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1

Előzmények

Kérelmező a Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon 10 MW-os naperőmű építését tervezi. Az
építéssel érintett ingatlan területe 24,2320 ha. A tervezett beruházás Zsoldos Tibor Attila
(4813 Gyüre, Árpád u. 73.) tulajdonát képező ingatlanon valósulna meg. Mivel a létesítéssel
érintett ingatlan beépítésre szánt területen létesül és összterülete nagyobb mint 3 ha, ezáltal a
tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. a) pontja alá tartozik.
128. a) Egyéb, az 1-127 pontba nem tartozó építmény, építmény – együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól (a területfoglalás a R. 2. § (2) f) pontja szerint
– a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek összes területe), vagyis a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.
Fentiek alapján a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével, illetve dokumentálásával az ezTrade Solar Kft. az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) bízta meg.
Az engedélykérelem alapját képező erőművet az engedélyesek már megterveztették. A rendelkezésre álló tervdokumentációk miatt jelen tanulmányban a telepítési helyek, alternatívák
és lehetséges változatok bemutatása nem volt értelmezhető. A dokumentáció elkészítéséhez a
tervező és a beruházó által szolgáltatott adatokat használtuk fel.

2

Általános adatok
2.1 A kérelmező adatai

Az engedélyt kérő neve:
Székhelye:
A telephelyének neve:
A telephelyének címe:
KSH azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:
KÜJ szám:
Kapcsolattartó:
Felelős vezető:

ezTrade Solar Kft.
1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.
Naperőmű telep
Gyüre, 050/3 hrsz-ú ingatlan
25477579-4299-113-01
25477579-2-41
10402142-50526786-75501010
103476591
Tősér Gergely
Szelei Péter József - ügyvezető
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2.2 A dokumentáció készítőinek adatai
Neve:
Székhelye, postacíme:
Ügyvezető, készítő:
Engedély száma:
A dokumentáció készítésébe bevont szakértők:
Engedélyek száma:

Elérhetőségek:
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6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.
Kalmár Krisztián, környezetmérnök, szakértő
SZKV- hu, le, vf, zr/06/0934/H- 2166/10
Takács Nóra, környezetmérnök, szakértő
SZKV- hu, le, vf, zr/06/1041/H-2119/10
Nagy Balázs – környezetvédelmi szakmérnök,
szakértő
SZKV- hu, le, vf 06/1162.
Faggyas Szabolcs – táj és természetvédelmi
szakértő
OKTVF SZ-009/2009
uniterv2005kft@gmail.com
tel./fax: 62/ 468- 019; mobil: 30/207- 5456;
70/ 628- 3703;

A tervezett tevékenység célja, volumene

Az előterjesztett tervdokumentáció célja az ezTrade Kft. részéről egy 10 MWp, teljesítményű
szolár erőmű megvalósítása 3 ha-t meghaladó méretű ingatlanon. Az előállított energia menynyisége optimális esetben 14 206 kWh/év. A technológiai berendezések telepítésével a nap
energiáját alakítják át villamos energiává megújuló energiából. Az energiaátalakítás szolár
panelok úgynevezett fotovoltaikus panelok segítségével történik. Az előzményekben bemutatásra került, hogy a tevékenységet végző Kft. a napelemes erőműve által megtermelt áramot
pedig egy jóváhagyott csatlakozási terv alapján értékesíti.
A nap sugárzási energiájából fotovoltaikus technológia segítségével előállított villamos energia technológiájának üzemeltetése nem lesz negatív hatással a természet környezetére. Ellenkezőleg, előzetes számítások szerint a Kft. üzemeltetése során együttesen évente cca. 5000
tonna CO2 kibocsátásától óvja meg a Föld légkörét, járulékosan pedig csökkenti hazánk energia függőségét.
A kérelmezőnek nincs tudomása arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerülne
összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására.
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4

A tervezett tevékenység számításba vett változatainak leírása

Korábban említettek szerint az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítését megelőzően a
kérelmező már konkrét, részben jóváhagyott tervekkel rendelkezett a megvalósításra vonatozóan, így a jelenleg ismertetett alternatíván felül egyéb alternatíva vizsgálata nem volt értelmezhető. A tervek elkészítését megelőzően a kérelmező viszont folytatott elemzéseket a beruházással kapcsolatban. Az elemzések, vizsgálatok fő szempontja volt a beruházás igazítása
a hazai jogi környezetbe, ezzel párhuzamosan egy olyan helyszín kiválasztása, ami természeti
adottságainál fogva alkalmas a naperőmű létrehozására. Az ingatlan kiválasztásánál szempont
volt, hogy viszonylag kis költséggel megoldható legyen a megtermelt energia hálózatra történő betáplálása, mely a terület mellett húzódó 22 kV-os távvezetékre csatlakoztatva megoldottnak tekinthető.

