tájképi	környezet	teljesen	
visszaállítható.	
A	tervezett	napelemparkot	határoló	erdőterületek	megtartása	kívánatos,	a	környező	erdőállományok	
növekedése	során	azok	takaró	hatása	a	következő	évek	során	egyre	inkább	érvényesül.		
	
7.1.4.10. A	tájba	illesztést	igazoló	dokumentáció	részletezettségének	meghatározása	
Az	MSZ	20378	(Tájvédelem.	A	tájba	illesztést	igazoló	dokumentáció	műszaki	követelményei)	szerint	
vizsgáltuk,	 hogy	 a	 tervezett	 beruházás	 mérete	 és	 jelentősége	 valamint	 az	 érintett	 táj	 besorolása	
szerint	az	alábbi	táblázat	felhasználásával	milyen	részletezettséget	kíván:	
	

14.	táblázat:	Távolsági	zónák	táji	láthatóság	szempontjából	
	 A	beavatkozás	mérete	 A	beavatkozás	jellege	

Az	érintett	táj	
besorolása	

jelentősége	és	
védettsége	
szerint	

A	legnagyobb	
oldalhossz	<	5	
m	vagy	a	

magasság	<	5	
m	

A	legnagyobb	
oldalhossz	5-
10	m	és	a	

magasság	5-
30	m	

A	legnagyobb	
oldalhossz	10-
30	m	és	a	

magasság	5-30	
m	

A	legnagyobb	
oldalhossz	≥	
30	m	vagy	a	
magasság	>	5	

m	

Nyomvonalas	
létesítmények	
(vasút,	autóút,	
gyalogút,	

légvezetékek	stb.)	

Egyéb	tájváltozások	
(nyersanyag	
kitermelés,	
fakitermelés,	

mesterséges	tó	stb.)	
Megváltoztat

ott	táj	 I.	 I.	 II.	 III.	 III.	 III.	

Átlagos	táj	 II.	 II.	 III.	 IV.	 IV.	 IV.	

Magas	szintű	
táj	 II.	 III.	 IV.	 V.	 V.	 V.	

Kiemelkedő	
táj	 III.	 IV.	 V.	 V.	 V.	 V.	
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A	tájak	besorolása	a	jelentőség	és	a	védettség	szerint	(első	oszlop):	
Megváltoztatott	táj:	nem	áll	természetvédelmi	oltalom	alatt,	nem	Natura	2000	terület,	nem	

tartozik	a	tájképvédelmi	terület	övezetébe,	az	ökológiai	hálózat	övezetén	kívüli,	nem	
világörökségi	 vagy	 világörökségi	 várományos	 és	 településképi	 szempontból	 nem	
meghatározó	terület.	

	

Átlagos	táj:	ha	a	következő	feltételek	közül	valamelyik	teljesül:	
• nem	áll	természetvédelmi	oltalom	alatt,	de	Natura	2000	terület	
• tájképvédelmi	terület	övezetébe	tartozik	
• az	ökológiai	hálózat	övezetébe	tartozik	
• külterület	esetén	településképi	szempontból	meghatározó	terület	

	

Magas	szintű	táj:	ha	a	következő	feltételek	közül	kettő	teljesül:	
• helyi	jelentőségű	védett	természeti	terület	
• nem	 áll	 természetvédelmi	 oltalom	 alatt,	 de	 kiemelkedő	 jelentőségű	

természetmegőrzési	kategóriájú	Natura	2000	terület	
• tájképvédelmi	terület	övezetébe	tartozik	
• az	 ökológiai	 hálózat	 övezetének	 magterületébe	 vagy	 ökológiai	 folyosójába	

tartozik	
• külterület	esetén	településképi	szempontból	meghatározó	terület	

	

Kiemelkedő	 táj:	 országos	 jelentőségű	 védett	 természeti	 területek	minden	 esetben	 vagy	 a	
világörökségi	 vagy	 világörökségi	 várományos	 terület	 minden	 esetben	 vagy	 ha	 a	
következő	feltételek	közül	három	teljesül:	
• kiemelkedő	jelentőségű	természetmegőrzési	kategóriájú	Natura	2000	terület	
• tájképvédelmi	terület	övezetébe	tartozik	
• az	ökológiai	hálózat	övezetének	magterületébe	vagy	ökológiai	folyosójába	tartozik	
• külterület	esetén	településképi	szempontból	meghatározó	terület	

	
A	vizsgált	tájrészlet	a	térség	magas	szintű	tája,	mivel	a	tájképvédelmi	területek	övezetébe	tartozik	és	
a	 Nemzeti	 Ökológiai	 Hálózat	 magterületének	 része.	 A	 tervezett	 beruházás	 magassága	 5	 m-nél	
alacsonyabb.	Ezek	alapján	–	a	fenti	táblázat	besorolása	szerint	–	a	dokumentáció	részletezettsége	II.	
szintet	követel.	
	
7.1.5. Hulladék	
A	tervezési	területen	jelenleg	hulladékképződéssel	járó	tevékenységet	nem	folytatnak.	
	
7.1.6. Zaj	
7.1.6.1. Területi	besorolás	
A	telephely	Herend	külterületén	a	 település	nyugati	határán,	a	 település	hatályos	szabályoási	 terve	
alapján	Má	–	Általános	mezőgazdasági	övezeten	található.	
	

A	telephelyet	és	környezetét	az	alábbiakban	adjuk	meg:	
1. irány	 (dél):	 A	 tervezési	 területtől	 déli	 irányban	 jelenleg	 beépítetlen,	 Má	 –	 Általános	

mezőgazdasági	 területek	 találhatóak.	 Ebben	 az	 irányban	 védendő	 terület	 vagy	 létesítmény	
nincs.	

2. irány	(nyugat):	A	Nyugati	irányban	Herend,	majd	Szentgál	közigazgatási	területén	zajtól	nem	
védendő	Má	–	Általános	mezőgazdasági,	illetve	Eg	–	Gazdasági	erdő	területek	találhatóak.	

3. irány	 (észak):	Északra	 az	 erdő,	 illetve	mezpgazdasági	 területek	 folytatódnak,	 zajtól	 vdendő	
terület	nincs.	

4. irány	(kelet):	A	vizsgált	területtől	keletre	KK-sp	–	Különleges	sportolásra	szánt	területek,	Má	
–	 általános	 mezőgazdasági	 területek	 vannak.	 A	 telephely	 határától	 kb.	 300	 m-re	 Gip	 –	
Gazdasági,	 ipari	 területen	a	Herendi	Majolikagyár	telephelye	található.	Azon	túl,	a	 telephely	
határától	kb.	730	m-re	Lk	–	kisvárosias	lakóterület	található	védendő	létesítményekkel.	
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A	telephelyet	és	környezetét	az	alábbi	ábrán	mutatjuk	be:	

 
12.	ábra:	Telephely	és	környezete	rendezési	tervlapon	

	
7.1.6.2. Vonatkozó	határértékek	
A	 fenti	 területekre	 vonatkozó	 zajterhelési	 határértékeket,	 amennyiben	 a	 területen	 van	 védendő	
létesítmény	a	27/2008.	(XII.	3.)	KvVM-EüM	együttes	rendelet	alapján	az	alábbi	táblázatban	mutatjuk	
be:	
 

15.	táblázat:	Vonatkozó	határértékek	

Sor-	
szám	
	

	
Zajtól	védendő	terület	

	
	

	Határérték	(LTH)	az	LAM
’
	

megítélési	szintre*		
(dB)	

	nappal		
06-22	óra	

	éjjel		
22-06	óra	

	2.	 	Lakóterület	(kisvárosias,	kertvárosias,	falusias,	telepszerű	beépítésű),	
különleges	területek	közül	az	oktatási	létesítmények	területei,	a	temetők,	a	
zöldterület	

50 40 

	4.	 	Gazdasági	terület	 60 50 
 
A	határértékeknek:	
• az	 épületek	 (épületrészek)	 külső	 környezeti	 zajtól	 védendő	 azon	 homlokzata	 előtt,	 amelyen	
legfeljebb	45	dB	beltéri	zajterhelési	határértékű	helyiség	(Kortermek	és	betegszobák,	tantermek,	
lakószobák,	étkezőkonyha,	étkezőhelyiség	lakóépületben),	könyvtári	olvasóterem,	orvosi	vizsgáló	
helyiség	nyílászárója	van,	az	egyes	épületszintek	padlószintjének	megfelelő	magasságtól	számított	
1,5	m	magasságban	a	nyílászárótól	általában	2	m.	

• az	üdülőterületeken,	az	egészségügyi	területen	a	zajtól	védendő	épületek	elhelyezésére	szolgáló	
ingatlanok	határán,	

• a	temetők	teljes	területén	kell	teljesülnie.	
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7.1.7. Élővilág	
Egy	 terület	 természeti	 állapotát	 legjellemzőbben	 a	 rajta	 található	 élővilág,	 ezen	 belül	 is	 a	
növényborítottság	 szempontjából	 vizsgálva	 tudjuk	 a	 legpontosabban	 megbecsülni.	 Éppen	 ezért	 a	
természeti	állapotfelmérés	egyik	 legfontosabb	része	a	 tervezési	 terület	vegetációjának	vizsgálata.	E	
miatt	 jelen	 tanulmányban	 a	 növényzet	 vizsgálatára	 helyeztünk	 a	 hangsúlyt,	 nem	 feledkezve	 meg	
természetesen	a	tájrészlet	zoológiai	felméréséről	sem.	
	
7.1.7.1. Növényvilág	
A	 felszínt	 borító	 növényzet	 típusa,	 magassága,	 összetétele,	 kora,	 művelési	 viszonyai	 alapjaiban	
meghatározzák	a	 tájhasználatot	 és	 a	 tájképi	potenciált.	A	mintegy	25	hektáros	 részletesen	vizsgált	
beruházási	 területen	 csupán	 egy	 féle	 növényzettípust	 különítettünk	 el,	 melyet	 a	 későbbiekben	
részletezünk.	
	
A	 növényzettípust	 az	 Á–NÉR	 2011	 (Általános	 Nemzeti	 Élőhely-osztályozási	 Rendszer)	 alapján	
soroltuk	 be.	 Tipikus	 cönózisokat	 nem	 találtunk.	 Az	 elegyes	 vegetációfoltok	 sokkal	 inkább	
jellemezhetőek	 a	 természetvédelemben	 is	 használt	 Á–NÉR	 kategóriával,	 melyet	 a	 vegetáció	
leírásakor	alkalmaztunk.	A	vegetációtípus	jellemzése	után	a	növényzet	természetességét	értékeljük	a	
Németh–Seregélyes-féle	természetesség	osztályozás	szerint.	
	
A	 MÉTA	 program	 során	 először	 mérték	 fel	 a	 hazai	 növényzeti	 típusok	 természetességét,	 amelyet	
minden	 élőhely-állományra	 egy	 ötfokozatú	 skála	 szerint	 értékeltek.	 Magyarországon	 a	
természetesség	becslésére	a	–	15	éves	használata	során	bevált	–	ún.	Németh–Seregélyes-féle	skálát	
használjuk	(NÉMETH	és	SEREGÉLYES	1989,	MOLNÁR	és	mtsai	2003,	MOLNÁR	et	al.	2007):	
• „1”	 –	 a	 természetes	 állapot	 teljesen	 leromlott,	 az	 eredeti	 vegetáció	 nem	 ismerhető	 fel,	

gyakorlatilag	csak	gyomok	és	jellegtelen	fajok	fordulnak	elő	
• „2”	 –	 a	 természetes	 állapot	 erősen	 leromlott,	 az	 eredeti	 társulás	 csak	 nyomokban	 van	meg,	

domináns	 elemei	 szórványosan,	 nem	 jellemző	 arányban	 fordulnak	 elő,	 tömegesek	 a	
gyomjellegű	növények	

• „3”	 –	 a	 természetes	 állapot	 közepesen	 romlott	 le,	 az	 eredeti	 vegetáció	 elemei	 megfelelő	
arányban	vannak	jelen,	de	színezőelemek	alig	fordulnak	elő,	jelentős	a	jellegtelen	fajok	aránya	

• „4”	 –	 az	 állapot	 természetközeli,	 az	 emberi	 beavatkozás	 nem	 jelentős,	 a	 fajszám	a	 társulásra	
jellemző	maximum	közelében	van,	a	színezőelemek	aránya	jelentős,	a	gyomok	és	a	jellegtelen	
fajok	aránya	nem	jelentős	

• „5”	 –	 az	 állapot	 természetes,	 illetve	 annak	 tekinthető,	 a	 színező	 elemek	 (zömük	 védett	 faj)	
aránya	kiemelkedő,	köztük	reliktum	jellegű	ritkaságok	is	fellelhetők.	A	gyomnak	minősülő	fajok	
közül	kevés	jellemző	

	
A	 természetesség-érték	 az	 adott	 élőhelyfolt	 szerkezeti	 és	 fajkészleti	 jellemzőit	 együtt	 figyelembe	
vevő	 szakértői	 minősítés,	 amelynek	 viszonyítási	 szélsőségeit	 az	 élőhelytípusnak	 a	 térségünkben	
ismert	legjobb	(legtermészetesebb,	legfajgazdagabb)	és	a	legdegradáltabb,	legfajszegényebb	(de	még	
típusként	felismerhető)	állományai	jelölik	ki.	
	
A	 beruházás	 környezetében	 –	 a	 tájhasználat	 mező-	 és	 erdőgazdasági,	 ipari	 és	 közlekedési	 jellege	
miatt	–	számos	épített	elem,	létesítmény	található.	A	közelben	(egy	km-en	belül)	található	a	herendi	
majolikagyár	 valamint	 a	 8.	 számú	 főközlekedési	 út	 és	 a	 villamosított	 Székesfehérvár–Veszprém-
Szombathely	 egypályás	 vasúti	 fővonal.	 Kilátóhely,	 kirándulóhely	 a	 közelben	 nincs.	 A	majolikagyár	
közvetlen	környezetében	lévő	tavakat	horgásztóként	hasznosítják.		
	
A	 beruházási	 területen	 csupán	 egy	 vegetációtípust	 azonosítottunk	 (Á–NÉR	 szerint),	 amely	 a	
következő:	 OD	 –	 Lágyszárú	 özönfajok	 állományai.	 Az	 élőhelyek	 térképi	 ábrázolása	 (a	 környezettel	
együtt)	a	következő:	
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Jelmagyarázat:	

piros	poligon	...............................................	Vizsgált	beruházás	helye	
sárga	vonal	...................................................	Vegetációtípusok	közötti	határvonal	
J5	.......................................................................	Égerligetek	
L2a	...................................................................	Cseres-kocsánytalan	tölgyesek	
OD	....................................................................	Lágyszárú	özönfajok	állományai	
P2b	...................................................................	Galagonyás-kökényes-borókás	cserjések	
RD	.....................................................................	Tájidegen	fafajokkal	elegyes	jellegtelen	erdők	és	ültetvények	
T1	.....................................................................	Egyéves,	nagyüzemi	szántóföldi	kultúrák	
T10	...................................................................	Fiatal	parlag	és	ugar	
U4	.....................................................................	Telephelyek,	roncsterületek	
U9	.....................................................................	Állóvizek	
U11	..................................................................	Út	és	vasúthálózat	

	
A	 következőkben	 csupán	 a	 vizsgált	 tevékenység	 területére	 eső	 vegetációtípust	 (OD	 –	 fenti	
jelmagyarázatban	félkövérrel	jelölve)	ismertetjük	részletesen:	

	
OD	–	Lágyszárú	özönfajok	állományai	
	
Á–NÉR	 általános	 jellemzés:	 Lágyszárú	 özönfajok	 (pl.	 Solidago,	 Aster,	 Helianthus	 fajok)	 által	 uralt	 területek.	 Az	
özönfajok	borítása	nagyobb,	mint	50%.	Szükséges	az	elözönlött	vegetációtípus	hibridkategóriaként	való	feltüntetése.	
Ha	 csak	 özöngyomokból	 és	 gyomokból	 áll,	 természetességi	 értéke	 1-es,	 a	 gyepfragmentumokkal	 mozaikoló	
állományok	viszont	2-es	értéket	kapnak.	3-as	természetesség	nincs	a	kategórián	belül.	
	
Helyszín:	a	beruházás	teljes	területe	illetve	a	tőle	K-re	és	Ny-ra	elterülő	ingatlanok	
	
Jellemzés:	bányaművelés	és	a	terület	rekultivációja	során	kialakult,	helyenként	nyílt	agyagos-kavicsos	
felszínen	száraz	vízviszonyokkal	jellemezhető,	rossz	természetességű	szinte	teljes	egészében	magas	
aranyvessző	(Solidago	gigantea)	és	siska	nádtippan	(Calamagrostis	epigeios)	uralta	többnyire	fátlan	
gyepes	 állomány.	 Előbbi	 üdébb,	 félszárazabb	 környezetben,	 utóbbi	 faj	 szárazabb	 környezetben	
gyakoribb	illetve	válik	egyeduralkodóvá	a	másik	fajjal	szemben.	
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Szabálytalanul	elszórva,	spontán	módon	cserjésedik	illetve	fásodik	a	terület.	A	dendroflóra	borítása	
5%	 alatti.	 A	 következő	 fa-	 és	 cserjefajok	 fordulnak	 elő	 a	 területen,	 szálanként,	 magányosan	 vagy	
kisebb	csoportokat	alkotnak	(latin	név	szerint	ABC	sorrendbe	rendezve):	

Cerasus	avium	 Madárcseresznye	
Cornus	sanguinea	 Veresgyűrű	som	
Crataegus	monogyna	 Egybibés	galagonya	
Prunus	spinosa	 Kökény	
Prunus	spinosa	 Kökény	
Rosa	canina	 Gyepű	rózsa	
Rubus	fruticosus	 Földi	szeder	
Salix	caprea	 Kecskefűz	

	

		
1.	kép	A	beruházási	terület	D-i	szegélyének	jellemző	képe	(balra	a	szomszédos	cserjés	–	P2b)	

	

	
2.	kép	A	tervezett	napelempark	É-i	oldali	jellemző	képe	(balra	a	szomszédos	cseres-tölgyes	–	L2a)	
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3.	kép	A	beruházási	terület	központi	képe	a	D-i	oldali	magaslesről	fotózva	

	

	
4.	kép	A	tervezett	napelempark	jellemző	Ny-i	oldali	képe	
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A	két	domináns	lágyszárú	fajhoz	(siska	nádtippan	és	a	magas	aranyvessző)	a	következő	gyakori	fajok	
keverednek	(latin	név	szerint	ABC	sorrendbe	rendezve):	
	

Achillea	millefolium	L.	 Közönséges	cickafark	
Agrimonia	eupatoria	L.	 Közönséges	párlófű	
Arrhenatherum	elatius	(L.)	P.	Beauv.	ex	J.	Presl	et	C.	Presl	 Franciaperje	
Artemisia	vulgaris	L.	 Fekete	üröm	
Carduus	acanthoides	L.	 Útszéli	bogáncs	
Centaurea	stoebe	L.	 Útszéli	imola	
Cichorium	intybus	L.	 Mezei	katángkóró	
Cirsium	arvense	(L.)	Scop.	 Mezei	aszat	
Cirsium	vulgare	(Savi)	Ten.	 Közönséges	aszat	
Conyza	canadensis	(L.)	Cronquist	 Kanadai	betyárkóró	
Cynodon	dactylon	(L.)	Pers.	 Közönséges	csillagpázsit	
Dactylis	glomerata	L.	 Csomós	ebír	
Daucus	carota	L.	subsp.	carota		 Vadmurok	
Dipsacus	laciniatus	L.	 Héjakút-mácsonya	
Echium	vulgare	L.	 Terjőke	kígyószisz	
Erigeron	annuus	(L.)	Pers.	 Egynyári	seprence	
Hypericum	perforatum	L.	 Közönséges	orbáncfű	
Lolium	perenne	L.	 Angolperje	
Onopordum	acanthium	L.	 Közönséges	szamárbogáncs	
Silene	alba	(Mill.)	E.H.L.	Krause	 Fehér	mécsvirág	
Tanacetum	vulgare	L.	 Gilisztaűző	varádics	
Trifolium	repens	L.	 Fehér	here	
Verbascum	phlomoides	L.	 Szöszös	ökörfarkkóró	

	 	
Németh–Seregélyes-féle	 természetességi	 mutató:	 „1”	 –	 a	 természetes	 állapot	 teljesen	 leromlott,	 az	
eredeti	vegetáció	nem	ismerhető	fel,	gyakorlatilag	csak	gyomok	és	jellegtelen	fajok	fordulnak	elő	
	

	
5.	kép	A	beruházási	területtől	D-re	több	száz	méterre	lévő	8.	sz.	főút	jellemző	képe	az	É	felől	kísérő	

hófogó	erdősávokkal,	ami	egyben	a	napelempark	látványát	is	korlátozza	
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6.	kép	Az	É	felől	szomszédos	cseres-tölgyes	erdő	jellemző	állományképe	

	
A	 vizsgált	 beruházási	 terület	 tágabb	 környezetében	 a	 következő	 élőhelytípusok	 fordulnak	 elő,	 de	
ezekkel	 csupán	 érintőlegesen	 foglalkozunk	 (ld.	 élőhelytérkép!),	 mivel	 a	 vizsgált	 tevékenység	
területtel	nem	érinti	őket:	

	
16.	táblázat:	A	telephely	környezetében	előforduló	élőhelytípusok	

Á–NÉR	
kód	 Megnevezés	 Rövid	jellemzés	

Németh–Seregélyes-
féle	természetességi	

érték	

J5	 Égerligetek	
A	beruházási	területtől	Ny-ra,	a	„Him-rét”	
mélyvonalában,	nedvesebb	környezetben	spontán	
módon	fejlődött,	keskeny,	É-D	irányban	elhúzódó	
égerligetek	találhatók	

„3”	

L2a	 Cseres-kocsánytalan	
tölgyesek	

A	tervezett	napelemparkot	É	felől	idős,	vágásérett	
korú,	közepesen	természetközeli	cseres-tölgyes	
erdőállomány	határolja;	a	határoló	erdő	K-i	felén	a	
természetes	felújítóvágás	már	megkezdődött;	a	Ny-i	
részen	az	erdő	szegélyét	beerdősülő	cserjés	alkotja	

„3”	

OD	 Lágyszárú	özönfajok	
állományai	

A	beruházási	területtel	közel	azonos	vegetáció	
folytatódik	a	K-i	és	a	Ny-i	irányba	egyaránt	 „1”	

P2b	 Galagonyás-kökényes-
borókás	cserjések	

A	tervezett	napelempark	területét	D	felől	határoló	
vegetáció,	mely	egy	sűrű,	erdősülő	cserjés,	
feltehetően	hajdani	legelő	területén	fejlődik	

„2”	

RD	
Tájidegen	fafajokkal	
elegyes	jellegtelen	erdők	
és	ültetvények	

Vegyes	korú	és	fajösszetételű,	többnyire	azonban	
spontán	megtelepedett,	de	a	közlekedési	útvonalak	
mentén	telepített	erdők,	erdősávok	

„2”	

T1	 Egyéves,	nagyüzemi	
szántóföldi	kultúrák	

A	beruházási	területtel	közvetlenül	nem	határos,	de	
attól	főleg	Ny-ra	és	D	felé	jellemző	tájhasználat	 „1”	

T10	 Fiatal	parlag	és	ugar	 A	vizsgált	tájrészlet	D-i	felén	egy	ingatlan	 „1”	

U4	 Telephelyek,	
roncsterületek	 A	majolikagyár	területe	a	beruházási	területtől	K-re	 „1”	

U9	 Állóvizek	
A	majolikagyár	környezetében	három,	feltehetőleg	
bányászati	eredetű,	egy-két	hektáros	felületű	tó	
található,	melyeket	horgásztóként	hasznosítanak	

„2”	

U11	 Út	és	vasúthálózat	
A	vizsgált	tájrészletben	lévő	közlekedési	útvonalak	
(közút,	vasút)	és	azok	csatlakozó	létesítményei	
(padka,	rézsű,	árok	stb.)	