5

A tevékenység volumene

A tevékenység volumene az előállított energiában mérhető. Az építkezési terület
a Magyarország területét ábrázoló napsugárzás térképe szerint az 1235 kWh/m2/év intenzitású sávban helyezkedik el. A vállalkozásra vetítve az alábbiakkal jellemezhető a volumen:
Az ezTrade Kft. esetében: DC oldalon 14 633 kWp teljesítménynek megfelelő 43 200 db
WINAICO WST 275 típusú polikristályos napelem modulok lesznek beépítve. A telepített
energiát 200 db KACO blueplanet 50.0TL3 inverter alakítja át 3 fázisú váltakozó árammá.
Optimális üzem mellett a Kft. által előállított energia: 14 206 MWh/év.
Táblázatos összefoglalás:
Előállított
Előállított
energia
DC energia
oldalon kWp) (MWh/év)
14 633 088
14 206

Napelemek tartószerkezeteinek Inverterek adata, darabmegnevezése, darabszáma
száma
600 db E-Solar Trio 3x24 asztal

200
db
KACO
blueplanet 50.0 TL3

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energiát zöldáramként a MAVIR Zrt. kötelezően megvásárolja a kötelező átvételi rendszer keretén belül.
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6

Az építés és működés megkezdésének várható időpontja

Kérelmező a telephely kialakítását az engedélyek beszerzését követően tervezi megvalósítani.
A kivitelezés várhatóan 4-6 hónapot vesz igénybe, ezt követően az üzem a hálózatra csatlakoztatható. A műszaki átadás tervezett ideje 2017-re tehető. Kapacitás tekintetében felfutással
nem kell számolni, így az üzem elméletileg a működés megkezdésétől képes lesz teljes kapacitással üzemelni, mely kapacitás természetesen csak elméleti jellegű, hiszen az nagyban függ
az időjárási körülményektől.
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7

A tevékenység helye, területigénye

A naperőmű tervezett helye a Gyüre, 050/3 hrsz. alatti ingatlanon található. Az ingatlan tulajdonosa Zsoldos Tibor Attila (4813 Gyüre, Árpád u. 73.) nyilatkozatot adott a kérelmezőknek,
hogy Ők nevezett ingatlanra megszerezzék a szükséges engedélyeket az erőművek létesítéséhez. Ez a nyilatkozat a dokumentáció mellékleteként csatolásra került.
Az ingatlan elhelyezkedését az alábbi légifotó mutatja:
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Az üzem részletes helyszínrajza

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.

9

Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő naperőmű
__________________________________________________________________________
A naperőmű építményei: Konstrukciós tartóelemek, Transzformátorállomás, Túlfeszültség és
villámvédelem, földelés, Kábelcsatlakozás a 22 kV-os vezetékre, Bekötőút, Kerítés és védelmi rendszer
 Napelem modul: WINAICO WST 280 típusú polikristályos napelem modulok
43 200 db
 Inverterek: KACO blueplanet 50.0TL3
200 db
 Nagyfesz. kábel vezeték
 Transzformátorállomás - 1600 kVA
8 db
 Fix E-Solar Trio 3x24 napelemtartószerkezet
600 db
A naperőmű elhelyezése a korábban nevesített Gyüre 050/3 hrsz. alatti 242 320 m2 területű
ingatlanon történik. A próbacölöpözésre a Szalontai Rendszerintegrátor Kft. végzett vizsgálatokat, mely eredményét az alábbi jegyzőkönyv tartalmazza:

A Trischler Hungária Geotechnikai és Környezetvédelmi Mérnöki Tanácsadó Kft. a
napelempark helyén geotechnikai vizsgálatokat végzett. A vizsgálati jegyzőkönyv arra a célra
készült, hogy a cölöpözés jellege és fajtája, a cölöpözés mélysége meghatározásra kerüljön, a
talajvíz szintjének és a talaj összetételének pontos ismerete így az előzetes vizsgálati eljárás
szempontjából jelentőséggel nem bíró adat. A talajminták szulfát-tartalma összességében nagyon alacsony. A vizsgált helyszín a napelem park telepítésére – geotechnikai szempontok
szerint – alkalmas, a feltárásokban megismert természetes talajkörnyezet kedvező tulajdonsáUni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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gú talajrétegekből áll. A vizsgálatok során a terepszinttől -2.0 m-ig a talajvízszintet nem ütötték meg.
A beruházással kapcsolatban megjegyzendő, hogy a tervezési területen a Beregi T+B Kft.
(4800 Vásárosnamény, Jókai út 41.) homokbányát üzemeltetett. A kitermeléssel az ingatlan
DNy-i sarka volt érintett, ahol napelem panelek nem kerülnek telepítésre (alábbi ábra). A terület kihasználtságáról az alábbi adataink vannak:

A napelemmel érintett telepítési terület mérete (sraffozott terület) 19.2 ha, mely a teljes ingatlan területének 79 %-a, azzal a megjegyzéssel, hogy a burkolt felületek mérete ennél jóval
kisebb figyelembe véve, hogy a paneleket tartó asztalok alatt burkolatlan zöldfelületek maradnak.

8

A tevékenység helye és környezete, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített módja

Az ingatlan Gyüre település NY-i, ÉNY-i részén helyezkedik el, a belterület határától számított mintegy 1100 méterre.
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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telephely

A terület megközelítése az 4115. számú Vásárosnaményt Záhonnyal összekötő út 34+660 km
szelvényéből leágazó úton lehetséges. Az beruházási terület súlypontjának a Gyüre belterületi
úttól (József Attila u.) mért távolsága kb. 1530 méter. A terület szántó művelési ágú terület,
mely bejegyzett bányatelek. A tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan mérete 242 320 m2,
amely Zsoldos Tibor Attila (4813 Gyüre, Árpád u. 73.) 100 %-os tulajdonában van.

az érintett
ingatlan

a telepítés helyszíne a Google térképén
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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a telepítés helyszíne

a telepítés helyszíne
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 32. § 5. pontja alapján a megújuló energiaforrások műtárgyai a külön jogszabályok
keretei között valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben – amennyiben használata
során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet – elhelyezhetők. A területen jelenleg építészeti elem
nem található, a területen mezőgazdasági művelés, ill. legeltetés folyik.
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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9