„1”	
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7.1.7.2. Állatvilág	
Legnagyobb	faj-	és	egyedszámban	az	ízeltlábúak	népesítik	be	a	tervezési	területet	és	környezetét.	A	
tanulmány	 készítése	 során	 az	 alacsonyabb	 rendű	 állatok	 csoportjaira	 (gerinctelenek)	 részletes	
vizsgálatot	nem	végeztünk,	mivel	természetközeli	területet	a	tevékenység	nem	érint	és	védett	fajok	
előfordulása	sem	valószínűsíthető.	
	
Halak	számára	alkalmas	élőhely	a	vizsgált	területen	nincs,	kétéltűeket	és	hüllőket	sem	észleltünk,	bár	
néhány	 gyakori	 faj	 alkalmi	 jelenléte	 valószínűsíthető	 (pl.	 zöld	 gyík).	 Szaporodásukhoz	 szükséges	
vizes	élőhely	a	telephely	területén	és	környezetében	nincs.	
	
Látványos	és	jól	tanulmányozható	a	területen	a	madárvilág.	Az	észlelt	madárfajok	többsége	átrepülő	
a	terület	felett,	a	vizsgált	területre	nem	száll	le.	A	helyszínelés	során	észlelt	fajok	a	következők	voltak	
(rendszertani	sorrendben):	fácán	(Phasianus	colchicus),	karvaly	(Accipiter	nisus),	egerészölyv	(Buteo	
buteo),	ökörszem	(Troglodytes	troglodytes),	réti	pityer	(Anthus	pratensis),	feketerigó	(Turdus	merula),	
barátcinege	 (Parus	 palustris),	 széncinege	 (Parus	 major),	 mezei	 veréb	 (Passer	 montanus),	 nagy	
őrgébics	(Lanius	excubitor),	szajkó	(Garrulus	glandarius),	szarka	(Pica	pica),	dolmányos	varjú	(Corvus	
cornix),	 holló	 (Corvus	 corax),	 tengelic	 (Carduelis	 carduelis),	 zöldike	 (Carduelis	 chloris),	 kenderike	
(Carduelis	cannabina),	citromsármány	(Emberiza	citrinella).	A	magevő	énekesmadarak	többségének	
a	 beruházási	 terület	 gyomflórája	 szinte	 korlátlan	 táplálékot	 biztosít.	 A	 ragadozók	 és	 a	 holló	
átrepülőként	volt	észlelhető,	a	környékbeli	erdőkben	valószínű	fészkelnek.	
	
Fokozottan	 védett	 madárfaj	 a	 területen	 és	 környezetében	 nem	 fészkel.	 Gyurgyalag	 és	 partifecske	
fészkelésére	 alkalmas	 partfal	 nincs	 a	 területen.	 Ragadozómadarak	 számára	 a	 területen	 nincs	
alkalmas	fészkelőhely.	
	
A	vizsgált	 terület	és	környezetének	madárvilága	gyakori,	általánosan	elterjedt,	az	erdőgazdasághoz	
(erdőkhöz,	 erdősávokhoz,	 nagyobb	 facsoportokhoz)	 illetve	 a	 gyepes-gyomos	 területekhez	
(mezőgazdasághoz)	köthető	fajokból	tevődik	össze.	A	fajok	többsége	természetvédelmi	oltalom	alatt	
áll,	 de	 hazánkban	 gyakori,	 több	 százezres	 vagy	 egyes	 esetekben	 milliós	 példányszámú	 országos	
állománynagyság	jellemző.	Ritka,	érdekes	vagy	fokozottan	védett	fajok	előfordulását	nem	észleltük.	
	
Emlősfajokat	a	vizsgált	ingatlan	területén	nem	észleltünk,	azonban	több	vadfaj	nyomát	fedeztük	fel	a	
helyszínen	(őz,	szarvas,	vaddisznó,	róka).	A	beruházási	terület	szélén	több	magaslest	állítottak	és	két	
szóró	(vadetető)	is	található	az	ingatlanon,	azaz	a	terület	intenzív	vadgazdálkodású.	
	
7.1.7.3. Védett	területek	
A	 beruházás	 és	 hatásterülete	 nem	 érint	 országos	 és	 helyi	 jelentőségű	 védett	 természeti	 területet,	
Natura	 2000	 területet.	 Ezek	 nagy	 távolságra	 (min.	 2,6	 km-re),	 különféle	 tájhasználatokkal,	
domborzattal	 és	 növényzettel	 jól	 elkülönítve	 helyezkednek	 el	 és	 látványkapcsolat	 sincs	 vagy	 nagy	
távolságból	érvényesül.	Ezért	kijelenthető,	hogy	a	tervezett	fejlesztésnek	a	védett	területekre	és	azok	
élőhelyeire,	populációira	hatása	nincs,	rájuk	nézve	veszélyt	és	kockázatot	nem	jelent.	
	
A	 teljes	 beruházási	 terület	 a	 Nemzeti	 Ökológiai	 Hálózat	 magterületéhez	 tartozik.	 Magterületnek	
nevezzük	 a	 hálózat	 foltszerű,	 tetszőleges	 kiterjedésű	 területeit,	 melyek	 ideális	 nagyság	 esetén	 a	
lehető	legtöbb	populációnak,	illetve	az	ezekből	felépülő	életközösségeknek	az	élőhelyei	és	genetikai	
rezervátumai.	A	magterületek	azok	a	természetközeli	élőhelyek,	melyek	ökológiai	értékei	országos	és	
nemzetközi	 viszonylatban	 is	 jelentősek.	 Nemcsak	 azokat	 a	 területeket	 foglalják	 magukba,	 ahol	 a	
természetközeli	 élőhelyek	 dominálnak,	 hanem	 más	 féltermészetes	 területek	 is	 beletartozhatnak,	
mint	az	összefüggő	erdők	és	vízfelületek	vagy	az	értékes	mezőgazdasági	tájegységek.		
	
A	 beruházási	 terület	 és	 a	 Nemzeti	 Ökológiai	 Hálózat	 kapcsolatát,	 viszonyát	 a	 következő	 ábrán	
ábrázoljuk	(forrás:	okir.hu).	
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Jelmagyarázat:	

lila	felület	......................................................	Nemzeti	Ökológiai	Hálózat	-	magterület	
sárga	poligon	...............................................	Beruházási	terület	határvonala	

	
A	tervezett	beruházás	a	magterület	kedvező	ökológiai	adottságait	nem	befolyásolja,	a	magterület	
kijelölésének	kritériumai	a	beruházás	kiépítése	és	üzemeltetése	során	továbbra	is	a	területre	
értelmezhetők.	
 
7.2. A	TELEPÍTÉS	KÖRNYEZETI	HATÁSA	
A	telepítés	során	következő	munkafázisokat	végzik:	

1. Előkészítő	földmunkavégzés	
2. Cölöpözés,	
3. Modultartó	szerkezet	szerelés,		
4. Napelem	panelek	szerelése,	

5. Teljeskörű	villanyszerelés	(AC	és	DC	oldal),	
6. Vagyonvédelem	telepítése,	
7. Trafóállomás	beszerelése,	
8. Kerítés	építése.	

	

Az	 egyes	 munkafázisokhoz	 kapcsolódó	 gép-	 és	 munkaerőigényeket	 a	 10.	 táblázat	 adatai	 alapján	
összegezzük.	
	

17.	táblázat:	A	telephely	forgalmi	adatai	

Munkafázis	 Időtartam	 Napi	gépigény	 Napi	
munkaerőigény	

1. Előkészítő	
földmunkavégzés	

3	hónap	

1	db	kotró-rakodógép	
1	db	teherautó	

10-15	fő	2. Cölöpözés	 1	db	cölöpverő	gép	
3. Modultartó	szerkezet	

szerelés	 -	

4. Napelem	panelek	szerelése	

2	hónap	 -	

10-15	fő	5. Teljeskörű	villanyszerelés	
(AC	és	DC	oldal)	

6. Vagyonvédelem	telepítése	
3-4	fő	7. Trafóállomás	beszerelése	

8. Kerítés	építése.	
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A	 tervezett	 építési	 ütemterv	 alapján	 az	 egyes	 munkafázisok	 közül	 párhuzamosan	 egyszerre	 több	
munkafázis	is	történik.		
	
A	telepítés	munkafázisai	közül	a	munkagépekkel	járó	párhuzamosan	végzett	munkafázisok	okozzák	
legnagyobb	igénybevételt.	
	
7.2.1. Levegő	
7.2.1.1. Mozgó	légszennyező	források	kibocsátásai	
Porkibocsátás	
A	telepítés	során	számolni	kell	a	munkagépek	kiporzásával.	Számítása	a	US	EPA	AP-42:2011	13.2.1.	
szakaszának	segítségével	került	megállapításra,	a	következő	képlettel:	

! = # ∗ %&'.)* ∗ +*.', ∗ -1 − 0
423	

Ahol:	
k	 Frakcióméretre	vonatkozó	korrekciós	tényező	[-]	
sl	 Úttestre	lerakódó	pormennyiség	[g/m2]	
W	 Jármű	tömege	[t]	
P	 Csapadékos	napok	száma	a	vizsgált	időszak	során	[-]	
N	 Vizsgálati	időszak	[-]	

	
A	számítás	figyelembe	veszi	a	por	frakcióméretét,	az	úttestre	lerakódó	pormennyiséget,	a	járművek	
tömegét	a	csapadékos	napok	számát,	illetve	a	megtett	út	hosszát.	
Az	 egyszerre	 működtetett,	 maximális	 környezeti	 terhelést	 okozó	 járművek	 számával,	 az	 építési	
terület	és	szállítási	útvonal	figyelembe	vételével	történt	a	modellezés.		
	

	
18.	táblázat:	Fajlagos	kibocsátás	járműkategóriánként	

Járműkategóriák	 Légszennyező	forrásokra	becsült	
összesen	megtett	út	[km/h]	

PM10	kibocsátás	
játművenként	[g/h]	

Munkagépek	 1,2	 2,65	
Szállítójárművek	 1,2	 2,65	

	
A	számítások	eredményeit	a	9.2.1.3.	fejezetben	ismertetjük.	
	
Szennyezőanyagok	kibocsátása	
A	munkagépek	és	a	szállítójárművek	emissziói	EEA	air	pollutant	emission	Inventory	guidebook	2016	
alapján	 lettek	 meghatározva,	 figyelembe	 véve	 a	 járművek	 átlagos	 teljesítményére	 vonatkozó	
korrekciós	 tényezőket.	 (A	 módszer	 alapja	 a	 US	 EPA	 1991-es	 burkolatlan	 utakra	 vonatkozó	
szabályozása,	illetve	ennek	a	részletesebb,	bővített	változata	a	Tier	3.)	
	

! = 2 ∗ 456 ∗ 0 ∗ (1 + 9:;) ∗ =:; ∗ !:>?@A 	
Ahol:	

E	 Emisszió,	adott	időszakra	[g/nap]	
N	 Járművek	száma	[-]	
HRS	 Üzemidő	[h/nap]	
P	 Járművek	nettó	teljesítménye	[kW]	
DFA	 Romlási	tényező	[-]	
LFA	 Terhelési	tényező	[-]	
EFBase	 Emissziós	faktor	[g/kWh]	
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19.	táblázat:	A	munkagépek	és	a	szállítójárművek	fajlagos	kibocsátása	az	átlagos	hasznos	
teljesítményre	vonatkoztatva	

Jármű	megnevezés	

Átlagos	
hasznos	

teljesítmén
y	[kW]	

Romlási	tényező	[-]	 Terhelési	
tényező	[-]	

Emissziós	faktor	
[g/kWh]	

Fajlagos	emisszió	
[g/kWh]	

CO	 CxHy	 NOx	 CO	 CxHy	 NOx	 CO	 CxHy	 NOx	 CO	 CxHy	 NOx	

Kotró-rakodógép	 30	 0,151	 0,027	 0,008	 1	 1	 1	 1,5	 0,13	 0,4	 1,727	 0,1335	 0,403	
Cölöpverő	 75	 0,151	 0,027	 0,008	 1	 1	 1	 1,5	 0,13	 0,4	 1,727	 0,1335	 0,403	
Tehergépjármű	 300	 0,151	 0,027	 0,008	 1	 1	 1	 1,5	 0,13	 0,4	 1,727	 0,1335	 0,403	

 
20.	táblázat:	A	munkagépek	és	a	szállítójárművek	kibocsátása	a	létesítés	fázisában 

Hasznos	
teljesítmény	

[kW]	

Fajlagos	kibocsátás	
[g/KWh]	 Fajlagos	kibocsátás	[g/h]	 Járművek	

száma	
Összes	kibocsátás	[g/h]	

CO	 CxHy	 NOx	 CO	 CxHy	 NOx	 CO	 CxHy	 NOx	
30	 1,73	 0,13	 0,40	 51,80	 4,01	 12,10	 1	 51,80	 4,01	 12,10	
75	 1,73	 0,13	 0,40	 129,49	 10,01	 30,24	 1	 129,49	 10,01	 30,24	
300	 1,73	 0,13	 0,40	 517,95	 40,05	 120,96	 1	 517,95	 40,05	 120,96	

 
 
7.2.1.2. A	levegőt	érő	hatások	becslése	
A	telepítés	fázisában	történő	a	dízelüzemű	kiporzás,	illetve	szennyezőanyag	kibocsátás	modellezése	
során	különös	tekintettel	voltunk	a	telephely	azon	területeire,	amelyeken	a	jövőben	az	üzem	épületei	
helyezkednek	el.		
	
A	létesítés	fázisában	kialakuló	immissziós	viszonyok	becslésére	terjedésmodellezést	végeztünk.		
A	transzmissziós	számításokat	AERMOD	VIEW	9.6.1	szoftverrel	végeztük,	a	számítások	eredményeit	
a	következő	ábrákon	ábrázoljuk.		
	

 
13.	ábra	PM10,	kiporzás	napi	terjedési	kép	a	létesítés	fázisában	(24	órás)	
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14.	ábra	NOx	órás	terjedési	kép	a	létesítés	fázisában	

	

	
15.	ábra	CO	órás	terjedési	kép	a	létesítés	fázisában	
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16.	ábra	Szénhidrogén	órás	terjedési	kép	a	létesítés	fázisában	

	
Az	 órás	 modellszámítások	 során	 a	 program	 az	 éves	 meteorológiai	 adatok	 alapján	 minden	
receptorpontra	meghatározza	a	legmagasabb	órás	átlagból	származó	talajszinti	immissziós	értéket.	
 

21.	táblázat:	A	létesítés	során	a	telephelyen	kialakuló	immissziós	csúcskoncentrációk	
Jármű	 Szén-monoxid	

CO	
Nitrogén-oxid		

NOx*	
Szilárd	anyag	

PM10	
Paraffin	
CH	

me.	 μg/m3	 μg/m3	 μg/m3	 μg/m3	
Munkagép,	szállítójármű	 28,6	 6,67	 0,135	 2,21	

Határérték	 10	000	(órás)	 100	(órás)	 50	(24	órás)	 500	(órás)	
							*nitrogén	oxidok	NO2	egyenértékben	kifejezve	
	
A	4/2011.	(I.	14.)	VM	rendeletben	szereplő	határértékeket	vizsgálva	megállapítható,	hogy	a	tervezési	
terület	légterében	kialakuló	légszennyezőanyag	koncentráció	a	rendeletben	rögzített	határértékeket	
túlbecslések	 alkalmazása	 mellett	 sem	 lépi	 túl.	 A	 csúcskoncentrációk	 a	 telephelyen,	 illetve	 annak	
közvetlen	környezetében	alakulnak	ki.	
	
Ennek	 alapján	 a	 levegőminőségre	 gyakorolt	 hatás	 a	 telepítés	 időszakában	 elviselhetőnek	
minősíthető,	 a	 hatásterület	 nem	 lépi	 túl	 a	 fejlesztésre	 kijelölt	 ingatlan	 határait,	 a	 tervezett	
létesítési	fázis	nincs	jelentős	hatással	a	település	levegőminőségi	állapotára.	
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7.2.1.3. Hatásterület	lehatárolása	
A	terjedésszámítás	alapján	a	hatásterületet	a	vonatkozó	jogszabályi	definíciók	alapján	határoztuk	
meg.	

22.	táblázat:	A	létesítés	során	a	telephelyen	kialakuló	immissziós	csúcsterhelések 
Mozgó	légszennyező	források	-	kibocsátás	

Komponens	 Max.	terhelés	[ug/m3]	 Hatásterület	határa	[ug/m3]	 Hatásterület	határa	[m]	

CO	 28,6	

a	 10000*0,1=1000	 -	

b	 (10000-1093)*0,2=1781,4	 -	

c	 28,6*0,8=22,88	 110	

Paraffin	CH	 2,21	

a	 500*0,1=50	 -	

b	 -	 -	

c	 2,21*0,8=1,768	 110	

NOx	 6,67	

a	 100*0,1=10	 -	

b	 (100-25,4)*0,2=14,92	 -	

c	 6,67*0.8=5,336	 110	

PM10	 0,135	

a	 50*0,1=5	 -	
b	 (50-16)*0.2=6,8	 -	

c	 0,135*0.8=0.108	 218	

 
Ennek	 alapján	 a	 levegőminőségre	 gyakorolt	 hatás	 a	 telepítés	 időszakában	 elviselhetőnek	
minősíthető,	a	hatásterület	a	telephely	mértani	középpontjától	számított	218	m	sugarú	kör.		
A	 tervezett	 tevékenység	 létesítési	 fázisa	 nincs	 jelentős	 hatással	 a	 település	 levegőminőségi	
állapotára.	
 
7.2.2. Vizek	
A	 telepítés	 során	 maximálisan	 10-15	fő	 folyamatos	 tevékenysége	 tervezett,	 az	 egy	 főre	 jutó	
vízfelhasználása	napi	80-120	l/fő-re	becsülhető.	A	vízigény	napi	mennyisége	1-1,5	m3-re	tehető.		
A	telepítés	fázisában	technológiai	vízigény	nem	feltételezhető.	
	
A	 dolgozók	 szükségleteinek	 kielégítésére	 hordozható	 WC-ket,	 illetve	 szociális	 konténereket	
telepítenek.	
	
A	 telepítés	 fázisában	 a	 vizeket	 érő	 hatás	mértéke	 elviselhető,	 a	 hatásterület	 nem	 lépi	 túl	 a	
fejlesztésre	kijelölt	ingatlan	határait.	
 
7.2.3. Talaj	(föld)	
A	 telepítés	 során	 a	 napelemek	 helyén	 termőréteget	 eltávolítják,	 ezáltal	 a	 felső	 rétegekben	 lakó	 és	
életteret	 találó	 állatfajok	 részben	 elpusztulnak,	 de	 a	 tereprendezési	 munkák	 során	 visszaterített	
talajban	tovább	élhetnek.		
	
Tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 terület	 enyhén	 lejtős,	 amely	 kedvező	 a	 napelemek	 elrendezésénél,	 így	
kevesebb	földanyagot	kell	megmozgatni	a	megfelelő	telepítési	viszonyokhoz.		
 

A	 talajra	 gyakorolt	 hatás	 a	 létesítés	 időszakában	 terhelő,	 a	 hatásterület	 nem	 lépi	 túl	 a	
fejlesztésre	kijelölt	ingatlan	határait.	
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7.2.4. Épített	környezet	
Tekintettel	 a	 tervezett	 beruházás	 megvalósításához	 „a	 településkép	 védelméről”	 szóló	 23/2017.	
(XII.29.)	önkormányzati	rendeletét	már	módosították.	
	
Herend	 Város	 Önkormányzata	 többször	 módosított	 1/2011.	 (II.24.)	 sz.	 rendeletében	 elfogadta	 a	
település	helyi	építési	szabályzatát	és	szabályozási	tervét.		
	
A	 módosított	 külterületi	 szabályozási	 tervlap	 alapján	 a	 jelenleg	 tervezési	 terület	 Má	 (Általános	
mezőgazdasági	terület)	övezetbe	sorolt.		
	
A	 város	 jegyzője	 a	környezetvédelmi	 engedélyezési	 eljárás	 lefolytatásához	előzetesen	 szakhatósági	
hozzájárulását	megadta,	abban	az	esetben	is	ha	a	szabályozási	terv	módosítása	még	nem	történt	meg.	
	
A	Balaton-felvidéki	Nemzeti	Park	Igazgatóság	(Csopak)	munkatársaival	2019.	február	13-án	történt	
személyes	 egyeztetésen	 elhangzottak	 során	 a	 tervezés	 során	 figyelembe	 veszik	 az	 alábbi	
szempontokat:		

• a	 tervezett	 napelempark	 közel	 25	 hektáros	 felületét	 a	 cserjesávok	 hat,	 közel	 azonos	
nagyságú,	 egyenként	 mintegy	 négyhektáros	 „parcellára”	 osztása,	 ezáltal	 a	 napelempark	
látványa	 nem	 egy	 felületként,	 hanem	 megosztva,	 szabdaltan	 jelenne	 meg,	 ami	 látvány	
szempontjából	kedvezőbb	

• a	 szárazságtűrő,	 tájhonos	 cserjefajokkal	 beültetett	 átjárókon,	 „folyosókon”	 az	 ízeltlábú	 és	
madárfauna	fajai,	azok	populációi	vonulás	során	mozoghatnak	 illetve	szaporodási	és/vagy	
rejtőzködési	 lehetőségüket	 is	 megtalálhatják;	 a	 cserjék	 termései	 számukra	 táplálékul	
szolgálhatnak	(főleg	télen,	énekesmadarak	számára)	

• a	 gyökérzettel	 sűrűn	 átszőtt	 cserjesávok	 a	 vízelvezetést	 szolgálnák,	 a	 víz	 lefolyását	
lassítanák	illetve	az	eróziót	csökkentenék,	a	terület	vízháztartását	optimalizálnák.	

	
A	 beruházás	 megvalósulásával	 az	 épített	 környezetre	 javító,	 a	 hatásterület	 nem	 lépi	 túl	 a	
fejlesztésre	kijelölt	ingatlan	határait.	
	
	
7.2.5. Hulladék	
A	létesítés	során	az	alábbi	hulladéktípusok	keletkezhetnek,	melyek	elhelyezéséről	gondoskodni	kell:	

• veszélyes	hulladék	
• kommunális	hulladék	

	

A	hulladékmennyiséget	a	kivitelező	engedéllyel	rendelkező	szállító	közreműködésével	jogszabályban	
előírt	módon	helyezi	el.	

• Fémhulladék	(HAK	17	04	02,	17	04	05,	17	04	07):		 	 becsült	mennyiség:	0,5-1	t	
• Műanyag	hulladék	(HAK	17	02	03):		 	 	 	 becsült	mennyiség:	1-2	t	
• Vegyes	építési	hulladék	(HAK	17	09	04):		 	 	 becsült	mennyiség:	2-3	t	

	
Veszélyes	hulladék	
A	munkagépek	karbantartását	a	kivitelező	cég	telephelyén	végzik.	Veszélyes	hulladék	a	 területen	a	
munkagépek	 üzemeltetése	 során	 nem	 keletkezhet.	 Kis	 mennyiségben	 keletkezhet	 speciális	
építőanyagok,	festékek	csomagolóanyagaiból,	göngyölegeiből.	A	bontási	és	építési	munkálatok	során	
keletkező	 veszélyes	 hulladékokat	 a	 jogszabályi	 előírásoknak	 megfelelő	 kialakítású	 munkahelyi	
gyűjtőben	gyűjtik	össze,	ahonnan	a	lehető	legrövidebb	gyűjtési	idő	után	elszállítják.	
	

23.	táblázat:	A	létesítés	során	esetlegesen	keletkező	veszélyes	hulladékok	mennyisége	
HAK	 Megnevezés	 Mennyiség	(kg)	

08	04	09*	 Szerves	oldószereket,	vagy	más	veszélyes	anyagokat	
tartalmazó	ragasztók,	tömítőanyagok	hulladékai	 10	

15	01	10*	 Veszélyes	anyagokat	maradékként	tartalmazó,	vagy	azokkal	
szennyezett	csomagolási	hulladékok	 20	
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Kommunális	hulladék	
A	 területen	 max.	 10-15	 építőmunkás	 jelenlétét	 feltételezzük,	 az	 általuk	 keletkező	 kommunális	
hulladék	mennyiségét	1	db	1	100	literes	gyűjtőedényben	gyűjtik.		
A	 gyűjtőedényeket	 rendszeresen,	 heti	 egy	 alkalommal	 üríttetik,	 arra	 szakosodott,	 és	 engedéllyel	
rendelkező	vállalkozóval	(közszolgáltatóval).	
	
A	létesítés	során	hulladék,	mint	önállóan	kezelt	hatótényező	hatása	a	kivitelező	cég	megfelelő	
munkafegyelem	 megtartása	 mellett	 elviselhető,	 a	 hatásterület	 nem	 lépi	 túl	 a	 fejlesztésre	
kijelölt	ingatlan	határait.	
	
7.2.6. Zaj	
7.2.6.1. Létesítés	zajforrásai	
Az	építési	tevékenység	maximum	1	évet	vesz	igénybe,	és	kizárólag	a	nappali	időszakban	zajlik.	
	

Az	 építkezés	 zajkibocsátása	 a	 szokásosan	 alkalmazott	 technológiai	műveletek	 alapján	 határozható	
meg.	 Az	 építési	 zaj	 becslésénél	 korábbi	 mérési	 eredményekre	 és	 szakirodalmi	 adatokra	
támaszkodunk.	
	

24.	táblázat:	Munkavégzés	zajkibocsátása	
Építési	fázis	megnevezése	 Egyenértékű	A-

zajtelje-sítmény-szint		
Földmunka,	tereprendezés	 106	

	
A	 zajforrások	 a	 munkálatok	 alatt	 a	 telephely	 területén	 belül	 mozognak.	 A	 számítás	 során	
egyszerűsítés	 végzünk,	 és	 az	 összes	 zajforrást	 a	 munkaterület	 középpontjába	 koncentráljuk,	 és	
folyamatos	üzeműnek	vesszük.	
	
7.2.6.2. Vonatkozó	határértékek	
A	korábban	bemutatott	 területekre	vonatkozó	 zajterhelési	határértékeket,	 amennyiben	a	 területen	
van	 védendő	 létesítmény	 a	 27/2008.	 (XII.	 3.)	 KvVM-EüM	 együttes	 rendelet	 alapján	 az	 alábbi	
táblázatban	mutatjuk	be:	
	

25.	táblázat:	Vonatkozó	határértékek	

Sor-	
szám	
	

	
Zajtól	védendő	terület	

	
	

	Határérték	(LTH)	az	LAM
’
	megítélési	szintre*		

(dB)	
	ha	az	építési	munka	időtartama	

	1	hónap	vagy	
kevesebb	

	1	hónap	felett	1	évig	 	1	évnél	több	

	nappal		
06-22	óra	

	éjjel		
22-06	óra	

	nappal	
	06-22	óra	

	éjjel		
22-06	óra	

	nappal	
	06-22	óra	

	éjjel		
22-06	óra	

	2.	 	Lakóterület	(kisvárosias,	
kertvárosias,	falusias,	telepszerű	
beépítésű),	különleges	területek	közül	
az	oktatási	létesítmények	területei,	a	
temetők,	a	zöldterület	

65	 50	 60	 45	 55	 40	

	4.	 	Gazdasági	terület	 70	 55	 70	 55	 65	 50	
7.2.6.3. A	tevékenység	zajterhelése	
A	hangterjedés	számítását	az	MSZ	15036	–	Hangterjedés	a	szabadban	c.	szabvány	alapján	végezzük	
el,	figyelembe	véve	a	távolság,	a	levegő	hangelnyelése	és	a	talaj	hatás	csillapítását.		
	
Formálisan	

	–	(A	jelölések	a	szabvány	szerint.)	
	
A	 számítás	 során	 a	 zajforrások	 elhelyezkedését,	 a	 vizsgálati	 ponttól	 mért	 távolságát,	 a	 levegő	
elnyelését,	a	 talaj	és	a	meteorológiai	viszonyok	csillapító	hatását	vettük	 figyelembe,	melynek	során	
10	°C	hőmérséklettel	és	70	%	relatív	páratartalomhoz	tartozó	értékkel	számoltunk.	

temLdirwAeq KKKKKKKLL -----++= W
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A	beépítettség	árnyékoló	hatását	nem	vettük	figyelembe.	
	
A	számításokat	a	várható	munkavégzés	helyéhez	legközelebb,	kb.	770	m-re	található	079/18	hrsz-ú	
lakóházra	végezzük	el,	úgy,	hogy	a	zajforrások	a	telekhatáron	helyezkednek	el.	
	
A	zajforrások	és	a	számítási	pont	elhelyezkedését	az	alábbi	ábrán	mutatjuk	be:	

 
17.	ábra:	Zajforrás	és	számítási	pont	elhelyezkedése 

 
26.	táblázat:	Földmunka	zajterhelése	

Zajforrás	neve	 Lw	 s(m)	 H(m)	 K(d)	 K(L)	 K(m)	 Kr	 L(t)	
Zajforrás	 106	 770	 1,5	 68,7	 1,5	 4,7	 2,0	 33	

 
A	 táblázat	 alapján	 látható,	 hogy	 a	 legmagasabb	 zajterhelés	 a	 legközelebbi	 védendő	
létesítmény	környezetében	33	dB	körül	várható,	mely	a	vonatkozó	határértékek	alatt	marad.	
	
7.2.6.4. Létesítés	hatásterülete	
Az	 építési	 tevékenység	 zajvédelmi	 szempontú	 hatásterületének	 (a	 környezeti	 zajforrás	
hatásterületének)	határa	az	a	vonal,	ahol	a	zajforrástól	származó	zajterhelés:	
a)	10	dB-lel	kisebb,	mint	a	zajterhelési	határérték,	ha	a	háttérterhelés	is	legalább	10	dB-lel	alacsonyabb,	mint	a	határérték,	
b)	egyenlő	a	háttérterheléssel,	ha	a	háttérterhelés	kisebb	a	zajterhelési	határértéknél,	de	ez	az	eltérés	nem	nagyobb,	mint	
10	dB,	

c)	egyenlő	a	zajterhelési	határértékkel,	ha	a	háttérterhelés	nagyobb,	mint	a	határérték,	
d)	zajtól	nem	védendő	környezetben	-	gazdasági	területek	kivételével	-	egyenlő	a	zajforrásra	vonatkozó,	üdülőterületre	
megállapított	zajterhelési	határértékkel,	

e)	gazdasági	területek	zajtól	nem	védendő	részén	nappal	(6:00-22:00)	55	dB,	éjjel	(6:00-22:00)	45	dB.	
	
A	hatásterület	feltételrendszerét	az	egyes	irányokban	az	alábbi	táblázatban	foglaljuk	össze:	
 
Mindezek	alapján	az	egyes	irányokban	a	következő	követelményeknek	kell	teljesülnie:	
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27.	táblázat:	Hatásterület	határa	
Megítélési	pont	

(irány)	

Hatásterület	határa	
Határérték	LTH-10	dB	

(dB(A))	

Zajforrástól	mért	távolság	
	

(m)	
Kisvárosias	lakóterület	 50	 100	(	a	területet	nem	éri	el)	
Gazdasági	terület	 60	 40	(	a	területet	nem	éri	el)	

Zajtól	nem	védendő	terület	 55	 65	
	
A	lehatárolt	hatásterületet	az	alábbi	ábrán	mutatjuk	be:	

 
18.	ábra:	Létesítés	zajvédelmi	hatásterülete	

	
A	 hatásterülettel	 érintett	 terület	 nagysága	 alapján	 zajvédelmi	 szempontból	 a	 zajhatások	
elviselhetőnek	minősülnek.	
	
7.2.7. Élővilág	
Védett	 növényfajt	 vagy	 értékes	 növénytársulást	 a	 vizsgált	 beruházási	 területen	 és	 hatásterületén	
nem	 találtunk.	 Ezek	 megjelenésére	 potenciálisan	 alkalmas	 élőhely	 a	 beruházás	 létrehozása	 során	
nem	 szűnik	 meg	 illetve	 nem	 sérül.	 Védett	 állatfajok	 előfordulása	 elsősorban	 a	 szomszédos	
erdőterületekhez	 köthetők,	 de	 ezek	 életfeltételei	 a	 beruházás	 során	 továbbra	 is	 megmaradnak.	 A	
beruházási	 terület	 gyomflórájának	 magvai	 magevő	 énekesmadarak	 (főleg	 pintyfélék)	 táplálékául	
szolgálnak,	 de	 a	 gyepgazdálkodás	 a	 beruházás	 létesítése	 és	 üzemeltetése	 során	 továbbra	 is	
megmarad.	
	
A	 biológiai	 aktivitás	 csekély	 mértékben,	 csupán	 a	 felszínre	 telepített	 paneltartó	 oszlopok	 és	 a	
transzformátor	 állomások	 területe	 alatt	 csökken.	 Más	 területeken	 megmarad,	 hiszen	 továbbra	 is	
gyepfelület	lesz	uralkodó	(a	panelek	alatt	illetve	a	panelsorok	között).	A	munkaárkok	(földkábelek)	
esetén	a	biológiai	aktivitás	a	kivitelezés	néhány	hetes	idejére	megszűnik,	majd	a	visszatömedékelés	
és	a	helyreállítás	során	újra	visszaáll	az	eredeti	gyepes	állapotba.	A	beruházás	a	meglévő	domborzati	
adottságokat	nem	változtatja	meg,	a	felszíni	csapadékvíz	lefolyási	viszonyai	változatlanok	maradnak.	
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A	beruházás	 telepítése	során	az	érintett	 ingatlanon	a	naperőmű	berendezéseit	helyezik	el,	 továbbá	
földkábel	 fektetéshez	 kapcsolódó	 földmunka	 zajlik.	 A	 panelekben	 termelt	 energiát	 földkábelen	
vezetik	 a	 transzformátor	 állomásokig,	 e	 miatt	 a	 telepítési	 helyszínen	 (max.	 120	 cm	 mély)	
árokrendszert	 ásnak,	 amibe	 a	 földkábeleket	 fektetik.	 A	 tervezett	 nyomvonalak	 (a	 munkaárkok)	
területén	a	meglévő	vegetáció	ideiglenes	megsemmisül,	illetve	a	munkaárokból	kikerülő	föld	terítési	
helyszínén	 a	 talaj	 súlyától	 a	 meglévő	 növényzet	 sérülhet.	 A	 rövid	 (néhány	 hónap)	 ideig	 tartó	
igénybevétel	és	a	munkaárok	gyors	visszatömedékelése	miatt	tartós	károsodásra	számítani	nem	kell	
illetve	a	nyomvonal	értékes	élőhelyet	nem	tesz	tönkre,	nem	károsít	vagy	veszélyeztet.	
Az	 árokásó	 munkagép	 zaj-	 és	 légszennyező	 (kipufogógáz)	 hatása,	 illetve	 taposása	 csupán	
ideiglenesen	és	kis	felületen	érvényesül,	az	élőhelyet	véglegesen	nem	károsítja.	A	munkagép	kis	idejű	
zajhatására	 az	 állatvilág	 nem	 reagál	 elvándorlással.	 A	 visszatömedékelés	 során	 a	 munkagép	
kanalával	 tömörítést	 kell	 végezni,	 hogy	 a	 felszín	 kiemelkedése	 minél	 kisebb	 legyen	 és	 minél	
gyorsabban	visszaálljon	a	kitermelt	anyag	eredeti	tömörödési	foka.	
A	munkaárok	kiásása,	a	vezeték	fektetése	és	a	munkaárokból	kikerülő	földdel	történő	visszatemetés	
után	 a	 nyomvonal	 és	 a	mellé	 ideiglenesen	 kitermelt	 föld	 területén	nyers	 talajfelszín	 alakul	 ki,	 ami	
gyorsan	 elgyomosodhat.	 A	 bolygatott	 felszínen	 általános	 körülmények	 között	 a	 gyomnövények	
könnyebben	 és	 gyorsabban	megtelepednek,	 de	 az	 igénybevett	 felszín	 a	 vizsgált	 területen	 kicsi	 és	
hosszan	 elhúzódva,	 nyomvonalszerűen	 helyezkednek	 el,	 így	 a	 szomszédos,	 igénybevétellel	 nem	
érintett	 területek	 felől	 a	 meglévő	 gyepflóra	 fajai	 gyakorlatilag	 azonnal	 megkezdik	 a	 felszín	
regenerálódását.	
	
A	kivitelezés	hatásai	a	következők:		
Porhatás:	 az	 építési	munkák	 és	 a	 szállítás	 során	 a	 gépjárművek	 által	 a	 felszínről	 felvert	 por	 jut	 a	
levegőbe,	 amely	 a	 növényzet	 asszimiláló	 felületén	 leülepedik,	megtapad.	 A	 felvert	 por	mennyisége	
függ	a	felszín	nedvességi	viszonyaitól,	a	felszíni	anyag	minőségétől,	az	időjárástól	(szél,	fagy)	illetve	a	
jármű	 gép	 műszaki	 paramétereitől	 és	 sebességétől.	 A	 beruházás	 területén	 és	 környezetében	
porszennyezésre	 érzékeny	 élőhely	 vagy	 faj	 nem	 található.	 A	 porképződés	 a	 munkaterület	
locsolásával	 kiküszöbölhető	 illetve	 az	 időjárásnak	 (esőnek)	 az	 esetleges	 porterhelés	
megszűntetésében	(lemosás)	van	jelentősége.		
A	 növények	 asszimiláló	 felületén	 lerakódó	 por	 az	 egyes	 egyedek	 pusztulásához	 nem	 vezet,	 a	
populációk	létét	és	a	biológiai	produktumot	nem	veszélyezteti.	
	
Az	építési	zaj	az	élővilágot	elviselhetetlen	mértékben	nem	terheli,	a	fajok	elvándorlásával	a	zajhatás	
nem	 jár.	 Állandó	 zajterhelésre	 számítani	 nem	 lehet.	 Zajra	 esetlegesen	 érzékeny	 fokozottan	 védett,	
nagy	 testű	madarak	 (pl.	 ragadozók,	 fekete	 gólya,	 baglyok	 stb.)	 információink	 szerint	 a	 beruházási	
terület	közelében	nem	fészkelnek.	
	
Felszín	 bolygatása:	 kivitelezés	 során	 előfordulhat:	 szállító	 gépjárművek	 és	 munkagépek	
talajnyomása,	 nedves	 vagy	 puha	 talaj	 esetén	 nyomvályúk	 kialakulása	 és	 a	 helyszíni	 tárolás,	
raktározás	 gyepes	 felszínen.	 A	 kivitelezéssel	 érintett	 területeken	 a	 fenti	 módon	 ideiglenesen	
igénybevett	 felszíneket	 az	 eredeti	 állapotba	 kell	 visszaállítani	 gépi	 és	 finom	 (gereblyézés,	 simítás)	
tereprendezési	munkákkal.	Az	invazív	fajok	tovább	terjedésének	megakadályozása	miatt	a	felszínen	
megtelepedő	növényzet	rendszeres	nyírása	(gyommentesítő	kaszálása)	javasolt.	
	
Gyomosodás:	az	építés	során	igénybevett	és	bolygatott	felszín	a	szél	által	terjedő	gyomnövények	által	
erőteljes	 gyomosodásnak	 indulhat,	 ami	 fertőzési	 gócként	 működve	 a	 környező	 területek	
gyomosodását	idézheti	elő.	A	gyomhatás	csökkentésére	rendszeres,	évi	több	alkalommal	megismételt	
nyírást	javaslunk.	
	
A	kedvezőtlen	hatások	mérséklése	
A	 tervezett,	 illetve	 javasolt,	 a	 beruházás	 révén	 bekövetkező	 kedvezőtlen	 hatások	 enyhítését,	
csökkentését,	mérséklését	szolgáló	intézkedések:	
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Építés	során:	
• kizárólag	nappali,	természetes	fénynél	végzett	munkavégzés	
• minél	gyorsabb	árokásás,	vezetékfektetés	és	a	munkaárok	visszatemetése	
• az	 árok	 betemetésére	 csak	 az	 árokból	 kikerülő	 talaj	 használható,	 más	 helyről	 származó	

talajjal	történő	visszatemetés	tilos	
• a	földkábel	létesítése	során	létrejött	munkaárok	mihamarabbi	betemetésére	kell	törekedni;	a	

nyitott	munkaárkot	legalább	naponta,	és	a	betemetés	előtt	még	egyszer	ellenőrizni	kell	és	az	
esetlegesen	bele	került	védett	állatfajok	egyedeit	(kétéltűek,	kisemlősök	stb.)	kíméletesen	el	
kell	távolítani.	

	
A	létesítés	zajterhelő	hatása	elviselhető.	
	
7.2.8. Havária	
Levegő	
Levegőminőséget	befolyásoló	havária	tűzesemény	esetén	alakulhat	ki,	mely	akár	gépjárművek	nem	
megfelelő	 műszaki	 állapotából,	 akár	 külső	 körülmények	 (villámcsapás,	 emberi	 gondatlanság,	
szándékos	gyújtogatás)	hatására	bekövetkezhet.	
	
Vizek	
A	 tervezési	 terület	 megfelelő	 műszaki	 védelmének	 köszönhetően	 felszíni	 és	 felszín	 alatti	 vizek	
szennyezése	havária	eseménykor	sem	valószínűsíthető.	
	
Föld	
A	tervezési	területen	a	termőtalaj	folyékony	halmazállapotú	anyaggal	történő	lokális	szennyezése	a	
gépjárművek	nem	előírásszerű	üzeme	során	-	meghibásodás,	illetve	baleset	esetén	-	következhet	be.	
A	tervezési	területen	üzemanyagot	vagy	olajat	nem	tárolnak.	
	
Hulladék	
A	tevékenység	során	havária	a	hulladékok	nem	előírásszerű	gyűjtéséből	adódó	környezetszennyezés,	
illetve	baleset	lehet.	
	
Zaj	
A	 tevékenység	 létesítésének	 egyes	 fázisai	 során	 esetlegesen	 bekövetkező	 havária	 események	
zajhatása	minimális.		
	
Élővilág	
A	tervezési	terület	használatából,	jellegéből	adódóan	havária	bekövetkeztekor	az	élővilágot	jelentős	
terhelés	nem	éri.	
 
A	havária	események	hatása	terhelő.	
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7.3. A	MEGVALÓSÍTÁS	KÖRNYEZETI	HATÁSA	
7.3.1. Levegő	
7.3.1.1. Pontforrások		
A	 telephelyen	 állandó	 tartózkodásra	 nem	 szükséges.	 Az	 ideiglenesen	 a	 telephelyen	 tartózkodó	
karbantartók	a	telepített	szociális	konténerben	tartózkodnak.	Az	épület	villamos	energia	fűtésű,	így	a	
tevékenység	kapcsán	pontforrás	létesítése	nem	szükséges.	
 
7.3.1.2. Vonalforrások	
A	 telephelyen	 vonalforrásként	 eseti	 alkalommal	 a	 karbantartók	 gépjárművei	 jelennek	 meg.	 A	
gépjárművek	eseti	levegőterhelése	elhanyagolható	mértékű.		
	
A	 lwevegőt	érő	hatásokat	semlegesnek	minősítjük,	a	hatásterület	nem	lépi	 túl	a	 fejlesztésre	
kijelölt	ingatlan	határait.	
	
7.3.2. Vizek	
7.3.2.1. Vízfelhasználás,	szennyvízkibocsátás	
Technológiai	
A	technológiának	vízigénye	nincs.	A	paneleket	rendszeres	időközönként	takarítják.		
	
Szociális	
A	 területen	 folytatott	 tevékenység	 állandó	 felügyeletet	 nem	 igényel.	 A	 területen	 a	 karbantartási	
munkálatok	 idején	 néhány	 fő	 jelenlétére	 lehet	 számítani,	 ami	 egyidjűleg	 kb.	 5	 fő	 egyidejű	
munkavégzését	jelenti.		
Vízigényüket	palackozott	vízzel	oldák	meg.	A	keletkező	szociális	szennyvíz	gyűjtése	az	ideiglenesen	
telepített	szociális	konténerekben	történik.	
	
7.3.2.2. Csapadékvizek	elvezetése	
A	 csapadékvíz	 a	 telephely	 területén	 elszikkad,	 a	 technológiából	 adódóan	 szennyezett	 csapadékvíz	
nem	keletkezik.	
	

A	megvalósítás	időszakában	a	felszíni	és	felszín	alatti	vizek	terhelése	nem	történik,	a	hatások	
elviselhetőek	lesznek,	a	hatásterület	nem	lépi	túl	a	fejlesztésre	kijelölt	ingatlan	határait.	
	
7.3.3. Talaj	(föld)	
A	tervezett	tevékenység	a	környező	területekre	nincs	hatással.	
A	 megvalósítás	 szakaszában	 a	 területet	 zavaró	 hatások	 nem	 érik.	 A	 felszínt	 borító	 humusz	 alatti	
talajrétegek	szennyezésea	megvalósítás	szakaszában	nem	várható.	
	

A	 talajt	 érő	 hatásokat	 semlegesnek	 minősítjük,	 a	 hatásterület	 nem	 lépi	 túl	 a	 fejlesztésre	
kijelölt	ingatlan	határait.	
	
7.3.4. Épített	környezet	
A	 beruházás	 és	 hatásterülete	 nem	 érint	 országos	 és	 helyi	 jelentőségű	 védett	 természeti	 területet,	
Natura	 2000	 területet.	 Ezek	 nagy	 távolságra	 (min.	 2,6	 km-re),	 különféle	 tájhasználatokkal,	
domborzattal	 és	 növényzettel	 jól	 elkülönítve	 helyezkednek	 el	 és	 látványkapcsolat	 sincs	 vagy	 nagy	
távolságból	érvényesül.	Ezért	kijelenthető,	hogy	a	tervezett	fejlesztésnek	a	védett	területekre	és	azok	
élőhelyeire,	populációira	hatása	nincs,	rájuk	nézve	veszélyt	és	kockázatot	nem	jelent.	
	
A	 teljes	 beruházási	 terület	 a	 Nemzeti	 Ökológiai	 Hálózat	 magterületéhez	 tartozik.	 A	 tervezett	
beruházás	a	magterület	kedvező	ökológiai	adottságait	nem	befolyásolja,	a	magterület	kijelölésének	
kritériumai	a	beruházás	kiépítése	és	üzemeltetése	során	továbbra	is	a	területre	értelmezhetők.	
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Védett	 növényfajt	 vagy	 értékes	 növénytársulást	 a	 vizsgált	 beruházási	 területen	 és	 hatásterületén	
nem	 találtunk.	 Ezek	 megjelenésére	 potenciálisan	 alkalmas	 élőhely	 a	 beruházás	 létrehozása	 során	
nem	 szűnik	 meg	 illetve	 nem	 sérül.	 A	 vizsgált	 tevékenység	 értékes	 élővilágot	 nem	 veszélyeztet,	
fokozottan	 védett	 faj	 élőhelyét	 nem	 szünteti	 meg,	 azok	 táplálkozó	 területének	 megszűnését	 nem	
okozza.	Gyom-	és	jellegtelen	fajok	dominálnak.	
	
A	beruházás	 telepítése	során	az	érintett	 ingatlanon	a	naperőmű	berendezéseit	helyezik	el,	 továbbá	
földkábel	fektetéshez	kapcsolódó	földmunka	zajlik.	A	jelenlegi	OD	(Lágyszárú	özönfajok	állományai)	
élőhely	 a	 beruházás	 során	 U4	 élőhellyé	 (Telephelyek,	 roncsterületek)	 változik.	 Az	 élőhely	
természetessége	nem	változik,	a	Németh–Seregélyes-féle	természetességi	mutató	értéke	továbbra	is	
„1”	lesz.	A	biológiai	aktivitás	csekély	mértékben,	csupán	a	felszínre	telepített	paneltartó	oszlopok	és	a	
transzformátor	 állomások	 területe	 alatt	 csökken.	 Más	 területeken	 megmarad,	 hiszen	 továbbra	 is	
gyepfelület	lesz	uralkodó	(a	panelek	alatt	illetve	a	panelsorok	között).	
	
A	 beruházás	 környezetében	 –	 a	 tájhasználat	 mező-	 és	 erdőgazdasági,	 ipari	 és	 közlekedési	 jellege	
miatt	–	számos	épített	elem,	létesítmény	található.	A	közelben	(egy	km-en	belül)	található	a	herendi	
majolikagyár	 valamint	 a	 8.	 számú	 főközlekedési	 út	 és	 a	 villamosított	 Székesfehérvár–Veszprém-
Szombathely	 egypályás	 vasúti	 fővonal.	 Kilátóhely,	 kirándulóhely	 a	 közelben	 nincs.	 A	majolikagyár	
közvetlen	környezetében	lévő	tavakat	horgásztóként	hasznosítják.		
	
A	vizsgált	tevékenység	a	szomszédos	tájhasználatokat	nem	szünteti	meg,	illetve	nem	korlátozza.	Az	
élővilág	 jelentős,	 nagyarányú	 elvándorlása,	 táplálkozási–fészkelési	 lehetőségeinek	korlátozása	nem	
valószínűsíthető.	A	tevékenység	a	szomszédos	tájhasználatokra	jelentős	zavaró	hatással	nincs.	
	
A	 vizsgált	 beruházási	 terület	 országos	 jelentőségű	 tájképvédelmi	 övezet	 része.	 A	 domborzati	 és	
növényzeti	 adottságok	 miatt	 a	 létesítmény	 csupán	 közvetlen	 előtérként	 (300	 m-en	 belül)	 illetve	
előtérként	(300-1000	m)	lehet	uralkodó	vagy	látványos.	A	tervezett	napelempark	tájba	illesztését	a	
vizsgált	 tájrészlet	 tagolt	 domborzata	 és	 a	 meglévő	 növényállományok	 (erdőterületek,	 hófogó	
erdősávok	stb.)	részben	biztosítják.	
	
A	 tervezett	 napelempark	 látványa	 szempontjából	 kedvező,	 hogy	 a	 vasút	 mellett	 spontán	
megtelepedett	illetve	a	8.	sz.	főút	É-i	oldalán	hófogó	erdősávnak	évtizedekkel	ezelőtt	telepített	vegyes	
fajösszetételű	erdősávok	az	említett	közlekedési	pályák	felől	a	 látványt	a	növényzet	sűrűsége	miatt	
egész	 évben	 és	 a	 nyomvonal	 szinte	 teljes	 érintett	 szakaszán	 zárják.	 A	 vizsgált	 tájrészletben	 nincs	
olyan	nézőpont,	amiből	a	tervezett	létesítmény	teljes	egészében	és	korlátlanul	fog	látszani.	
	
Az	épített	környzetet	érő	hatásokat	elviselhetőnek	minősítjük,	a	hatásterület	nem	lépi	 túl	a	
fejlesztésre	kijelölt	ingatlan	határait.	
	
7.3.5. Hulladék	
A	tervezett	tevékenység	a	hulladékképződéssel	nem	jár.	
	

A	 karbantartó	 személyzet	 által	 keletkező	 kommunális	 hulladékot	 a	 konténerben	 kialakított	
gyűjtőhelyen	 gyűjtik	 össze.	 A	 hulladék	 elszállítása	 előre	 egyeztetett	 időpontban	 megbízás	 alapján	
történik.	
	

A	hulladéknak,	mint	önálló	hatótényezőnek	hatása	a	megvalósítás	során	semleges.	
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7.3.6. Zaj	
7.3.6.1. Zajforrások	leírása	
A	napelemek	üzemelése	zajkibocsátással	nem	jár.	Minimális	zajkibocsátást	a	kapcsolódó	inverterek,	
illetve	transzformátorok	okoznak.		
	
A	telephely	állandó	helyszíni	felügyeletet	nem	igényel,	állandó	forgalom	a	telephelyen	belül	nincs.	A	
karbantartáshoz	kapcsolódó	forgalom	havonta	1-2	alkalommal	maximum	1	db	személyautót	jelent.	
	
A	zajforrásokat	az	alábbi	táblázatban	mutatjuk	be:	
	

28.	táblázat:	Zajforrások	

Jele	 Berendezés	 Mennyiség	
(db)	

Zajteljesítmény-
szint	(dB)	

Üzemelési	
idő	
	

Z1	 Transzformátor	 12	 75	 nappal	
folyamatos	

Z2	 Inverter	 240	 60	 nappal	
folyamatos	

 
Tekintettel	 arra,	 hogy	 az	 erőműben	 áramtermelés	 kizárólag	 nappali	 időszakban	 lesz,	 ezért	 a	
transzformátorok,	illetve	inverterek	zajkibocsátása	is	nappali	időszakra	korlátozódik.	
	
A	zajforrások	elhelyezkedését	az	alábbi	ábrán	mutatjuk	be:	

 
19.	ábra:	Telephely	zajforrásai	
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7.3.6.2. Hangterjedés	számítása	
A	hangterjedés	számítását	az	MSZ	15036	–	Hangterjedés	a	szabadban	c.	szabvány	alapján	végezzük	
el,	figyelembe	véve	a	távolság,	a	levegő	hangelnyelése	és	a	talaj	hatás	csillapítását.		
	

Formálisan	–	(A	jelölések	a	szabvány	szerint.)	
	

	
A	 számítás	 során	 a	 zajforrások	 elhelyezkedését,	 a	 vizsgálati	 ponttól	 mért	 távolságát,	 a	 levegő	
elnyelését,	a	 talaj	és	a	meteorológiai	viszonyok	csillapító	hatását	vettük	 figyelembe,	melynek	során	
10	°C	hőmérséklettel	és	70	%	relatív	páratartalomhoz	tartozó	értékkel	számoltunk.		
A	Kr	reflexiós	tényezőt	a	lakóterületnél	2	dB	re	becsültük.		
	

Tekintettel	a	nagyszámú,	de	alacsony	zajkibocsátású	zajforrásra,	 illetve	a	védendő	létesítményektől	
való	 agy	 távolságra	 a	 számítások	 során	 egyszerűsítést	 végzünk,	 és	 a	 zajforrásokat	 csoportba	
foglaljuk,	melyet	a	telephely	középpontjába	koncentrálunk.		
	

Az	így	keletkezett	zajforrás	zajteljesítmény	szintje	88	dB.	
	

A	számításokat	a	létesítési	fejezetben	már	bemutatott,	a	telekhatártól	kb.	770	m-re,	míg	a	telephely	
középpontjától	kb.1100	m	található	079/18	hrsz-ú	lakóházra	végezzük	el.	
 

29.	táblázat:	Zajterjedés	számítása 
Zajforrás	neve	 Lw	 s(m)	 H(m)	 K(Ω)	 K(d)	 K(L)	 K(m)	 Kr	 L(t)	
Zajforrás	 88	 1100,0	 1,5	 3	 71,8	 2,1	 4,8	 2,00	 14,3	

 
A	kapott	eredményt	a	határértékkel	összehasonlítva	az	alábbi	táblázatban	mutatjuk	be:	
	

30.	táblázat:	Vízsgálati	pont	zajterhelése	

Vizsgálati	pont	

Megítélési	szint,		
LAM	(dBA)		

Határérték		
LTH	(dB(A))	

nappal	 éjjel	 nappal	 éjjel	

M1	 14	 -	 50	 40	
 
A	táblázat	alapján	látható,	hogy	a	határértékke	nagy	biztonsággal	teljesülnek.	
 
7.3.6.3. Zajvédelmi	hatásterület	meghatározása	
Közvetlen	hatásterület	
A	284/2007	(X.	29.)	Korm.	rendelet	6.§.-a	alapján	létesítmény	zajszempontú	hatásterületének	határa	
az	a	vonal,	ahol	a	zajforrástól	származó	zajterhelés:	

a)	10	dB-lel	kisebb,	mint	a	zajterhelési	határérték,	ha	a	háttérterhelés	is	legalább	10	dB-lel	alacsonyabb,	mint	
a	határérték,	
b)	egyenlő	a	háttérterheléssel,	ha	a	háttérterhelés	kisebb	a	zajterhelési	határértéknél,	de	ez	az	eltérés	nem	
nagyobb,	mint	10	dB,	
c)	egyenlő	a	zajterhelési	határértékkel,	ha	a	háttérterhelés	nagyobb,	mint	a	határérték,	
d)	 zajtól	 nem	 védendő	 környezetben	 -	 gazdasági	 területek	 kivételével	 -	 egyenlő	 a	 zajforrásra	 vonatkozó,	
üdülőterületre	megállapított	zajterhelési	határértékkel,	
e)	gazdasági	területek	zajtól	nem	védendő	részén	nappal	(6:00-22:00)	55	dB,	éjjel	(6:00-22:00)	45	dB.	

 
Mindezek	alapján	az	egyes	irányokban	a	következő	követelményeknek	kell	teljesülnie:	
	

31.	táblázat:	Hatásterület	határa	
Megítélési	pont	

(irány)	

Hatásterület	határa	
Határérték	LTH-10	dB	

(dB(A))	

Zajforrástól	mért	távolság	
	

(m)	
Kisvárosias	lakóterület	 40	 65	(	a	területet	nem	éri	el)	
Gazdasági	terület	 55	 19	(	a	területet	nem	éri	el)	

Zajtól	nem	védendő	terület	 45	 40	(	a	területet	nem	éri	el)	
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A	 számítási	 eredményekből	 látható,	 hogy	 a	 hatásterület	 a	 lakóterületet	 nem	 éri	 el,	 gyakorlatilag	 a	
tervezési	területen	belül	marad.	

 
20.	ábra:	Zajvédelmi	hatásterület	

 

Az	 elvégzett	 számítások	 alapján	megállapítható,	 hogy	 a	 tervezett	 tevékenység	 által	 okozott	
zajterhelés	a	vonatkozó	határértékek	alatt	marad,	a	hatás	mértéke	elviselhető.		
 
7.3.7. Élővilág	
A	 vizsgált	 tevékenység	 értékes	 élővilágot	 nem	 veszélyeztet,	 fokozottan	 védett	 faj	 élőhelyét	 nem	
szünteti	 meg,	 azok	 táplálkozó	 területének	 megszűnését	 nem	 okozza.	 Gyom-	 és	 jellegtelen	 fajok	
dominálnak.	
A	 vizsgált	 beruházás	 közvetlen	 hatást	 a	 természeti	 környezetre	 nem	 gyakorol,	 a	 technológiák	
működtetése	során	nem	történik	közvetlen	szennyvíz	kibocsátás	sem	élővízbe,	sem	egyéb	módon.	
A	 természeti	 környezetre	 gyakorolt	 közvetett	 hatás	 a	 beruházás	 egyes	 fázisainak	 idején	 (telepítés,	
megvalósítás,	 felhagyás,	 havária),	 a	 levegőbe	 kibocsátott	 szennyezőanyagok	 terjedése,	 illetve	 az	
okozott	zajterhelés	révén	képzelhető	el.		
	
A	 levegőszennyező	 anyagok	 transzmissziójára	 végzett	 számításaink	 eredményei	 alapján	
megállapítható,	 hogy	 a	 vizsgált	 beruházás	 kibocsátásai	 által	 a	 környezet	 légterében	 létrehozott	
koncentrációk	 a	 telephelyen	 kívül	 előforduló	 természeti	 értékekre	 nem	 gyakorolnak	 hatást.	 A	
vizsgált	 beruházás	 zajkibocsátása	 a	 vonatkozó	 zajterhelési	 határértékeknek	megfelel,	 szintén	 nem	
gyakorol	hatást	 természeti	értékekre.	A	vizsgált	beruházás	a	 természeti	környezetre	nem	gyakorol	
visszafordíthatatlan	negatív	hatást	sem	közvetlenül,	sem	közvetett	módon.	
Természetes	 vagy	 természetközeli	 élőhely	 azonban	 nem	 szűnik	 meg	 és	 nem	 sérül.	 Az	 élővilágot	
terhelő	hatások	csupán	a	napelempark	területén	belül	érvényesülnek.	
A	 jelenlegi	 OD	 (Lágyszárú	 özönfajok	 állományai)	 élőhely	 a	 beruházás	 során	 U4	 élőhellyé	
(Telephelyek,	 roncsterületek)	 változik.	 Az	 élőhely	 természetessége	 nem	 változik,	 a	 Németh–
Seregélyes-féle	 természetességi	 mutató	 értéke	 továbbra	 is	 „1”	 lesz,	 azaz	 a	 természetes	 állapot	
teljesen	 leromlott	marad,	az	eredeti	vegetáció	 továbbra	sem	 ismerhető	majd	 fel,	gyakorlatilag	csak	
gyomok	és	jellegtelen	fajok	fordulnak	majd	elő.	
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A	beruházás	során	létrehozott	U4	élőhely	Á–NÉR	szerinti	általános	jellemzése	a	következő:	Gyárak,	
kisüzemek,	 telephelyek,	 lerakatok,	kereskedelmi,	agrár,	katonai	és	speciális	műszaki	 létesítmények,	
pályaudvarok	 vagy	 roncstelepek	 által	 elfoglalt	 területek,	 valamint	 gyomnövényzetük.	 Többnyire	
száraz,	 kötött	 talajú	 vagy	 sóderrel,	 kőtörmelékkel,	 betonnal	 borított,	 zárt	 területek,	 melyek	
gyomnövényzetét	 a	 kategória	 magába	 foglalja.	 Ide	 sorolandók	 a	 szilárd	 és	 folyékony	 hulladék	
elhelyezésére	 szolgáló	 szeméttelepek,	 lerakók,	 ülepítőtavak	 és	 zagytárolók	 területei	 is.	
Természetessége	1-es.	
	
A	napelempark	létesítésében	és	üzemeltetésében	részt	vevő	szállítójárművek	a	beruházási	terület	és	
a	 környező	 termőhelyek	 élővilágára	 zaj-	 és	 a	 kipufogógáz	 légszennyezésével	 lehetnek	 hatással.	 A	
populációk	pusztulásához	nem	vezet,	a	társulások	visszaszorulásától	nem	kell	tartani,	mivel	értékes,	
nagy	diverzitású	élőhely	a	közelben	nem	található.	Zajra	érzékeny	nagy	testű	madárfajok	(pl.	fekete	
gólya,	 ragadozómadarak,	 uhu)	 a	 tervezett	 napelempark	 területén	 és	 tágabb	 környezetében	 nem	
fészkelnek.	
	
A	beruházás	során	a	napelempark	területén	lévő	gyepvegetáció	nem	változik,	mivel	a	panelek	alatti	
terület	továbbra	is	gyepfelületként	lesz	művelve.	
	
A	 vizsgált	 tevékenység	 értékes	 élővilágot	 nem	 veszélyeztet,	 fokozottan	 védett	 faj	 élőhelyét	 nem	
szünteti	meg,	azok	táplálkozó	területének	megszűnését	nem	okozza.	Védett	növényfajt	nem	találtunk	
és	 megjelenésükre	 kicsi	 az	 esély.	 Gyom-	 és	 jellegtelen	 fajok	 dominálnak.	 Természetes	 vagy	
természetközeli	 élőhely	 nem	 szűnik	 meg	 és	 nem	 sérül.	 Az	 élővilágot	 terhelő	 hatások	 csupán	 a	
beruházás	konkrét	területén	belül	érvényesülnek.	A	tevékenységgel	érintett	területen	a	biológiailag	
aktív	 felület	 véglegesen	 nem	 szűnik	 meg,	 a	 panelelemek	 alatti	 területen	 a	 gyepfelület	 tovább	
művelhető.	A	felszínt	nyírt	gyepfelület	fedi	majd.		
	
A	beruházás	megvalósulása	során	létrejövő	változás	nem	tekinthető	visszafordíthatatlannak,	mivel	a	
kb.	25	éves	élettartam	lejártát	követően	a	létesítmény	elbontásával	a	korábbi	területhasználat	tovább	
folytatható.	
	
A	tervezett	beruházás	nem	okoz	kárt	illetve	nem	befolyásolja	a	következőket:	

§ a	 szaporodási	 helyek,	 fészkelőhelyek,	 pihenőhelyek,	 táplálkozóhelyek,	
vonulóhelyek	nyugalmát,	

§ az	egyedek	állományai	közötti	szabad	mozgás	meglétét,	
§ az	 egyedek	 és	 élőhelyek	 fennmaradásához	 szükséges	 egyéb	 környezeti	

tényezők	 –	 különösen	 a	 táplálékállatok	 vagy	 -növények,	 talajszerkezet,	
vízháztartás,	mikroklimatikus	tényezők	fennmaradása	–	fennállását,	

§ az	állománylimitáló	tényezők	változásait,	
§ a	ragadozók	állományának	növekedését.	

	
A	napelempark	vagyonvédelmi	és	biztonsági	szempontok	miatt	1,8	m	magas	áttört	(dróthálós	vagy	
táblás)	kerítéssel	lesz	körbekerítve,	ami	az	élővilág	mozgását	(a	közepes	és	nagy	testű	emlősállatok	
kivételével)	 nem	 akadályozza.	 A	 beruházás	 megvalósításához	 már	 meglévő	 szállítási	 útvonalakat	
(földutakat)	vesznek	igénybe.	Új	útvonal	nem	kerül	kijelölésre.	A	meglévő	útvonalakon	a	beruházás	
megvalósítása	során	megnövekedett	forgalom	elviselhetetlen	terhet	az	élővilág	számára	nem	jelent.		
	
A	 tervezett	 napelempark	 ökológiai	 fényszennyezést	 nem	 okoz.	 A	 felhasználásra	 tervezett	 panelek	
poláros	fényszennyeződést	nem	okoznak.	

Az	 ökológiai	 fényszennyezés	 alatt	 lényegében	 a	mesterséges	 fények	 élőlényekre	 gyakorolt	 káros	 hatását	
értjük,	 amely	 élettereik	 minőségromlásához	 vezethet.	 Ezen	 belül	 beszélhetünk	 a	 napelemek	 által	
kibocsátott	 poláros	 fényszennyezésről,	 ami	 annyit	 jelent,	 hogy	 a	 napelemek	 felületéről	 bármely	 szögben	
nézve	 a	 visszavert	 fény	 színe	 más	 és	 más	 lehet.	 A	 poláros	 fényvisszaverődés	 a	 vizsgált	 rovarok	 közül	
legfőképpen	a	vízi	rovarokra	lehet	káros	hatással.		
A	polarizáció	megszüntetése	többféle	módon	lehetséges.	A	felület	érdesítésével,	vagy	világosabb	felületszín	
alkalmazásával	 kielégítő	 eredményt	 kaphatunk.	 A	 legjobb	 megoldást	 azonban	 a	 depolarizáló	 rács	
jelentheti.	Ez	egy	1–2	mm	széles	csíkokból	álló	rács,	amely	minél	sűrűbb	rácsmintával	rendelkezik,	annál	
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kevésbé	 polarizálja	 a	 fényt,	 így	 a	 polarotaktikus	 rovarokat	 sem	 vonzza	 annyira.	 A	 kutatások	 során	
megfigyelték,	 hogy	 a	 napelemtáblák	 a	 vízirovarok	 számára	 akkor	 nem	 vonzóak,	 ha	 a	 felületükön	 fehér	
csíkokból	 álló,	 a	 visszavert	 fényt	 depolarizáló	 rácsmintázat	 található.	 Erősen	 és	 vízszintesen	 polarizáló	
tesztfelületekkel	 igazolták,	 hogy	 ha	 ezeket	 olyan	 fehér	 rácsozattal	 látjuk	 el,	 amely	 az	 egységes	 fényes,	
fekete	felületet	kisebb-nagyobb	mértékben	fölaprózza,	akkor	ezekre	akár	harmincszor	kevesebb	vízi	rovar	
száll	 le,	mint	 az	 azonos	 felületű	 rácsozatlan	 tesztfelületekre.	 E	 fölfedezés	 következtében	megállapítható,	
hogy	 a	 poláros	 fényszennyezésük	 miatt	 a	 rovarok	 számára	 ökológiai	 csapdát	 képező	 napelemtáblák	 és	
napkollektorok	 egy	 depolarizáló	 felületi	 rács	 hatására	 elveszítik	 a	 vízi	 rovarokra	 gyakorolt	
vonzóképességüket.	

	
A	panelelemek	még	két	környezeti	tényezőn	keresztül	hatnak	a	meglévő	növényzetre:	
1.	Leárnyékolás	
A	 panelek	 az	 alattuk	 lévő	 növényzetet	 leárnyékolják.	 A	 meglévő	 teljes	 benapozottság	 helyett	
árnyékos	 és	 félárnyékos	 viszonyok	 alakulnak	 ki,	 melyet	 a	 napfényigényes	 meglévő	 fajok	 hosszú	
távon	 elviselni	 nem	 tudnak/nem	 fognak	 és	 fokozatosan	 (néhány	 év	 alatt)	 kipusztulnak	 vagy	
állományok	a	panelek	alatt	 jelentősen	 lecsökken.	A	 félárnyéktűrő/árnyéktűrő	 fajok	maradnak	meg	
illetve	 terjednek	 el	 és	 lesznek	 uralkodók	 a	 panelek	 alatt.	 A	 panelek	 árnyékoló	 hatása	miatti	 teljes	
növényzetpusztulásra	 azonban	nincs	 esély,	 a	 felszínt	 továbbra	 is	 növényzet	 fogja	 borítani.	 A	 nyári	
forróságok	 idején	 az	 árnyékoló	 hatás	 érvényesülése	 kedvezően	 hat	 a	 növényzetre	 és	 a	 kisebb	
állatfajokra	(ízeltlábúak,	hüllők,	kisemlősök).	
	
2.	Csapadékvíz	
A	panelek	a	 csapadékvizet	 saját	 felületükön	elvezetik,	 e	miatt	 egyrészt	 a	panelek	alatti	 területekre	
nem	hullik	csapadék,	másrészt	az	összegyűjtött	csapadékvíz	a	panelek	mellett	csapadékvíz-többletet	
idéz	 elő.	 Ennek	 következtében	 a	 panelek	 alatti	 terület	 szárazabbá	 válik,	másrészt	 (a	 lefolyásnál)	 a	
panelek	 alja	 melletti	 területen	 nedvesebb	 viszonyok	 alakulnak	 ki,	 amit	 az	 1.	 pontban	 említett	
árnyékhatás	 kompenzál	 (azaz	 a	 leárnyékolt	 részeken	 vízvisszatartás	 valósul	 meg,	 a	 benapozott	
részek	 pedig	 gyorsabban	 kiszáradnak).	 A	 felszínt	 borító	 lágyszárú	 növényzet	 a	 víz-	 és	
árnyékviszonyokhoz	alkalmazkodik,	a	növényzet	borítottsága	várhatóan	nem	változik,	nem	lesznek	
nudum	(növényzet	nélküli)	foltok,	területek	a	panelok	alatt	sem.	
A	 nedvesítő	 hatás	 csapadékszegényebb	 időszakokban	 is	 előfordulhat,	 mert	 a	 hajnali	 pára	 a	 nagy	
síkfelszíneken	lecsapódik	majd	egy	része	a	talajba	szivároghat,	másik	része	pedig	az	elpárolgás	révén	
párásítja	 a	 közvetlen	 légrétegeket.	 A	 nedvesebb	 talajrétegek	 kipárolgása	 pedig	 főleg	 a	 melegebb	
időszakban	kondicionáló	hatású	lehet	a	közvetlen	környezetre.	
A	napelemes	erőmű	fentiekben	kifejtett	„nedvesítő”,	„szárító”	és	„árnyékoló”	hatása	napi	ciklusokban	
ismétlődik,	 de	 az	 időjárás-változások,	 az	 évszakonkénti	 különbségek	 is	 befolyásolhatják	 a	 lokális	
állapotokat.	A	napi	szintű	változások	a	tűrőképesebb,	kozmopolita	növény-	és	állatfajok	egyedeinek	
kedveznek.	
	
A	kedvezőtlen	hatások	mérséklése	
A	 tervezett,	 illetve	 javasolt,	 a	 beruházás	 révén	 bekövetkező	 kedvezőtlen	 hatások	 enyhítését,	
csökkentését,	mérséklését	szolgáló	intézkedések:	

§ gyepfelület	rendszeres	nyírása	(évente	min.	kettő	alkalommal),	invazív	fajok	(pl.	magas	
aranyvessző)	betelepülésének	megakadályozása	

§ vegyszeres	gyom-	és	sarjirtás	tilalma	
§ a	 panelek	 vegyszeres	 lemosásának	 tilalma,	 mivel	 a	 felszínre	 jutó	 víz	 a	 növényzetet	

kipusztíthatja	illetve	károsíthatja.	
	
A	tervezett	tevékenység	élővilágra	gyakorolt	hatása	elviselhető.		
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7.3.8. Havária	
Levegő	
Levegőminőséget	befolyásoló	havária	tűzesemény	esetén	alakulhat	ki,	mely	akár	gépjárművek	nem	
megfelelő	 műszaki	 állapotából,	 akár	 külső	 körülmények	 (villámcsapás,	 emberi	 gondatlanság,	
szándékos	gyújtogatás)	hatására	bekövetkezhet.	
	
Vizek	
A	 tervezési	 terület	megfelelő	 természetes	 és	műszaki	 védelmének	 köszönhetően	 felszíni	 és	 felszín	
alatti	vizek	szennyezése	havária	eseménykor	sem	valószínűsíthető.	
	
Föld	
A	 tervezési	 területen	 a	 föld	 cseppfolyós	 anyaggal	 történő	 lokális	 szennyezése	 a	 gépjárművek	 nem	
előírásszerű	üzeme	során	-	meghibásodás,	illetve	baleset	esetén	-	következhet	be.		
	
Hulladék	
A	tevékenység	során	havária	a	hulladékok	nem	előírásszerű	gyűjtéséből	adódó	környezetszennyezés,	
illetve	baleset	lehet.	
	
Zaj	
A	tevékenység	végzése	során	esetlegesen	bekövetkező	havária	események	zajhatása	minimális.		
	
Élővilág	
A	tervezési	terület	használatából,	jellegéből	adódóan	havária	bekövetkeztekor	az	élővilágot	jelentős	
terhelés	nem	éri.	
	
A	havária	események	hatása	terhelő.	
	
7.4. A	FELHAGYÁS	KÖRNYEZETI	HATÁSA	
A	 tervezett	 tevékenység	 folytatását	 hosszútávon	 tervezik.	 Így	 a	 felhagyás	 fogalma	 a	 beruházás	
jellegéből	adódóan	nem	értelmezhető.	A	szükség	szerint	ütemezett	felújítási	munkák	során	az	akkor	
érvényes	jogszabályok	betartása	mellett,	a	lehető	legkisebb	környezeti	elem	igénybevétel	mellett	kell	
a	munkálatokat	végezni.		
	
7.4.1. Levegő	
A	 tervezett	 tevékenység	 felhagyásának,	 teljes	 elbontásának	 nincs	 realitása.	 Amennyiben	 gazdasági	
vagy	 üzletpolitikai	 okokból	 profilváltás	 következne	 be,	 a	 jogszabályokban	 rögzített	 engedélyezési	
eljárás	 keretében	 ennek	 minden	 várható	 hatása	 a	 szükséges	 intézkedések	 megtétele	 érdekében	
azonosítható.		
A	 bontási	 munkálatok	 során	 tapasztalható	 levegőszennyezés	 várhatóan	 a	 létesítéskor	
tapasztalható	levegőszennyezés	mértékéhez	közelít.	A	hatás	elviselhető,	a	hatásterület	nem	lépi	
túl	a	telephely	határait.	
	
7.4.2. Vizek	
A	 létesítmény	 felhagyása	 kapcsán	 a	 jogszabályi	 előírásoknak	 megfelelően	 végzett	 bontási	
munkálatok	 a	 felszíni	 és	 felszín	 alatti	 vizeket	 nem	 terhelik.	 A	 telepített	 technológiai	 berendezések	
bontására	csak	a	felhagyási	munkákat	megelőző	tisztítási	műveleteket	követően	kerülhet	sor.	
	
A	felhagyás	időszakában	a	hatás	semleges.		
	
7.4.3. Talaj	
A	tervezési	 terület	 termőterületté	 történő	visszaállítására	a	 jelenlegi	koncepciók	szerint	nem	kerül	
sor.	
A	 naperőmű	 elbontását	 követően	 azonban	 a	 terület	 jelenlegi	 használati	 céljának	 továbbra	 is	
megfelel,	a	felhagyás	során	a	talajt	érő	hatások	semlegesek.	
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7.4.4. Épített	környezet	
A	 tevékenység	 felhagyása	 során	 a	 létesítmények	 elbontásra	 kerülnek.	 A	 bontási	 munkálatok	
környezeti	hatásai	a	létesítés	környezeti	hatásaival	megegyeznek.		
A	felhagyás	során	végzett	munkák	az	épített	környezetre	elviselhető	hatással	vannak.		
	
7.4.5. Hulladék	
A	 felhagyással	 együtt	 járó	 bontási	 munkálatok	 során	 bontási	 hulladék	 keletkezik.	 A	 hulladék	
mennyisége	 nem	 becsülhető.	 A	 bontás	 során	 keletkező	 hulladékokat	 az	 akkor	 érvényes	
jogszabályoknak	megfelelően	kell	elszállítani	és	újrahasznosítani,	illetve	kezelni.		
A	hatás	elviselhető,	a	hatásterület	nem	lépi	túl	a	fejlesztésre	kijelölt	ingatlan	határait.		
	
7.4.6. Zaj	
A	 felhagyás	 időszakában	 a	 bontási	 és	 szállítási	 tevékenységekből	 eredő	 zajterhelés	 mértéke	
várhatóan	megegyezik	a	létesítési	fázisban	vizsgált	zajterheléssel.	A	hatás	elviselhető.	
	
7.4.7. Élővilág	
Az	esetleges	 felhagyás	 során,	 a	 bontási	munkálatok	kivitelezésekor	 a	 telepítéshez	hasonló	hatások	
lépnek	fel.	Ezt	követően	tereprendezésre	kerül	sor,	melynek	eredményeként	a	tervezett	bővítés	által	
okozott	tájseb	megszűnik,	természetközelibb	állapotok	állhatnak	elő.	
Az	élővilágot	érő	hatás	a	felhagyás	során	javító.	
	
7.4.8. Havária	
7.4.8.1. Levegő	
A	 telephelyen	 kialakuló	 tűz	 esetén	nagymennyiségű	 légszennyező	 anyag	 kerülhet	 a	 légtérbe.	Kellő	
technológiai	fegyelem	mellett	a	nagy	méretű	tűzesemény	bekövetkezési	valószínűsége	csekély.	
	
7.4.8.2. Vizek	
A	felhagyás	során	a	vizek	veszélyeztetése	havária	esetén	sem	várható.	
	
7.4.8.3. Talaj	
A	 gépjárművek,	 munkagépek	 nem	 előírásszerű	 üzeme	 során	 meghibásodásból,	 illetve	 balesetből	
üzemanyag	csak	a	talaj	felületére	juthat.	A	felhagyás	során	fokozott	elővigyázatossággal	kell	eljárni,	
hogy	a	havária	események	megelőzhetők	legyenek.	
	
7.4.8.4. Hulladék	
Havária	esetén	veszélyes	hulladék	(elsősorban	felitató	anyagok)	keletkezésére	kell	felkészülni.	
Ezen	anyagok	gyűjtésére,	tárolására	a	vonatkozó	jogszabályok	előírásait	kell	érvényre	juttatni.	
Az	előírások	betartásával	a	veszélyes	hulladékok	gyűjtését	megoldható	környezetszennyezést	kizáró	
módon	kell	megvalósítani.	
A	 beavatkozást	 követő	 kármentesítési	 időszakban	 a	 szükséges	 szállítási,	 kezelési	 engedélyekkel	
rendelkező	vállalkozások	igénybevételével	kell	a	keletkezett	veszélyes	hulladékok	ártalmatlanítását	
biztosítani.	
	
7.4.8.5. Zaj	
Az	esetleges	havária	események	során	bekövetkező	zajhatás	átmeneti,	rövid	ideig	tartó	esemény.		
	
7.4.8.6. Élővilág	
A	lehetséges	haváriahelyzetek	rövid	időtartamúak,	ezért	hatásuk	az	élővilágra	elhanyagolható.	
	
7.4.8.7. Épített	környezet	
A	felhagyás	során	bekövetkező	esetleges	havia	esemény	az	épített	környezetre	nincs	hatással.	
	
A	havária	események	hatása	terhelő.	 	
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8. ÉGHAJLATVÉDELMI	SZEMPONTOK	ÉRVÉNYESÍTÉSE	
Az	 klímaváltozás	 várható	 alakulását	 forgatókönyvekkel,	 szcenáriókkal	 jellemezhetjük,	 melyek	
alternatív	képet	képet	adnak	az	éghajlatváltozás	várható	kimeneteleiről	és	azok	következményeiről.	
Leírására	éghajlati	vagy	sugárzási	kényszerrel	 történik.	Ez	olyan	 index,	amely	megmutatja,	hogy	az	
egyes	 hatótényezők	 mint	 a	 klímaváltozás	 potenciális	 okai	 az	 1750-es	 állapothoz	 képest,	 milyen	
mértékben	változnak.	2100-ra	érvényes	sugárzási	kényszerrel	jellemzik.	
	
	
Sugárzási	kényszer	(SK)	összetevői:	

• Üvegházhatású	gázok	
• Ózon	
• Sztratoszférikus	vízgőz	
• Felszínalbedo	
• Teljes	aeroszol	hatás	
• Kondenzcsíkok	
• Nap	kisugárzása	
• Teljes	eredő	antropogén	

 
21.	ábra	RCP	forgatókönyvek	lehetséges	kimenetelei	

	 	 	 	 	 	 	 	 				Forrás:IPCC,	2013	
A	szcenáriók	alakulását	a	fenti	ábra	mutatja	be.	Az	ábrán	a	sugárzási	kényszer	változása	alapján	
négyféle	kimeneteli	lehetőséget	jósolnak	a	klímakutatók.		
Ezek:	
• RCP	8.5		Ez	egy	ún.	kiindulási	–	a	szakirodalomban	'baseline'	–	szcenárió,	ami	a	többitől	eltérően	
nem	 határoz	 meg	 semmilyen	 célt	 az	 éghajlatváltozás	 mérséklésével	 kapcsolatban	 a	 vizsgált	
időszak	végére.	

• RCP	6	Az	RCP	8.5-höz	képest	a	legfontosabb	különbség	az,	hogy	ez	a	szcenárió	már	figyelembe	
veszi	azokat	a	rendelkezéseket	és	irányelveket,	amelyeknek	célja	a	klímaváltozás	mérséklése.	

• RCP	 4.5	 Az	 ipari	 forradalom	 előtti	 időszakhoz	 képest	 a	 sugárzási	 kényszer	 megváltozásának	
mértéke	2500-	ra	4,5	W/m2.	Ezt	az	értéket	anélkül	éri	el,	hogy	a	korábbi	években	átlépné.	

• RCP3-PD	(peak	and	decline),	RCP	2.6	A	pozitív	klímajövő,	a	környezet	adaptációs	képességét,	a	
klímapolitikai	 intézkedéseket,	 a	 kibocsátások	 drasztikus	 csökkentésére	 vonatkozó	
intézkedésekkel	

	
Cél	a	pozitív	klímajövő	elérése,	amely	lokális	és	globális	intézkedéseket	igényel.		
Az	 éghajlatváltozás	 problémakörének	 sajátossága,	 hogy	 mind	 a	 kiváltó	 okok	 (például	 az	
üvegházhatású	 gázok	 kibocsátása),	 mind	 a	 valószínűsíthető	 hatások	 (természeti,	 társadalmi,	
gazdasági	 stb.	 következmények)	 átlépik	 az	 országhatárokat;	 kezelésük	 ezért	 nemzetközi	
együttműködést	igényel.		
	

Az	 1990-es	 években	 a	 nemzetközi	 klímapolitikai	 fellépés	 érdekében	 egy	 keretegyezményt	 és	 egy	
konkrétabb	 intézkedéseket	 meghatározó	 jegyzőkönyvet	 fogadtak	 el,	 azóta	 pedig	 már	 több	
nemzetközi	 jogi	eszköz	 is	 foglalkozik	a	globális	klímapolitikai	együttműködéssel.	Ezek	az	1992.	évi	
ENSZ	Éghajlatváltozási	Keretegyezmény	(UNFCCC	-	a	 továbbiakban:	Keretegyezmény),	az	1997.	évi	
Kiotói	 Jegyzőkönyv,	 a	 Kiotói	 Jegyzőkönyv	 2012.	 évi	 Dohai	 Módosítása	 és	 a	 2015.	 évi	 Párizsi	
Megállapodás.	Utóbbi	három	a	Keretegyezmény	céljainak	megvalósítását	szolgálja.	
Jelentőségük	 elsősorban	 abban	 nyilvánul	 meg,	 hogy	 –	 a	 gyarapodó	 tudományos	 eredményekre	
támaszkodva	–	már	a	legmagasabb	politikai	szinten	nyert	elismerést	e	globális	környezeti	folyamat	
veszélye	és	a	nemzetközileg	koordinált	lépések	megtételének	szükségessége	annak	kezelésére.	
	
Az	 Országgyűlés	 által	 2008-ban	 elfogadott	 első	 Nemzeti	 Éghajlatváltozási	 Stratégia	 hatályos	
jogszabályi	 felülvizsgálatának	eredményeképpen	2013-ban	készült	el	a	2014-2025-re,	kitekintéssel	
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2050-re	vonatkozó	második	Nemzeti	Éghajlatváltozási	Stratégia	tervezete,	amelyet	a	kormány	2015.	
június	2-án	nyújtott	be	az	Országgyűlés	részére.		
	
Időközben	az	ENSZ	Éghajlatváltozási	Keretegyezménye	Részes	Feleinek	21.	konferenciája	keretében	
2015	 decemberében	 a	 tagállamok	 elfogadták	 az	 új	 globális	 „Párizsi	 Megállapodást”,	 illetve	 az	 azt	
támogató	 döntéseket	 tartalmazó	 „Párizsi	 Csomagot”,	 ezeknek	 megfelelően	 szükségessé	 vált	 a	
stratégia	felülvizsgálata,	átdolgozása.	
	
A	 második	 Nemzeti	 Éghajlatváltozási	 Stratégia	 magában	 foglalja	 az	 éghajlatváltozás	 várható	
magyarországi	 hatásainak,	 természeti	 és	 társadalmi-gazdasági	 következményeinek,	 valamint	 az	
ökoszisztémák	 és	 az	 ágazatok	 éghajlati	 sérülékenységének	 értékelését,	 az	 üvegházhatású	 gázok	
kibocsátásának	2050-ig	tartó	csökkentésére	vonatkozó	célokat,	prioritásokat	és	cselekvési	irányokat	
tartalmazó	 Hazai	 Dekarbonizációs	 Útitervet,	 valamint	 a	 Nemzeti	 Alkalmazkodási	 Stratégiát.	 Ez	
utóbbi	 fő	 célja	 az	 éghajlatváltozással	 és	 a	 klímabiztonsággal	 összefüggő	 kockázatok	megelőzése,	 a	
károk	mérséklése,	valamint	az	éghajlatváltozás	megelőzését,	az	éghajlatváltozásra	való	 felkészülést	
és	alkalmazkodást	szolgáló	szemléletformálási	tevékenységek	célrendszerének	bemutatása.	
	
A	 második	 Nemzeti	 Éghajlatváltozási	 Stratégiában	 megfogalmazottak	 megvalósításához	 fontos	 a	
szoros	összhang	a	többi	stratégiai	dokumentum	által	megfogalmazott	célokkal	 ,	ezért	annak	cél-	és	
eszközrendszere	 lehetővé	 teszi	 az	 Európai	 Unió	 pénzügyi	 forrásai	 éghajlatvédelmi	 célú	
felhasználásának	fókuszált	megvalósítását	és	nyomon	követését.		[Nemzeti	Alkalmazkodási	Központ,	
http://nak.mfgi.hu/]	
 
A	314/2005	(XII.	25.)	Korm.	rendelet	a	környezeti	hatásvizsgálati	és	az	egységes	környezethasználati	
engedélyezési	 eljárásról	 szóló	 jogszabály	 6.	 számú	 mellékletében	 meghatározott	 tematika	 szerint	
vizsgálni	kell	a	beruházással	kapcsolatba	hozható	éghajlatvédelmi	szempontok	értékelését.	
 
Jelen	 fejezetben	 a	 tervezett	 beruházás	 összhangját	 az	 éghajlatvédelmi	 szempontokkal	 az	 alábbi	
dokumentációk	alapján	vizsgáljuk		

• a	Nemzeti	Éghajlatváltozási	Stratégia	2017-2030-2050,		
• „Megfigyelt	hazai	éghajlati	változások”	-	/OMSZ,	2015/,	
• Klímakockázati	útmutató	(Klímapolitika	Kft.,	2017),	
• Veszprém	megye	klímastratégiája	(Vibrocomp	Kft.,	2018.	február),	
• Herend	Város	Integrált	Településfejlesztési	Stratégiája	(Planteus	Kft.,	2016.	április)	

	
Az	OMSZ	 adatarchívumában	 tárolt	 -	 nemzeti	 éghajlati	 adatbázis	 -	 hiteles	 alap	 az	 ország	 éghajlatát	
vizsgáló	 tanulmányoknak,	 kutatásoknak,	 és	 nélkülözhetetlen	 információkat	 nyújt	 a	 környezeti	
állapot	egyéb	szempontú	értékeléseihez.	
Az	 Országos	 Meteorológai	 Szolgálat	 2015-ben	 szakmai	 füzetet	 adott	 ki		
“Megfigyelt	hazai	éghajlati	változások”	címmel	-	/OMSZ	,	2015./.		
A	 dokumentum	 -	 az	 OMSZ	 nemzeti	 éghajlati	 adatbázisának	 adataiból	 -	 összefoglalta	 és	
következtetéseket	 vont	 le	 az	 országos	 állapotra.	Az	 összefoglaló	 a	 dokumentáció	 az	4.	mellékletét	
képezi.	
	
Az	elemzés	során	a	Nemzeti	Alkalmazkodási	Központ	(NAK)	ajánlásaira	alapozunk,	figyelembe	véve,	
hogy	 Herend	 városára	 és	 a	 beruházás	 területére	 az	 érintettségi	 tényezők	 közül,	 melyek	
érvényesülhetnek.	
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Az	alkalmazkodási	helyzetértékelés	szerint	Veszprém	megyére	érvényesülő	kiemelkedő	jelentőségű	
problémák,	érintettségi	tényezők	a	következők:	

• Villámárvíz	veszélyeztetettség	
• Ivóvízbázisok	veszélyeztetettsége	
• Természeti	értékek	veszélyeztetettsége	
• Erdőtűz	veszélyeztetettsége	
• Turizmus	veszélyeztetettsége	

Magyarország	 egész	 területére	 vonatkozó	 általános	 érintettségi	 besorolású,	 a	 hőhullámok	 általi	
egészségügyi	 veszélyeztetettség	 és	 az	 épületek	 viharok	 általi	 veszélyeztetettsége	 is.	 A	 projekt	
vizsgálata	során	figyelemmel	vagyunk	ezen	tényezők	hatására	is.	
	

Annak	 érdekében,	 hogy	 a	 megyei	 fontosságú	 érzékenységi	 tényezők	 közül,	 melyek	 a	 lokalizást	
érvényeségűek,	Herend	város	 Integrál	Településfejlesztési	Stratégiájára	és	a	beruházás	 területének	
jellemzőire	hagyatkozunk.	
	

A	kiválasztott	és	kizárt	hatások	a	8.3.	fejezetben	kerülnek	részletesebb	ismertetésre.	
 
8.1. TERVEZETT	TEVÉKENYSÉG	ÉRZÉKENYSÉGE	AZ	ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA	
Az	 érzékenység	 egy-egy	 rendszerhez	 (pl.	 ökoszisztéma,	 emberi	 egészség,	 fizikai	 infrastruktúra)	
kapcsolódó	 tulajdonság.	 Jelen	 esetben	 az	 érzékenység	 egy-egy	 projekttípushoz	 kapcsolódik	
elsősorban.	Egy	projekttípus	esetében	az	érzékenység	azt	mutatja,	hogy	az	adott	projekt	egy	adott	
éghajlatváltozási	 hatásra	 milyen	 mértékben	 érzékeny,	 pl.	 az	 utak	 érzékenyek	 lehetnek	 a	
hőhullámokra,	 az	 épületek	 az	 árvízre,	 stb.,	mivel	 ezek	 az	 események	 károkat	 okoznak	 az	 utakban,	
épületekben,	illetve	az	azok	által	betöltött	funkciókban.	
	
Az	érzékenység	vizsgálat	az	éghajlatváltozás	elsődleges	és	másodlagos	hatásainak	a	beruházásra	és	
az	általa	nyújtott	szolgáltatásra,	valamint	a	szolgáltatás	inputjára	és	outputjára	gyakorolt	hatásának	a	
feltárása.	
	
Első	lépésben	meg	kell	határozni	a	projekt	potenciális	érzékenységét	az	éghajlati	paraméterek	teljes	
skálájára	 (pl.	 eső,	 szél,	 hőmérséklet),	 valamint	 a	másodlagos,	 éghajlattal	 összefüggő	 hatásokra	 (pl.	
árvíz,	aszály).		
	
A	projektek	potenciális	éghajlati	veszélyekre	való	érzékenységét	6	tényező	szerint	lehet	osztályozni:		

1. Projekthelyszínen	található	eszközök	és	folyamatok,		
2. Termelési	tényezők	(víz,	energia,	stb.),		
3. Termékek	(beleértve	a	saját	előállítású	vagy	vásárolt	közbenső	termékeket),			
4. Közlekedési	kapcsolatok,		
5. A	projekt	által	előállított	termékek	vagy	szolgáltatások,	és		
6. a	projekthelyszín	környezetében	található	meglévő	eszközök	és	 infrastruktúrák,	melyeket	a	

projekt,	illetve	a	projekt	adaptációs	intézkedései	befolyásolhatnak	
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32.	táblázat:	A	tervezett	tevékenység	érzékenységének	vizsgálata	
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Felszíni	levegő	átlaghőmérsékletének	lassú	növekedése		 alacsony	 alacsony	 alacsony	 -	 -	 -	
Nyári	napok	számának	növekedése		
(napi	max.	>	25	°C)		 közepes	 közepes	 közepes	 -	 -	 -	

Fagyos	napok	számának	csökkenése		
(napi	min.	<	0	°C)	 közepes	 közepes	 közepes	 -	 -	 -	

Hőségnapok	számának	növekedése		
(napi	maximum	≥	30	°C)	 közepes	 közepes	 közepes	 -	 -	 -	

Trópusi	éjszakák	számának	növekedése	(napi	minimum	
≥	20	°C)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Hőhullámos	napok	számának	növekedése		
(napi	középhőmérséklet	>	25	°C)	 közepes	 közepes	 közepes	 -	 -	 -	

Átlagos	 napi	 hőingás	 növekedése	 (napi	 maximum	 és	
minimum	különbsége,	°C)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Éves	csapadékmennyiség	csökkenése	 alacsony	 alacsony	 alacsony	 -	 -	 -	
Csapadékos	napok	számának	csökkenése		
(napi	csapadékösszeg	≥	1	mm,	%)	 alacsony	 alacsony	 alacsony	 -	 -	 -	

Átlagos	 napi	 csapadékosság	 növekedése	 (csapadékos	
napok	átlagos	csapadéka,	mm/nap)	 alacsony	 alacsony	 alacsony	 -	 -	 -	

Max.	 száraz	 időszak	 hosszának	 növekedése	
(leghosszabb	időszak,	amikor	a	napi	csapadékösszeg	<	1	
mm,	nap)	

közepes	 -	 -	 -	 -	 -	

Max.	nedves	 időszak	hosszának	változása	 (leghosszabb	
időszak,	amikor	a	napi	csapadékösszeg	≥	1	mm,	nap)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

20	 mm-t	 elérő	 csap.	 napok	 számának	 növekedése	
(napok	száma,	amikor	a	napi	csapadékösszeg	≥	20	mm,	
nap)	

alacsony	 alacsony	 alacsony	 -	 -	 -	

Felszíni	vizek	átlaghőmérsékletének	lassú	növekedése	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Csapadék	évszakos	eloszlásának	változása	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Megnövekedett	UV	sugárzás,	csökkent	felhőképződés	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Felhőszakadási	 (viharos	 időjárási)	 események	
számának	és	intenzitásának	növekedése	 közepes	 -	 -	 -	 -	 -	

Villámárvíz	 előfordulási	 gyakoriságának	 és	
intenzitásának	növekedése	 magas	 	 	 -	 -	 -	

Árhullámok	 gyakoriságának	 és	 intenzitásának	
növekedése	 közepes	 alacsony	 alacsony	 -	 -	 -	

Belvíz	kialakulásának	gyakoriságának	növekedése	 alacsony	 alacsony	 alacsony	 -	 -	 -	
Vízkészletek	 csökkenése	 (vízfolyások	 nyári	 kisvízi	
készletének	 csökkenése,	 tavak	 alacsony	 vízállású	
időszakainak	 gyakoribbá	 válása,	 felszín	 alatti	
vízkészletek	csökkenése)	

-	 -	 -	 -	 -	 -	

Aszály	gyakoribb	előfordulása	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Tömegmozgás	gyakoribb	előfordulása	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Erdőtüzek	gyakoriságának	növekedése	 közepes	 -	 -	 -	 -	 -	
Szélerózió	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
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8.2. TELEPHELY	KITETTSÉGE	TERMÉSZETI	VESZÉLYFORRÁSOKNAK	
A	kitettség	 alapvetően	egy	helyszínhez	kapcsolódó	 tulajdonság,	 jelen	 esetben	elsősorban	a	projekt	
megvalósításának	helyszínéhez.	A	kitettség	elemzése	arra	ad	választ,	hogy	egy	adott	projekthelyszín	
milyen	mértékben	 van	 kitéve	 egy	 adott	 éghajlatváltozási	 hatásnak	 (pl.	 a	 helyszínen	 jelentkezhet-e	
potenciálisan	árvíz,	villámárvíz,	aszály,	stb.)	
 
Az	 előző	 fejezetben	 azonosított	 éghajlati	 paraméterek	 változásának	 Herend	 térsége	 nem	 minden	
esetben	 kitett.	 A	 kitettség	 jelenlegi	 mértékének	 megállapításra	 a	 NATÉR	 adatbázisból	 nyertünk	
információt.		
A	 jövőbeli	 állapotra	 vonatkozóan	 az	 OMSZ	 klímamodelljei,	 valamint	 a	 NATÉR	 adatbázis	 adnak	
támpontot.		
 

33.	táblázat:	A	tervezett	tevékenység	kitettségének	vizsgálata	

Éghajlati	paraméter	 Kitett	területek	

Értékelés	
Múltbeli	
adatok	
alapján	

Jövőbeli	adatok	
klímamodellek	

alapján*	
Felszíni	 levegő	 átlaghőmérsékletének	 lassú	
növekedése		

Magyarország	 teljes	 területe,	 fokozottan	az	Alföld	
és	a	Dunántúli-dombság,	valamint	a	nagyvárosok	 közepes	 közepes	

Hőhullámok	 gyakoriságának	 és	
intenzitásának	növekedése	

Magyarország	 teljes	 területe,	 fokozottan	az	Alföld	
és	 a	 nagyvárosok,	 kisebb	 mértékben,	 de	
fokozottan	a	Kisalföld	

közepes	 alacsony	

Felszíni	 vizek	 átlaghőmérsékletének	 lassú	
növekedése	 Magyarország	teljes	területe,	fokozottan	az	Alföld	 közepes	 közepes	

Csapadék	intenzitásának	növekedése	
Magyarország	teljes	területe,	fokozottan	az	Északi-
középhegység,	 valamint	 a	 Dunántúli-
középhegység	és	a	Dunántúli-dombság	területei	

közepes	 alacsony	

Éves	csapadékmennyiség	csökkenése	 Magyarország	teljes	területe,	fokozottan	az	Alföld	 közepes	 alacsony	
Csapadék	évszakos	eloszlásának	változása	 Magyarország	teljes	területe	 közepes	 alacsony	

Aszályos	időszakok	hosszának	növekedése	
Magyarország	teljes	területe,	fokozottan	az	Alföld,	
valamint	 olyan	 területek,	 ahol	 a	 vízkészletek	
szennyezettek,	illetve	az	igénybevételük	jelenleg	is	
fokozott	

alacsony	 alacsony	

Hideg	 szélsőségek	 csökkenése/csökkenés	 a	
fagyos	napok	számában	 Magyarország	teljes	területe	 magas	 közepes	

Megnövekedett	 UV	 sugárzás,	 csökkent	
felhőképződés	 Magyarország	teljes	területe	 közepes	 közepes	

Viharos	 időjárási	 események	 számának	 és	
intenzitásának	növekedése	

Magyarország	teljes	területe,	fokozottan	a	Bakony	
és	a	Vértes	 közepes	 közepes	

Évszakra	 nem	 jellemző	 időjárás	
gyakoriságának	 és	 intenzitásának	
növekedése	

Magyarország	teljes	területe	 alacsony	 alacsony	

Villámárvíz	 előfordulási	 gyakoriságának	 és	
intenzitásának	növekedése	

Magyarország	 teljes	 területe	 az	 Alföld	 és	 a	
Kisalföld	 kivételével,	 fokozottan	 az	 Északi-
középhegység,	 valamint	 a	 Dunántúli-
középhegység,	 a	 Dunántúli-dombság	 és	 az	
Alpokalja	területein,	valamint	városi	területeken	

nincs	 nincs	

Belvízgyakoriságának	kialakulása	növekszik	
Magyarország	 teljes	 területe,	 domborzati	 és	
talajviszonyoktól,	 talajhasználattól	 függően,	
fokozottan	az	Alföldön	

közepes	 közepes	

Árhullámok	 gyakoriságának	 és	
intenzitásának	növekedése	

Folyók	mentén	(különösen	a	Tisza	teljes	hossza,	a	
Duna	 alföldi	 szakasza,	 a	 Kőrös	 és	 mellékágai,	 a	
Rába,	a	Dráva	egyes	szakaszai)	

közepes	 közepes	

Tömegmozgás	gyakoribb	előfordulása	 Hegyvidéki,	dombos	területeken	 közepes	 közepes	

Erdőtüzek	gyakoriságának	növekedése	
Magyarország	 teljes	 területe,	 fokozottan	 a	 Mátra	
és	 a	 Zemplén,	 az	 Alföld	 és	 a	 Kisalföld	 kevésbé	
érintett	

közepes	 közepes	

Vízkészletek	 csökkenése	 (vízfolyások	 nyári	
kisvízi	 készletének	 csökkenése,	 tavak	
alacsony	 vízállású	 időszakainak	 gyakoribbá	
válása,	felszín	alatti	vízkészletek	csökkenése)	

Magyarország	teljes	területe	 alacsony	 közepes	
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8.3. ÉRZÉKENYSÉGELEMZÉS	
A	 Nemzeti	 Alkalmazkodási	 Központ	 (NAK),	 megyei	 jelentőségű	 éghajlatváltozási	 problémakörök	
közül	 Veszprém	 megyére	 kiemelten	 kezeli	 a	 11.	 fejezetben	 felsorolt	 klímavédelmi	 tényezőket.	 A	
következő	tényezők	nem	lesznek	közvetlen	befolyással	a	klímaváltozási	szempontból.		
	

• Villámárvíz	veszélyeztetettség:	
A	 NATÉR	 adatbázis	 térképes	 előrejelzése	 alapján	 a	 beruházás	 közeli	 környezete	 nem	 befolyásolt	
villámárvíz	szempontjából.	
	

• Ivóvízbázis	veszélyeztetettség:	
A	 beruházás	 környezetében	 lévő	 vízbázis	 védőterületeket	 ábrázoló	 térkép	 alapján	megállapítható,	
hogy	sem	a	sérülékeny	vízbázis,	sem	pedig	távlati	vízbázis	védőterület	szempontjából	nem	érintett	a	
tervezési	terület.	
	

• Természeti	értékek	veszélyeztetettsége:	
A	 vizsgált	 tevékenység	 értékes	 élővilágot	 nem	 veszélyeztet,	 fokozottan	 védett	 faj	 élőhelyét	 nem	
szünteti	 meg,	 azok	 táplálkozó	 területének	 megszűnését	 nem	 okozza.	 Gyom-	 és	 jellegtelen	 fajok	
dominálnak.	
	

A	 vizsgált	 beruházás	 közvetlen	 hatást	 a	 természeti	 környezetre	 nem	 gyakorol,	 a	 technológiák	
működtetése	során	nem	történik	közvetlen	szennyvíz	kibocsátás	sem	élővízbe,	sem	egyéb	módon.	
	

A	 természeti	 környezetre	 gyakorolt	 közvetett	 hatás	 a	 beruházás	 egyes	 fázisainak	 idején	 (telepítés,	
megvalósítás,	 felhagyás,	 havária),	 a	 levegőbe	 kibocsátott	 szennyezőanyagok	 terjedése,	 illetve	 az	
okozott	 zajterhelés	 révén	 képzelhető	 el.	 Az	 élővilágra	 gyakorolt	 hatás	 részletes	 leírását	 a	 7.3.7.	
fejezet	részletezi.	
	

• Turizmus	veszélyeztetettsége:	
A	 tervezett	 tevékenység	 és	 területhasználat	 nem	 befolyásolt	 a	 turizmus	 veszélyeztetettség	
szempontjából.	
	

Az	 érzékenységelemzés	 és	 az	 adott	 éghajlati	 paraméterre	 vonatkozó	 helyi	 kitettség	 alapján	 négy	
hatást	 azonosítottunk.	 Hatást	 ott	 feltételeztünk,	 ahol	 az	 érzékenység	 és/vagy	 a	 kitettség	 közepes	
vagy	magas	értéket	mutatott.	
	

34.	táblázat:	A	tervezett	beruházás	érzékenységelemzése	

Átlaghőmérséklet	lassú	növekedése	
Kitettség	

Alacsony	 Közepes	 Magas	

Érzékenység	
Alacsony	 	 	 	
Közepes	 Alacsony	 	 	
Magas	 	 	 	

Hőhullámos	napok	számának	
növekedése	

Kitettség	
Alacsony	 Közepes	 Magas	

Érzékenység	
Alacsony	 	 	 	
Közepes	 Alacsony	 	 	
Magas	 	 	 	

Viharok	számának	és	intenzitásának	
növekedése	

Kitettség	
Alacsony	 Közepes	 Magas	

Érzékenység	
Alacsony	 	 	 	
Közepes	 	 Közepes	 	
Magas	 	 	 	

Villámárvíz	kialakulása	
Kitettség	

Alacsony	 Közepes	 Magas	

Érzékenység	
Alacsony	 	 	 	
Közepes	 	 	 	
Magas	 Közepes	 	 	

Erdőtűz	gyakoriságának	növekedése	
Kitettség	

Alacsony	 Közepes	 Magas	

Érzékenység	
Alacsony	 	 	 	
Közepes	 	 Közepes	 	
Magas	 	 	 	
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A	Nemzeti	Alkalmazkodási	Központ	alkalmazkodási	helyzetértékelése	alapján	országos	 tekintetben	
általános	érvényességű		

• az	átlaghőmérséklet	lassú	növekedése,		
• a	hőhullámok	által	okozott	egészségügyi	veszélyeztetettség,	illetve	
• a	viharok	által	az	infrastruktúrában	okozott	kár.	

	

Ennek	megfelelően	az	érzékenységelemzés	alapján	kifejezetten	a	beruházási	területre	a	villámárvíz	
veszélyeztetettségével	és	az	erdőtűz	gyakoriságának	növekedésével	kell	kiemelten	foglalkozni.	
	

Villámárvíz	 kifolyási	 pont	 a	 telephely	 közeli	 környezetében	 nem	 található,	 illetve	 a	 dokumentáció	
7.1.2.1	 felezetének	 elöntési	 térképe	 bemutatja	 a	 környező	 terület	 árvízveszélyeztetettségét,	 amely	
alapján	megfigyelhető,	hogy	melyek	lesznek	azon	területek,	ahol	kielemten	kell	számítani	elöntésre.	
	

A	 NATÉR	 adatbázisa	 segítségével	 következő	 ábra	 mutatja	 be	 erdőtűz	 tekintetében	 a	 területre	
vonatkozó	érintettségek	alakulását	azok	múltbeli	állapotát	és	jövőbeli	változását.	

	
22.	ábra	A	beruházás	környezetének	erdő	tűzveszélyességi	besorolása	(bal)	Magyarország	erdőtérképe	alapján,	

valamint	a	tervezési	terület	környezetében	található	erdősült	területek	sérülékenysége	(jobb)	a	
NATéR	térképes	adatbázisa	alapján	

	

A	 22.	 ábra,	 és	 az	 érzékenységelemzés	 alapján	 megállapítható,	 hogy	 a	 következő	 harminc	 évre	
vonatkoztatott	várható	változás:	

• A	22.	ábra	alapján	erdőtűz	tekintetében	a	Magyarországi	Erdészeti	Webtérképe	és	a	Nemzeti	
Alkalmazkodási	 Térinformatikai	 Rendszer	 térképes	 adatbázisával,	 illetve	 a	 telephely	
környezetében	 található	 erdősült	 területek	 figyelembe	 vételével	 került	 megállapításra.	 Az	
ábrán	megfigyelhető,	hogy	nagymértékben	és	közepes	mértékben	tűzveszélyes	erdőrészletek	
a	 Kab-hegyi	 körzet	 körzet	 területén	 (legközelebb	 a	 telephelyhez)	 a	 NATÉR	 térképes	
adatbázisa	alapján	közepesen	vezélyeztetett	besorolású.	 

A	 potenciális	 hatások	 megállapítása	 során	 nem	 vettük	 figyelembe	 az	 alkalmazkodási	
képességet,	 így	 az	 érzékenységelemzés	 eredményei	 az	 alkalmazkodási	 intézkedések	 nélkül	
értendők.	
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8.4. KOCKÁZATELEMZÉS	
Kockázaton	 a	 hatás	 /	 következmény	 súlyosságának,	 és	 a	 hatás	 /	 következmény	 bekövetkezésének	
valószínűségének	kombinációját	értjük.		
A	 kockázatelemzés	 első	 lépéseként	 meghatároztuk	 ez	 előző	 fejezetben	 azonosított	 hatások	
tevékenységre	 gyakorolt	 következményeit,	 majd	 minden	 következményhez	 hozzárendeltük	 a	
következmény	 súlyosságát	 és	 a	 bekövetkezés	 valószínűségét	 a	 Klímakockázati	 Útmutató	
iránymutatása	szerint.		
	

A	kockázatelemzést	több	következmény	csoportra	is	elvégeztük:	
1. eszközökben	bekövetkező	károkat	
2. egészség	és	biztonság	
3. környezetvédelem	
4. társadalom	
5. gazdaság	/	pénzügy	
6. hírnév		

	
A	 sérülés,	 kár,	 veszteség,	 funkciók	 ellátásában	 bekövetkezett	 negatív	 változások	 és	 a	 negatív	
környezeti	hatások	lehetősége	kockázatnak	minősül.	A	kockázat	a	potenciális	kár	nagyságának	és	a	
kár	bekövetkezési	valószínűségének	szorzata.	 
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35.	táblázat:	Tervezett	beruházás	kockázatértékelése	

Hatás	 Következmény	

ÉRINTETT	RENDSZEREK	
Eszközökben	
keletkezett	kár	

Biztonság	és	
egészség	

Környezet	 Társadalom	 Gazdaság	/	
pénzügy	

Hírnév	

H	 V	 K	 H	 V	 K	 H	 V	 K	 H	 V	 K	 H	 V	 K	 H	 V	 K	
Átlaghőmérséklet	

növekedése	
A	technológia	hatékonysága	
feltehetően	növekszik	 1	 2	 2	 -	 -	 -	 3	 2	 6	 1	 2	 2	 3	 2	 6	 2	 2	 4	

Hőhullámok	
gyakorisága	

Negatív	hatás	az	ott	tartózkodó	
munkavállalók	egészségügyi	

állapotára	
-	 -	 -	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Viharok	számának	és	
intenzitásának	
növekedése	

A	telephelyen	panelekben	
bekövetkező	kár	 2	 2	 4	 1	 2	 2	 2	 2	 4	 1	 2	 2	 3	 2	 6	 1	 2	 2	

Villámárvíz	
előfordulása	

A	technológiai	egységekben	
bekövetkező	kár		 2	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 -	 -	 -	 2	 1	 2	 2	 1	 2	

Erdőtűz	előfordulása	 A	technológiai	berendezésekben	
bekövetkező	kár	 3	 1	 3	 2	 1	 2	 2	 1	 2	 -	 -	 -	 3	 1	 3	 2	 1	 2	

Jelmagyarázat:	H	–	Hatás	/	következmény	nagyságrendje	lásd	36.	táblázat		 V	–	Valószínűség	lásd	37.	táblázat	 	 K	–	Kockázat	lásd	38.	táblázat	
	
	

36.	táblázat:	A	hatások	kvantitatív	értékeléséhez	használt	mátrix	
	 Hatás/következmény	nagyságrendje	

1	
Jelentéktelen	

2	
Kicsi	

3	
Közepes	

4	
Nagy	

5	
Katasztrofális	

Eszközökben	
keletkezett	kár	

(műszaki,	üzemeltetési)	

A	hatás	a	normális	
üzemmeneten	belül	

kezelhető	

A	hatás	üzletmenet	
folytonosság	

menedzsmenten	keresztül	
kezelhető	

Egy	komoly	esemény,	
mely	sürgősségi	

üzletmenet-folytonossági	
intézkedéseket	igényel	

Egy	kritikus	esemény,	mely	kivételes	
üzletmenet-folytonossági	intézkedéseket	

igényel	

Katasztrófa	az	eszköz/hálózat	
összeomlásához	vezethet	

Biztonság	és	egészség	 Elsősegélynyújtást	igényel	

Kisebb	sérülés,	mely	orvosi	
ellátást	igényel,	esetlegesen	
átmenetileg	korlátozott	
munkaképességgel	

Súlyos	sérülés,	mely	a	
munka	elvesztésével	

járhat	

Komoly,	illetve	többszörösen	sérült,	
maradandó	sérülés	vagy	fogyatékosság	 Egy	vagy	több	haláleset	

Környezet	

Nincs	hatással	a	környezet	
kiindulási	állapotára.	
Lokalizált	pont	forrása,	

helyreállítás	nem	szükséges	

Lokalizált	hatás	a	projekt	
helyszínén/üzemen	belül,	
Helyreállítás	1	hónapon	

belül	lehetséges.	

Mérsékelt	károk	esetleges	
szélesebb	körű	hatással.	

Helyreállítás	1	év.	

Jelentős	károk,	helyi	hatás.	Helyreállítási	
idő	1	évnél	hosszabb.	A	környezetvédelmi	

előírásoknak	történő	megfelelés	
sikertelen.	

Jelentős	károk	kiterjedt	hatással.	
Helyreállítási	idő	1	évnél	

hosszabb.	Teljes	helyreállítás	
nem	lehetséges.	

Társadalom	 Nincs	társadalmi	hatás.	 Helyi,	átmeneti	társadalmi	
hatások	

Helyi,	hosszú	távú	
társadalmi	hatás	

Szegény	és	sérülékeny	társadalmi	
csoportok	megvédése	sikertelen.	Országos	

szintű	hosszú	távú	társadalmi	hatás.	
Társadalmi	elégedetlenség.	

Gazdasági/pénzügyi	 x	%	IRR	
<2%	Bevétel	

x	%	IRR	
2	–	10%	Bevétel	

x	%	IRR	
10	–	25%	Bevétel	

x	%	IRR	
25	–	50%	Bevétel	

x	%	IRR	
>50%	Bevétel	

Hírnév	 Lokális,	átmeneti	hatás	 Lokális,	rövid	távú	hatás	 Lokális,	hosszú	távú	hatás,	
médiában	megjelenik	

Országos,	rövid	távú	hatás,	negatív	
országos	médiahírek	

Országos,	hosszú	távú	hatás,	
potenciálisan	kihat	a	kormány	

stabilitására	
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37.	táblázat:	Valószínűség	értékelése	
1	

Ritka	
2	

Nem	valószínű	
3	

Közepes	valószínűség	
4	

Valószínű	
5	

Majdnem	bizonyos	
5%	esély	évente	 20%	esély	évente	 50%	esély	évente	 80%	esély	évente	 95%	esély	évente	

	

38.	táblázat:	Kockázat	értékelése	

Valószínűség	 Következmény/hatás	
Katasztrofális	–	5	 Jelentős	–4	 Mérsékelt	-	3	 Kicsi	-	2	 Alacsony-	1	

Majdnem	bizonyos	-	5	 25	 30	 15	 10	 5	

Valószínű	-	4	 20	 16	 12	 8	 4	

Lehetséges	-	3	 15	 12	 9	 6	 3	

Nem	valószínű	-	2	 10	 8	 6	 4	 2	

Ritka-	1	 5	 4	 3	 2	 1	
	

A	tevékenység	leírása,	valamint	a	környezeti	hatások	értékelése	alapján	megállapítható,	hogy	
a	 tervezett	 tevékenység	környezeti	hatása	nem	 jelentős.	A	 tevékenység	környezeti	hatása	a	
következő	 30	 éves	 időtartamban	 sem	 lesz	 releváns	 a	 klímaváltozási	 folyamatok	
szempontjából.		
	
Klímaváltozás	 szempontjából	 tevékenységre	 a	 szélsőséges	 időjárási	 körülmények	 okozta	
anyagi	 károk	 merülhetnek	 fel,	 mint	 pontenciális	 klímakockázati	 tényező.	 Folyamatos	
karbantartással	 és	 megfelelő	 irányítástechnikával	 bizotsítják	 a	 minél	 alacsonyabb	
kockázatot.	
	
8.5. ALKALMAZKODÁSI	INTÉZKEDÉSEK	EREDMÉNYESSÉGÉNEK	NYOMON	KÖVETÉSE	
A	lehetséges	adaptációs	intézkedések	azonosítását	a	következő	táblázat	tartalmazza.	
	

39.	táblázat:	Adaptációs	intézkedések	meghatározása		
Eszköz	típusa	 Alkalmazott	eszköz	megnevezése	
Fizikai	beruházás	 	

Természetközeli	megoldások,	zöld	és	kék	
infrastruktúra	(pl.	zöld	tetők,	parkok)	

Az	egyébként	drgradált	környezet	helyreállítása	adaptációs	
megoldásként	értelmezhető.	

Szürke	infrastruktúra	(pl.	árvízvédelmi	
infrastruktúra)	 A	projekt	keretein	túl	mutat.	

Gépészeti	és	egyéb	technikai,	műszaki	megoldások	 -	
Jelzőrendszerek	kiépítése	 -	
Egyéb	fizikai	beruházás	 -	

Tudásbázis	építése,	adatgyűjtés	és	kutatás,	stb.	 Az	éghajlatváltozással	kapcsolatos	helyi	adatok	nyomon	követése.	

Szervezeti/szervezési	intézkedések:	 A	cég	saját	környezetvédelmi	szakembert	alkalmaz,	akinek	feladata	
lesz	az	éghajlatváltozások	nyomon	követése,	korai	jelzése.	

Szervezetépítés	és	szervezetfejlesztés	 -	
Közösségi	szervezés,	közösségfejlesztés	 -	
Életmód,	viselkedési	és	magatartásminták	 -	

Szabályozási	eszközök	(földhasználat	szabályozása,	
építési	előírások,	ingatlanregisztráció,	szabványok,	
stb.)	

GMS	alapú	távhiba	jelzést	alkalmaznak,	mint	irányítástechnikai	
eszköz,	A	vagyonvédelmi	szempontok	érvényesítése	érdekében	
kerítést,	mozgásérzékelőt	és	kamerarendszert	is	telepítenek.	

Gazdasági	eszközök	(adók,	támogatások,	stb.)	 Nem	releváns.	
Információs	eszközök,	ismeretterjesztés,	
kapacitásépítés	 -	

Érdekképviselet,	kooperáció	és	partnerség	 -	
Stratégiai	eszközök	(tervek,	mint	pl.	vészhelyzeti	
készültségi	tervek	és	várostervezés,	szakpolitikák,	
programok,	stratégiák,	technológiai	változások	
ösztönzését	szolgáló	stratégiai	eszközök,	stb.)	

A	kiserőmű	engedélyezési	eljárás	során	készült	dokumentációk	
mind	stratégiai	eszközként,	adaptációként	is	szolgáhat.l	

A	kockázat	szétterítését	célzó	intézkedések		
(biztosítás,	kockázatközösség)	 A	cég	a	berendezésekre	biztosítást	köt.	
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8.6. TERVEZETT	 TEVÉKENYSÉG	 HATÁSA	 AZ	 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ	 VALÓ	 ALKALMAZKODÁSI	
KÉPESSÉGRE	

A	klímaváltozás	várható	hatásait	nehéz	pontosan,	teljes	bizonyossággal	előre	jelezni,	de	várhatóan	a	
jövőben	–	a	 természeti,	 társadalmi	és	gazdasági	 rendszerek	alkalmazkodási	képességét	vizsgálva	–	
fokozódó	kihívásokkal	 kell	 szembenéznünk.	Az	 éghajlatváltozás	 várható	hatásai	 sokféle	 természeti	
környezeti,	 társadalmi	és	gazdasági	következménnyel	 járhatnak.	A	probléma	átfogó	 jellegét	 többek	
között	az	 is	alátámasztja,	hogy	a	különböző	ágazatok	stratégiai	dokumentumaiban	is	megjelenik	az	
alkalmazkodás	témaköre.		
	

Különösen	 a	 legsérülékenyebb	 természeti	 erőforrások,	 társadalmi	 rétegek	 és	 gazdasági	 ágazatok	
esetében	 szükséges,	 hogy	 az	 érintett	 szakterületek	 integráltan	 foglalkozzanak	 a	 klímaváltozás	
várható	hatásaival	és	a	felkészülés	lehetőségeivel.	
	

Országos	szinten	a	következő,	az	éghajlatváltozáshoz	való	alkalmazkodási	képességet	megvalósítani	
kívánó	stratégai	dokumentumok	kerültek	kidolgozásra:	

• Nemzeti	Vidékstratégia	2012–2020		
o A	mezőgazdaság	tartós	alkalmazkodásának	nélkülözhetetlen	feltétele	a	gazdálkodók	

alkalmazkodó-képességének	és	tudatosságának	javítása;		
o Vízkészlet-gazdálkodás	fejlesztése,	alkalmazkodás	a	klímaváltozás	kihívásaihoz;		
o Az	éghajlatváltozás	várható	hatásaihoz	történő	alkalmazkodás	elősegítése	a	

környezeti	feltételek	alakulásának	nyomon	követése,	a	kedvezőtlen	irányú	
folyamatok	kialakulását	erősítő	antropogén	hatások	csökkentése,	kedvező	hatású	
beavatkozások	révén.	

	

• Nemzeti	Erdőstratégia,	Nemzeti	Erdőporgram	(2006-2015)	
o Klímaváltozás	erdőgazdálkodásra	gyakorolt	hatásának	előrejelzése.	
o Agrárátalakulás	során	felszabaduló	területek	erdősítése	
o Az	ország	erdősültségének	–	az	optimálisnak	tartott	–	27%-ra	történő	növelése	

	

• Nemzeti	Környezetvédelmi	Program	(2015-2020)	
o Életminőség	és	az	emberi	egészség	környezeti	feltételeinek	javítása		
o Természeti	értékek	és	erőforrások	védelme,	fenntartható	használata	
o Erőforrástakarékosság	és	erőforrás-hatékonyság	javítása,	gazdaság	zöldítése	

	

• Nemzeti	Természetvédelmi	Alapterv	(2015-2020)	
o A	természetes	és	természetközeli	élőhelyek	létező	vagy	megtervezendő	elemeinek	

hálózatával	az	ökológiai	és	tájökológiai	kapcsolatok	működőképességének	
fenntartása	és	kialakítása,	elősegítve	az	ökológiai	rendszerek	
alkalmazkodóképességének	javítását.		

o Kiemelt	figyelmet	kell	fordítani	a	vízgazdálkodás	kérdéseire	és	a	vízmegőrzésre.	
	

• A	biológiai	sokféleség	megőrzésének	2015–2020	közötti	időszakra	szóló	nemzeti	stratégiája	
o Biodiverzitás	csökkenésének	és	az	ökoszisztéma-szolgáltatások	hanyatlásának	

megállítása	2020-ig	
o Ökoszisztéma-szolgáltatások	–	a	víz,	a	tiszta	levegő,	a	termékeny	talaj	stb.	jó	

állapotban	történő	fenntartása	
	

• Nemzeti	Környezettechnológiai	Innovációs	Stratégia	
o A	környezettechnológiával	kapcsolatos	kormányzati	célok	eléréséhez	szükséges	

intézkedések	összehangolt	és	hatékony	végrehajtása	
o Környezetvédelmi	ipar	fejlesztése	
o Környezettechnológiai	innovációk	bevezetése	
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• Kvassay	Jenő	Terv	-	Nemzeti	Vízstratégia	
o Az	évszázados	hagyományú	„létesítmény-központú”	(hard)	vízépítéssel	szemben	a	

vízigényt	és	-kibocsátást	befolyásoló,	integrált	(soft)	vízgazdálkodás	bevezetése	
o Adaptív	vízgazdálkodás,	azaz	az	időben	és	térben	változó	környezeti	és	egyéb	

körülményekhez	való	alkalmazkodás	képességének	és	gyakorlatának	megteremtése	
o Kulturális	adaptáció,	valamint	az	egyéni	és	közösségi	felelősségvállalás	

egyensúlyának	megteremtése	
o Vizek	okozta	károk	megelőzését	kell	előtérbe	helyezni	a	védekezés	helyett;	a	

vízgazdálkodási	rendszerek	és	a	területhasználati	módok	összehangolt	átalakításában	
pedig	lényeges,	hogy	a	víz	káros	bősége	a	vízhiány	mérséklésére	legyen	fordítható	

o Vízvisszatartás	és	vízszétosztás	a	vizeink	jobb	hasznosítása	érdekében;		
o Kockázatmegelőző	vízkárelhárítás;		
o Vizek	állapotának	fokozatos	javítása	a	jó	állapot	elérésére		
o A	minőségi	víziközmű-	szolgáltatás	és	csapadékvíz-gazdálkodás	megvalósítása	

elviselhető	fogyasztói	teherviselés	mellett;		
o A	társadalom	és	a	víz	viszonyának	a	javítása		
o A	vízgazdálkodás	gazdasági	szabályozó	rendszerének	újjászervezése,	végül	a	tervezés	

és	irányítás	megújítása	
	

• Budapesti	Víz	Világtalálkozó	Zárónyilatkozata	és	az	ENSZ	Fenntartható	Fejlődési	Céljai	
o Biztosítani	a	fenntartható	vízgazdálkodást,	valamint	a	vízhez	és	közegészségügyhöz	

való	hozzáférést	mindenki	számára	
o Integrált	vízgazdálkodásra	van	szükség	minden	szinten,	ideértve	a	határokon	átívelő	

együttműködést	is	
o Vízi	ökoszisztémáknak	védelmet	kell	biztosítani,	beleértve	a	hegyeket,	az	erdőket,	a	

vizes	területeket,	a	folyó-	és	állóvizeket,	valamint	a	felszín	alatti	vízadókat	
o A	vizet	érintő	szakpolitikák	–	beleértve	a	klímapolitikát	is	–	szoros	együttműködése	
o Az	alkalmazkodás	támogatása	vízgazdálkodási	tevékenységek	révén		
o Hidrológiai	veszélyek	jobb	kockázatkezelése	

	
• Magyarország	Nemzeti	Biztonsági	Stratégiája	

o Természetes	erőforrások,	a	vízbázisok	és	talajok	védelme		
o Egészségügyi	kockázatok	és	járványok	kiküszöbölése		
o Az	élelmezési-	és	vízbiztonság	fenntartását.		

	
A	 tervezett	 tevékenység	éghajlatváltozásra	gyakorolt	közvetlen	és	közvetett	hatása	nem	
jelentős,	ezért	a	különböző	stratégiákban	meghatározott	alkalmazkodási	 folyamatokat	a	
telephelyen	tervezett	tevékenység	nem	befolyásolja.	
	
Magyarország	területe	a	klímaváltozással	fokozottan	érintett,	így	a	tervezett	tevékenység	
üzemeltetése	 során	 a	 klímaváltozási	 folyamatok	 nyomonkövetése	 kiemelt	 jelentőséggel	
bír.		
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9. EGYESÍTETT	HATÁSTERÜLET	MEGHATÁROZÁSA	
A	környezet	védelmének	általános	szabályairól	 szóló	1995.	LIII.	 törvény	6.	§	 (1)	bekezdésben	előírtak	
alapján	 a	 legkisebb	 mértékű	 környezetterhelés	 és	 igénybevétel	 előidézésével	 kell	 a	
környezethasználatot	 megszervezni	 és	 végezni,	 valamint	 a	 környezetszennyezést	 meg	 kell	 előzni,	 a	
környezetkárosítást	ki	kell	zárni.	
	
A	tervezett	tevékenység	értékelését	az	alábbi	szempontok	alapján	értékeljük	(Magyar	E.	–	Szilágyi	P.	
–	Tombácz	E.):	

• A	kontrollkörnyezet	adott	állapotjellemzőjétől	való	eltérés	mértéke	
• A	hatás	térbelisége	
• A	hatás	időbelisége	
• A	folyamatok	visszafordíthatósága	
• A	hatásfolyamat	kialakulásának	akadályoztatási	lehetősége	

A	használatváltozásokat	a	40.	táblázatban	foglalt	minősítési	kategóriák	szerint	értékeljük.	
	

40.	táblázat:	Állapotváltozások	minősítési	kategóriái	
Minősítési	

kategória	neve	 Magyarázat	

Megszüntető	 A	környezeti	elem	vagy	annak	egy	része	megszűnik.	

Károsító	 A	vonatkozó	határérték	túllépésre	kerül,	az	okozott	terhelés	
rendszeres	vagy	nem	visszafordítható	

Terhelő	
A	vonatkozó	határérték	nem	kerül	túllépésre,	az	okozott	terhelés	
rendszeres	vagy	nem	visszafordítható	

Elviselhető	
A	környezetterhelés	mértéke	kimutatható,	azonban	az	nem	okoz	
határérték	feletti	terhelést.	A	hatások	kis	területre	korlázozódnak.	

Semleges	 Az	okozott	változás	mértéke	olyan	kicsi,	hogy	az	nem	érzékelhető.		

Javító	
Az	okozott	hatások	a	környezeti	elem/rendszer	valamilyen	
jellemzőjét	pozitív	irányba	mozdítják	

Értékteremtő	
A	hatásterületen	új,	környezeti	szempontból	értékesnek	tekintett	
elemek/rendszerek	megjelenése	várható	

 
41.	táblázat:	A	környezetterheléséből	várható	hatások	mértéke	

Környezeti	elem	 Létesítés	 Megvalósítás	 Felhagyás	

Levegő	 Elviselhető	 Semleges	 Elviselhető	
Víz	 Elviselhető	 Elviselhető	 Semleges	
Föld	 Terhelő	 Semleges	 Semleges	

Épített	környezet	 Javító	 Semleges	 Elviselhető	
Hulladék	 Elviselhető	 Semleges	 Elviselhető	
Zaj	 Elviselhető	 Elviselhető	 Elviselhető	

Élővilág	 Elviselhető	 Elviselhető	 Javító	
Havária	 Terhelő	 Terhelő	 Terhelő	

 

10. ORSZÁGHATÁRON	ÁTTERJEDŐ	KÖRNYEZETI	HATÁSOK	VIZSGÁLATA	
A	lehatárolt	egyesített	hatásterület	alapján	megállapítható,	hogy	a	tevékenységnek	országhatáron	túl	
terjedő	hatása	nincs.		
 

11. NYILATKOZAT	ADATOK	TITOKNAK	MINŐSÍTÉSÉRŐL	
Jelen	 előzetes	 vizsgálati	 dokumentáció	 nem	 tartalmaz	minősített	 adatokat,	 továbbá	 az	 állam-	 vagy	
szolgálati	titoknak,	illetve	üzleti	titoknak	minősülő	adatokat. 
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12. MELLÉKLETEK	
 
1.	melléklet:		 Szakértői	engedélyek	
	
2.	melléklet:		 Tulajdoni	lapok	
	
3.	melléklet:		 Tájesztétikai	vizsgálat	
	
4.	melléklet:		 “Megfigyelt	hazai	éghajlati	változások”	-	/OMSZ	,	2015./	
	
5.	melléklet:		 Térképmelléklet	
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1. MELLÉKLET	
	
	

SZAKÉRTŐI	ENGEDÉLYEK	
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2. MELLÉKLET	
	
	

TULAJDONI	LAP	
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3. MELLÉKLET	
	
	

TÁJESZTÉTIKAI	VIZSGÁLAT	
  



8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
tájvédelmi szakértő, Sz-043/2009.

Szakértő: Bruckner AttilaENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/a.;
Képviseli: Háfra Ágnes környezetmérnök

Tervezõ:

Megbízó:

A terv rendeltetése:

Helyszín:

Rajzszám: Dátum:L/I.

Látványterv I.

Nézőpont helye a tájrészletben

Meglévő tájkép

Tervezett napelempark látványával terhelt tájkép

2019. február White Energy Szolgáltató Kft.

Napelempark - Herend, 079/29 hrsz.

Nézőpont helyzete az objektumhoz képest: K
A nézőpont távolsága az üzem középpontjától: 500 m
Nézőpont megnevezése: Majolikagyártól Ny-ra lévő tó



Nézőpont helye a tájrészletben

Meglévő tájkép

8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
tájvédelmi szakértő, Sz-043/2009.

Szakértő: Bruckner AttilaENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/a.;
Képviseli: Háfra Ágnes környezetmérnök

Tervezõ:

Megbízó:

A terv rendeltetése:

Helyszín:

Rajzszám: Dátum:
2019. február White Energy Szolgáltató Kft.

Napelempark - Herend, 079/29 hrsz.
Látványterv II.

L/II.

Tervezett napelempark látványával terhelt tájkép

Nézőpont helyzete az objektumhoz képest: D
A nézőpont távolsága az üzem középpontjától: 900 m
Nézőpont megnevezése: 8. főút



Nézőpont helye a tájrészletben

Meglévő tájkép

8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
tájvédelmi szakértő, Sz-043/2009.

Szakértő: Bruckner AttilaENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/a.;
Képviseli: Háfra Ágnes környezetmérnök

Tervezõ:

Megbízó:

A terv rendeltetése:

Helyszín:

Rajzszám: Dátum:
2019. február White Energy Szolgáltató Kft.

Napelempark - Herend, 079/29 hrsz.
Látványterv III.

L/III.

Tervezett napelempark látványával terhelt tájkép

Nézőpont helyzete az objektumhoz képest: DK
A nézőpont távolsága az üzem középpontjától: 1100 m
Nézőpont megnevezése: 8. főút-vasútvonal csatlakozás



8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
tájvédelmi szakértő, Sz-043/2009.

M 1 : 12.500
Bruckner Attila

Dátum: Méretarány:

Szakértő: 

Helyszín:

Rajzszám:

Beruházó:

A terv rendeltetése:

Jelmagyarázat

White Energy Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 163.

2019. február

Tervezett napelempark - Herend, 079/29 hrsz.
I.

Láthatósági vizsgálat

Beruházási terület

Előtér (300-1000 m)

Közvetlen előtér (0-300 m)

Erdőállomány

Települési/ipari terület

A beruházás láthatóságának területe (300 m-en belül)

Vízfelület

Főút/vasút



8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
tájvédelmi szakértő, Sz-043/2009.

Tájesztétikai vizsgálat
M 1 : 12.500

Bruckner Attila

Dátum: Méretarány:

Szakértő: 

Helyszín:

Rajzszám:

Beruházó:

A terv rendeltetése:

A tájértékelés célja:.......................
Az értékelés tárgya:......................
A vizsgálati területek elkülönítése:
Raszter (négyzetrács) mérete:......
Vizsgált területek száma:..............
Vizsgált területek összes felülete:

A vizsgált tájelem uralkodó

Közepes látványváltozás

Kis mértékű látványváltozás

Nincs jelentős látványváltozás

II.

Jelmagyarázat
Közvetlen előtér (0-300 m)

Előtér (300-1000 m)

Beruházás ingatlana

a láthatóság mértékének megállapítása
felületek
raszteres (négyzetrácsos)
250 x 250 m (6,25 hektár)
100 db
625 hektár

White Energy Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 163.

2019. február

Tervezett napelempark -  Herend, 079/29 hrsz.

9 101 2 3 4 5 6 7 8

100999897969594939291

90898887868584838281

79 8075 76 77 7871 72 73 74

67 68 69 7063 64 65 6661 62

59 6055 56 57 5851 52 53 54

4947 48 5043 44 45 4641 42

35 36 37 38 39 4031 32 33 34

23 24 25 26 27 28 29 3021 22

19 2011 12 13 14 15 16 17 18



Láthatóság területe (egy km-en belül)

Jellemző nézpontok

Erdősáv, hófogósáv

8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
tájvédelmi szakértő, Sz-043/2009.

Bruckner Attila

Dátum: Méretarány:

Szakértő: 

Helyszín:

Rajzszám:

Beruházó:

A terv rendeltetése:

White Energy Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 163.

2019. február M 1 : 25.000

Tájképvédelmi vizsgálat
III.

Jelmagyarázat

MAJOLIKAGYÁR

CSEHBÁNYA-ÚJTELEP

SZENTGÁL

GOMBÁSPUSZTA

HEREND

A

A

B

B

Tervezett napelempark - Herend, 079/29 hrsz.

Beruházás ingatlana

Előtér (-1000 m)

Középtér (-2500 m)

Vasút

Főút (8. sz.)

Települési terület

Natura 2000 terület

Közút
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A terv rendeltetése:

Helyszín:

Rajzszám:

Beruházó:

Dátum: Méretarány:

Szakértő: 

Tájképvédelmi vizsgálat - Metszetrajzok

M 1 : 12.5002019. február

White Energy Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 163.

Bruckner Attila
8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
tájvédelmi szakértő, Sz-043/2009.

IV.
Tervezett napelempark - Herend, 079/29 hrsz.
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4. MELLÉKLET	
	
	
“MEGFIGYELT	HAZAI	ÉGHAJLATI	VÁLTOZÁSOK”	

	
	

- OMSZ	,	2015.	-	
  



 

 

 

 

 

  

 

Megfigyelt hazai éghajlati változások  
 



Az adatok eredete 
A meteorológiai adatsorok elemzésével meg-
ismerhetjük, és folyamatosan nyomon követ-
hetjük hazánk éghajlatának jellemzőit, tetten 
érhetjük az éghajlat hosszú távú megváltozá-
sának jeleit.  

Az OMSZ adatarchívumában tárolt, – koráb-
ban évkönyvekben, ma már digitálisan rende-
zett – adatok képezik a nemzeti éghajlati 

adatbázist, amely nemzeti kincs. Egyedüli hiteles alapja az 
ország éghajlatát vizsgáló tanulmányoknak, kutatásoknak, 
és nélkülözhetetlen információkat nyújt a környezeti álla-
pot egyéb szempontú értékeléseihez is.  

Reprezentatív éghajlati adat-
sorok előállítása 

A szervezett meteorológiai mérések kezdete óta a műszerek, 
a mérési körülmények és a mérések időpontja is többször 
változott. Az éghajlati eldolgozásokhoz ugyanakkor jó minő-
ségű, térben is kellő részletességgel ismert adatokra van 

szükség. A változó mérési körülmények indokolatlan törést, 
inhomogenitást eredményezhetnek a mért adatsorokban. 
Az esetleges hibák és inhomogenitások téves következte-
tésekre vezethetnek a nyers adatsorokon alapuló éghajlati 
elemzések során. Az automatikus adatellenőrzéshez és 
az adathibák javításához, valamint az adathiányok pótlá-
sához homogenizálási eljárást kell alkalmazni. Az OMSZ 
Éghajlati Osztályán kifejlesztett, matematikailag megala-
pozott, nemzetközileg is elismert és széles körben alkal-
mazott módszer a MASH (Multiple Analysis of Series for 

omogenization, szerző: Szentimrey Tamás).  

Az eljárás használata lehetővé teszi, hogy egy-egy állo-
más adatsorait úgy vizsgálhassuk, mintha a mérések 
mindig a jelenlegi mérőhelyen, azonos körülmények között 
folytak volna.  

3. ábra  Az eredeti és a homogenizált országos éves középhőmér-
sékletek alakulása 1901-től 201 -ig. A homogenizált sor trendje 

nagyobb összhangban van a globális tendenciákkal. 

 

. ábra. Az állomási adatok rá sra történő interpolá ió a biztos t a 
a kellő fedettséget 

 
Az adatminőség mellett a mérőhálózatok ontos ismérve, 
hogy ezek adatainak felhasználásával milyen pontosan 
tudjuk reprodukálni a meteorológiai mezőket, azok térbeli 
eloszlását. A mérőhálózat adatainak ismeretében, interpo-
láció alkalmazásával tetszőleges, méréssel nem rendelke-
ző helyen a meteorológiai elemek értékére becslést adha-
tunk. gy az egész országra kiterjedően pontos térképeket 
készíthetünk. Az Éghajlati Osztályon kidolgozott, kifejezet-
ten meteorológiai elemek interpolációjára készült eljárás a 
MISH (Meteorological Interpolation based on Surface 

omogenized data bases, szerzők: Szentimrey Tamás és 
Bihari Zita). A Magyarország éghajlatára vonatkozó elem-
zésekhez a MISH és MASH eljárások alkalmazása garan-
tálja a jó minőségű, térben és időben reprezentatív adat-
sorokat. 

Hőmérsékleti tendenciák  
A több mint egy évszázadra kiterjesztett vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a hazai változások a hőmérséklet tekinte-
tében jól követik a globális tendenciákat. A múlt század 

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

°C

eredeti homogén

1. ábra. OMSZ 
adatar h v m 

2. ábra. Az  központi ép letének észlelőkert e az 1 0-es évek 
közepén és az ép let tetőterasza, amely a mérések helye ma. 



eleje óta tapasztalt 1,2°C-os országos emelkedés 
(  ábra) meghaladja a globális változás kb. 0,9°C-ra be-
csült mértékét. Az 1. táblázat tartalmazza az éves és év-
szakos változásokat a lineáris trendmodell szerint a ren-
delkezésre álló leghosszabb sorokon, valamint az utóbbi 
évtizedekre, 1981-től, ami a legutóbbi intenzív melegedés 
időszaka globálisan és régiónkban is. 

1. táblázat. A becsült éves és évszakos hőmérsékleti változások 
(°C) két időszakra a 90%-os megb zhatósági intervall mokkal, 
melyek a legalább  és a legfel ebb  bekövetkezett változást 
jelentik. A szignifikáns változást kiemelés elöli  

 év tavasz nyár ősz tél 

1901-
2014 

1,2 1,3 1,4 0,9 1 

(0,8 , 1,6) (0,7 , 1,9) (1 , 1,9) (0,3 , 1,5) (0 , 2) 

1981-
2014 

1,5 1,6 1,9 1,2 1,3 

(0,9 , 2,1) (0,6 , 2,5) (1,1 , 2,7) (0,3 , 2) (-0,  , 3) 

Csak a téli változás nem éri el a statisztikailag szignifikáns 
mértéket a rövidebb soron, egyébként minden évszakos és 
az éves változás is egyértelmű mindkét időszakban.  

A legutóbbi harminc évben igen erőteljes a hőmérséklet 
emelkedés, de a melegedés nem azonos mértékű az 
ország különböző területein (6. ábra). Ebben az intenzíven 
melegedő időszakban a keleti, északkeleti országrészben 
a legnagyobb a változás, több mint 2,1°C. Emellett az 
ország középső területein és a Mecsek térségében is az 
átlagosnál jobban emelkedett a hőmérséklet. Az évszakos 
változásokat tekintve a nyarak hőmérséklete emelkedett 
leginkább, országos átlagban mintegy 1,9°C-kal. Az 
északkeleti régiók több mint 2,2°C-os, a kelet- és délalföldi 
területek, a szélesebb Dunamenti régió és a Mecsek kör-
nyéke 2 °C-t meghaladó mértékű melegedést mutatnak 
nyáron (7. ábra). 

. ábra  Az éves országos átlaghőmérsékletek eltérései az 1981-
2010-es átlagtól a t zéves sim tás görbé ével 1901-től 201 -ig 

6. ábra  Az éves átlaghőmérséklet (o ) változása 1 1 és 201  között 

7. ábra  A n ári átlaghőmérséklet (o ) változása 1 1 és 201  között 

A hőmérsékleti szélsőségek 
alakulása  

A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett változá-
sok arra utalnak, hogy az éghajlatváltozás a meleg szél-
sőségek növekedésével és a hideg szélsőségek sökke-
nésével jár régiónkban. A . század elejétől kezdve 
megnőtt a hőhullámos napok napi középhőmérsék-
let > 25 , hőségriadó . fokozat) száma, átlagosan 
7 nappal (8. ábra). 1981-től az ország középső és délal-
földi területein a legmarkánsabb a növekedés (9. ábra), 
kiterjedt területeken a két hetet is meghaladja.  

Ezzel párhuzamosan kevesebb a fagyos nap (napi mini-
mum fagypont alatti , mint a m lt század elején, jellemző-
en 13 nappal országos átlagban. -3
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8. ábra  A hőh llámos napok száma országos átlagban az 
1901–201  időszakban 

 
9. ábra  A hőh llámos napok változásának ter leti ellemzői az 

1981–201  időszakban 

Csapadéktendenciák 

A sapadék térben és időben nagyon változékony, így az 
éghajlatváltozás hatására bekövetkező egyirány  változá-
sokat nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. íg 
Észak- és Nyugat-Európában a melegedési tendenciával 
együtt több csapadék hullik, addig nálunk, a Földközi-
tenger térségéhez hasonlóan, éves szinten valamivel 
kevesebb. 

A csapadék éves összege 1901-től mindössze 5,6%-os 
csökkenést mutat (2 táblázat), de az éven belüli eloszlása 
megváltozott. Az átmeneti évszakok csapadékára 15% 
körüli csökkenés adódik, az őszi másodmaximum eltűnő-
ben van. A nyári növekedés meghaladja a 7%-ot, de ez a 
változás még nem éri el a statisztikailag szignifikáns mér-
téket.  

Egyedül a tavaszi csökkenés állítható magas megbízható-
sággal 1901-től. Az utóbbi évtizedekben a csapadékválto-
zások a növekedés irányába mutatnak, és emellett a szél-
sőséges jelleg dominál. 

2. táblázat. A becsült éves és évszakos csapadékváltozások (%) 
két időszakra a 90%-os megb zhatósági intervall mokkal, melyek 
a legalább  és a legfel ebb  bekövetkezett változást elentik. A 
szignifikáns változást kiemelés elöli  

 év tavasz nyár ősz tél 

1901-
2014 

-5,6 -16,8 7,2 -15,1 3,6 

(-13, 3) (-28, -4) (-8, 2 ) (-31, ) (-1 , 2 ) 

1981-
2014 

16,9 10 16,7 19,9 26,6 

(-2, 0) (-19, ) (-11, 2) (-1 , 77) (- , ) 

A legutóbbi három évtizedre növekedés jellemző, különö-
sen nyáron. A nyári csapadék azonban egyre intenzívebb, 
ezáltal kevésbé hasznosul, és sokszor heves események 
kísérik a csapadékhullást. Nagy kilengések tapasztalhatók 
az utóbbi években - aszályok és áradások egyaránt elő-
fordultak – ugyanakkor megnőtt a rendkívül száraz évek 
fellépésének valószínűsége (10. ábra).  

10. ábra. Az éves csapadékösszegek országos átlagának eltéré-
sei az 1981-2010-es átlagtól a t zéves sim tás görbé ével 1901-től 

201 -ig 

A nagy változékonyság miatt a trendtérkép egy hosszabb, 
fél évszázados periódus alapján készült, de még ebben 
sem mutatkoznak egyértelmű tenden iák 11. ábra). A 
hatvanas évektől, 1961-2014 között, kismértékű, országos 
átlagban mintegy 4%-os, statisztikailag nem szignifikáns 
növekedést mutatnak a csapadéksorok. A Dunántúlon, a 
Marcal-medencében, a Zala mentén, a Somogyi domb-
ságban, 
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valamint a őváros térségében jelentkeznek kiterjedt, 
sökkenő sapadék  területek, ahol a csökkenés megha-

ladja az 5%-ot. A Nyírségben 15%-os csapadéknöveke-
dés jelentkezik, de ez a változás még nem szignifikáns. 

 
11. ábra. Az átlagos évi csapadékösszeg változása 1961–201  

között 

A csapadékszélsőségek  
alakulása 

Kevesebb napon hullik csapadék a mérések szerint. A 
csapadékos napok (napi összeg > 1 mm) száma összes-
ségében csökkent 1901 óta, országos átlagban 15 nappal 
(12  ábra).  

12  ábra. A csapadékos napok átlagos évi számának alakulása 
az 1901–201  időszakban a trendvonallal 

A napi 20 mm csapadékot meghaladó napok száma átla-
gosan több mint 2 nappal emelkedett a 20. század eleje 
óta, ugyanakkor a száraz időszakok maximális hossza 
jelentősen, átlagosan évi közel  nappal megnövekedett 
(13. ábra). A nyári napi csapadékintenzitás, vagy más 
néven átlagos csapadékosság (a lehullott időszakos ösz-
szeg és a csapadékos napok számának hányadosa) or-
szágosan kb. 1 mm-rel nőtt 1901 óta, ami arra utal, hogy a 

csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, 
zivatarok során éri el a felszínt (1  ábra). Az utóbbi, mint-
egy fél évszázadban a nyári intenzitásváltozás az ország 
északi régióiban jellemzően növekvő, a legnagyobb növe-
kedés 3 mm körüli (1  ábra). Közép- és Dél-Dunántúlon 
és a Szatmár-Tiszahát térségében sökkenő intenzitást 
figyelhetünk meg. Fontos megjegyezni, hogy a változások 
csak kisebb területeken érik el a statisztikailag szignifikáns 
mértéket. 

13. ábra. A leghosszabb száraz időszakok alakulása az 1901–201  
időszakban a trendvonallal 

1 . ábra. A nyári átlagos napi csapadékosság alakulása 1901–
201  időszakban a trendvonallal 

1 . ábra. A nyári átlagos napi csapadékosság változásának 
térbeli ellemzői 1 1–201  között 

50
60
70
80
90

100
110
120
130

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

nap

10

15

20

25

30

35

40

45

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

nap

2

4

6

8

10

12

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

mm/nap



Éghajlati adatbázis a Kárpát-medencére: CARPATCLIM projekt 
Az éghajlatváltozás várhatóan jelentős következmé-
nyekkel jár a Kárpát-régióban a természetes ökoszisz-
témákra és az emberi tevékenységre nézve egyaránt. 
Emiatt különösen időszerűvé vált a változatos dombor-
zati sajátosságokkal, természeti adottságokkal, eltérő 
kultúrákkal, politikai határokkal szabdalt térség éghaj-
lati viszonyainak, ezen belül a szélsőségek alakulásá-
nak részletes leírása. 

A CARPATCLIM projekt célja a Kárpát-régió részletes 
tér- és időbeli éghajlati vizsgálatának megalapozása 
volt. Az OMSZ vezette konzorcium tagjai, illetve a 
projekt résztvevői többségében a Kárpát-medence és 
a Kárpátok vonulata által érintett országok (Ausztria, 

Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Horvátor-
szág, Szerbia és Lengyelország) meteorológiai és 
hidrológiai szolgálatai voltak. A megvalósítás az 
OMSZ-ban kifejlesztett MISH-MASH interpolációs és 
homogenizációs eljárásokon alapult. Az együttműkö-
dés során egységes módszerekkel, harmonizált adat-
bázis jött létre: 13 meteorológiai elem 0,1 fokos (kb. 
10 km-es) harmonizált, rácsponti adatbázisa az 1961–
2010-es időszakra. A napi adatokon kívül számos 
származtatott paraméter: aszályindexek és extrém 
klímaindikátorok értékei is előálltak, melyek a digitális 
klímaatlasszal együtt letölthetők a projekt honlapjáról 
(www.carpatclim-eu.org). 

 
A középhőmérséklet és változása (fenn), valamint az átlagos évi csapadékmennyiség és változása (lenn) az 

1961–2010 időszakban a Kárpát-régióban

http://www.carpatclim-eu.org/


 

Összefoglalás 

• Az éves középhőmérséklet emelkedése  
• 1901-től Magyarországon 1,2°C, ez meghaladja  

a globális átlagos 0,9°C-os értéket. 
 

• A legutóbbi évtizedekben a nyarak melegedtek  
legjobban, 1981-től közel 2°C-kal. 
 

• A meleg szélsőségek gyakoribbá válásában mutatkoznak  
meg leginkább az éghajlatváltozás jelei. Az ország középső 
és délal öldi területein a hőhullámos napok száma 
több mint két hetes növekedést mutat 1981-től. 
 

• A sapadékváltozások kevésbé egyértelműek. -től  
az éves összeg kismértékben csökkent, a tavaszi és  
az őszi csapadékmennyiségek csökkenése 15% körüli.  
A legutóbbi évtizedekre viszont növekedés jellemző,  
de nem éri el a statisztikailag szignifikáns mértéket. 
 

• Kevesebb napon hullik csapadék, a csökkenés 15 nap,  
a legszárazabb időszakok hosszabbak lettek,  
átlagosan 5 nappal, 1901-től.  
 

• Nyáron 1 mm-rel megnőtt az átlagos napi csapadék, 
ami az intenzív események növekvő számát jelzi. 
1961-től az ország északi felében a nyári intenzitás 
növekedése, míg Dél-Dunántúlon a csökkenése 
igyelhető meg. 

Az utóbbi évtizedeket jellemző magas hőmérsékletek 
és az egymást követő évek szélsőséges sapadék- 
viszonyai, illetőleg az árvíz és aszályhelyzetek 
súlyosbodása miatt is indokolt az éghajlati állapot 
kiterjedt mérésekre alapozott 
monitoringja. 
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Meteorológiai tájékoztatás: 
Éghajlati hatástanulmányok:  eghajlat@met.hu  

gha lati adatszolgáltatások, feldolgozások: 
 klimaker@met.hu  

lőre elzés és eg éb szolgáltatások: 
 service@met.hu  

Meteorológiai élőszavas 
tájékoztatás emelt d as h vószámon :  

ltalános tá ékoztatás, előre elzés 
Tel.: (90) 603- 21 
 

dő árás előre elzés és viharjelzés  
a Balatonra és a Velencei-tóra:  
július 1-től a g szt s 20-ig 0h-2 h között, 
április 1-től ni s 0-ig, valamint  
a g szt s 21-től október 1-ig 8h-20h között  
Tel.: (90) 603- 2  
 

Központi elérhetőségek 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
102  dapest, Kitaibel ál  1  

el  (1) - 00 
a  (1) -  

e-mail: omsz@met.hu 
 

ar zell yörgy őobszervatórium 
11 1 dapest, ili e tér  

el  (1) - 00 
a  (1) - 0  

 
iskol i eszélyjelző és zolgáltató roda 

 iskol , Kerpel  Antal  12  
el  ( ) - 0  

e-mail: miskolc@met.hu 
 

ió oki iharjelző bszervatórium 
00 iófok, itorlás  1  

el  ( ) 10-  
e-mail: siofok met h  
 
Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 

2  zeged, a ai t 11  
el  ( 2) 2 -0 2 

e-mail: szeged@met.hu 
 

www.met.hu 

Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat
Kiadásért felel az OMSZ elnöke, 2015.

mailto:eghajlat@met.hu?subject=%C3%89ghajlati%20hat%C3%A1stanulm%C3%A1nyok%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:klimaker@met.hu?subject=%C3%89ghajlati,%20m%C3%A9rt%20adatok%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:service@met.hu
mailto:omsz@met.hu
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mailto:szeged@met.hu
http://www.met.hu/
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