A terület és ingatlan jellemzése, jelenlegi állapotának bemutatása

A tevékenység végzésének közvetlen hatásterülete az ingatlan maga, a közvetett hatásterülete
pedig az ingatlanon kívül levő szomszédos területek, a dokumentáció későbbi fejezeteiben
leírtak szerint.
9.1 Általános természeti földrajz
A település a Beregi-sík elnevezésű kistájon található, mely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. a kistáj területe 556 km2 (a középtáj 19,4 %-a, a nagytáj 1,1 %-a)
9.2 Vizek
A Tiszának a határtól Zsurkig terjedő 120 km-es szakasza a főfolyó, amelyhez 32 781 km2-es
vízgyűjtő tartozik (hazai rész 2525 km2). Jobbról, a határon túlról a Szipa csatorna (37 km,
225 km2, ebből 61 km2 határon túli) vezet beléje Tiszaszalkánál. Jobbra ágazik ki belőle a
Csaronda (29 km, 477 km2, ebből 140 km2 határon túli). Ez jobbról felveszi a határon túlról
érkező Dédai-Mic-csatornát (15 km). A kistáj területén van a Szamos és a Kraszna tiszai torkolata. Mérsékelten száraz és mérsékelten vízhiányos terület. Vízjárási adatok jelenleg csak a
Tiszáról vannak.
Az árvizek ideje általában kora nyár, kisvizeké az ősz és a tél. A tartós nyári-őszi kisvizek
miatt ezen a szakaszon Vásárosnaményig időszakosan hajózható. A belvizi csatornahálózat
meghaladja a 300 km-t. A Tiszát ezen a szakaszon végig árvízgátak kísérik. Valamennyi állóvize tiszai holtág. A 15 meandertó felszíne 154 ha. A legnagyobb közülük a Tiszaadony
melletti (24 ha).
A talajvizet a kisebb folyópart hátaktól eltekintve 2-4 m között érjük el. Mennyisége jelentékeny. Jánd-Gulács között nátrium-, máshol a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége Tarpától keletre 15 nk° között van. A szulfáttartalom csak TarpaGergelyiugornya között haladja meg a 60 mg/l-t. Az ártézi kutak ritkán mélyülnek 100 m alá,
de akkor is jelentékeny vízhozamot adnak. Vizük gyakran erősen vasas.
A vezetékes vízellátás és a csatornázottság között jelentős a különbség: 2008-ban a lakások
93%-a rendelkezett vezetékes ivóvízzel, a csatornahálózatra viszont csak 36,2 % kapcsolódott
rá. Szennyvízcsatorna mindösszesen 6 településen épült ki valamilyen szinten.
9.3 Éghajlat
Mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös éghajlati öv határán fekvő táj. A csapadék ellátottságot tekintve mérsékelten száraz. A napfényellátottság évi 1800 óra körüli. Nyáron 750-770
óra, télen 160-165 óra napsütés valószínű. A középhőmérséklet évi és nyári félévi átlaga 9,5Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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9,6 °C, ill. 16,8-16,9 °C. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok száma 193-195, a
tavaszi határnapja április 4-6., az őszi október 18. Általában április 14. és október 20. között
(185 nap) nem kell fagypont alatti hőmérsékletek előfordulásától tartani. Az abszolút hőmérsékleti sokévi átlaga közel 34 °C, a minimumoké -18 és -19 °C közötti.
A csapadék évi összege 610-630 mm (É-on a több), a tenyészidőszaké 360-370 mm. A 24
órás csapadékmaximum 126 mm (Csaroda). Évente 44 a hótakaros napos átlagos száma, az
átlagos maximális hóvastagság 20 cm. Az ariditási index értéke 1,08-1,12. Az uralkodó szélirány északi, második, ill. harmadik helyen a DK-i, ill. DNY-i áll. Az átlagos szélsebesség 3
m/s alatti. A rövid tenyészidejű, kevésbé melegigényes és vízigényesebb kultúráknak kedvez
az éghajlat.

A vizsgált ingatlan

csapadék sokéves átlaga
forrás: http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2000/0006/idojar/magyaror.htm

9.4 A vizsgált terület immissziós jellemzése
A vizsgált telephely közelében nincs immissziós mérőállomás, ezért a helyszín környezetének
levegőminőségét a legközelebb eső Nyíregyháza Széna téren elhelyezett automata immissziós
mintavételi állomás (HU0028A) 2014-es adatsoraiból értékeltük, tekintettel arra, hogy Gyüre
településen immissziós adatok nem állnak rendelkezésre. A telepítési helyszín közelében található manuális mérőállomásokon csak korlátozott légszennyező komponens mérése történik, ezért ebből messzemenő immissziós következtetéséket levonni nem lehet.
A koncentrációértékek Nyíregyháza esetében sem tekinthetők teljesen reprezentatívnak, mivel
a vizsgált terület lazább beépítésű, rurális jellegű, míg Nyíregyházán az immissziós mérőpont
a belvárosban helyezkedik el, ahol a közlekedési eredetű immissziók a meghatározók. A
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet Magyarország levegőminőségét 10 légszennyezettségi zónába
sorolja, és 13 város levegőminőségét külön minősíti. Gyüre közigazgatási területe nincs külön
minősítve. Ezt figyelembe véve a légszennyezettségi tartományok a 14/2001. (V. 9.) KöMEüM-FVM együttes rendelet 4. sz. melléklete szerint:
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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Légszennyező anyag
Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid
Szilárd anyag (PM10)

Zónacsoport
F
F
E
F

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja
meg.
Az Országos Meteorológia szolgálat elkészíti a légszennyezettségi index táblázatot, amelyben
feldolgozza a mérőállomások által mért adatokat az éves átlagértékek alapján. Nyíregyháza a
légszennyezettségi index 2014 adatai alapján kiváló ill. jóbesorolást kapott:

Légszennyezettségi index, 2014.
Minősítés:
A vizsgált terület levegőminőségi indexe a mérési eredmények átlaga alapján a jogszabályi
besorolás alapján megfelelőnek mondható. A tervezett tevékenység bűzterhelést nem eredményez.
9.5 Természet és tájvédelem
Növényzet
Gyüre Község közigazgatási területe növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartományon belül az Eupannonicum flóravidék, azon belül pedig a Nyirsegense flórajáráshoz tartozik. Földrajzi kistájak alapján a település besorolása: Alföld Nagytáj, Nyírség középtáj,
Északkelet-Nyírség kistáj
A beruházással érintett terület tágabb környezetének jellemző növényzete (Magyarország
földrajzi kistájainak növényzete alapján Lesku Balázs 2008 nyomán)
1. Alföld nagytáj
1.1. Nyírség középtáj
1.1.12. Északkelet-Nyírség kistáj
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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A kistáj potenciális erdőterület, de a homoki erdők helyén jelenleg többnyire szántók, gyümölcsösök és települések jellemzők. Nagy részén a természetesebb élőhelyek csak mozaikosan jelennek meg az agrártájban. A természetszerű erdők aránya minimális (csak a kistáj nyugati határán lévő Baktai-erdő jelentősebb kiterjedésű), jellemzők az ültetvények (akác, nemes
nyár, fenyők). A térségi szárazodás miatt az üde és vizes élőhelyek visszaszorulóban vannak.
A gyepek főleg másodlagos homoki legelők és jellegtelen üde rétek. A kistáj északnyugati
részén a Rétközhöz hasonló élőhelyek is megjelennek. A kevés természetszerű erdőmaradvány a gyöngyvirágos-, gyertyános-kocsányos és pusztai tölgyesek származéka. A buckaközi
mélyedésekben jellemzőbbek a lápi jellegű mocsárrétek, magassásosok és rekettyefüzes fűzlápok (főleg a kistáj szélein), illetve ezekből kialakult, leromlott, elnádasodott üde gyepek,
sásosok, keleti peremen apró égerlápok. A Vajai-tó úszólápjai különleges értéket jelentenek.
A száraz homoki gyepek jellemzően (leromló) homoki legelők. Az özöngyomok az erdőkben
és gyepekben is előretörőben vannak. Erdeiben az erdei fajok visszaszorulóban vannak. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica palustris) (Petneháza), a Vajai-tó úszólápjain a hagymaburok (Liparis
loeselii) (eltűnőben) és a tarajos pajzsika (Dryopteris cristata). Csatornákban keskenylevelű
békakorsó (Berula erecta) többfelé él, a mocsári csorbóka (Sonchus palustris) és a mocsári
lednek (Lathyrus palustris) előfordulása a Rétköz átnyúló részeihez kötődik. Homoki gyepekben néhol előfordul a horgas bogáncs (Carduus hamulosus).
Gyakori élőhelyek: OB, OC; OA, B5;
közepesen gyakori élőhelyek: D34, B1a, P2a, J1a, RA, RB, RC, P2a;
ritka élőhelyek: A1,A23, L5, B2, B4, BA, G1, B1b, D6, H5b, J2, K1a, P45.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca),
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), kisvirágú
nebáncsvirág (Impatiens parviflora), amerikai alkörmös (Phytolacca americana), kései
meggy (Prunus serotina), japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia
pseudoacacia), aranyvessző-fajok (Solidago spp.).
Az érintett területek növényzete:
A tervezéssel érintett terület Gyüre Község külterületén található. Az ingatlant (Gyüre, 050/3)
már a topográfiai térképek is szántóterületnek jelölik, melyet egyéb szántók, de elsősorban
telepített tájidegen fajokból álló erdők vesznek körül.

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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A 2013-as légifotón már jól látszik, hogy egyetlen szomszédos szántó kivételével a teljes ingatlant erdők veszik körül, melyet 2016-ra részben letermeltek.
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Maga az ingatlan szántó művelési ágban van, az elmúlt években a hasznosítása ennek megfelelő volt. Az enyhén hullámos, homokos felszín jelen állapotában még jobban hasonlít a szántókhoz, mint a fiatal parlagokhoz, ugyanakkor már megjelentek benne a pionír gyomfajok,
mint a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) és a tájidegen inváziós növény a selyemkóró
(Asclepias syriaca). A két összefüggő szántóterület között van egy keskeny „gyepsáv”, amely
inkább már a fiatal parlagnak tekinthető, itt a fenti gyomfajok zártabb állományban helyezkednek el, míg a terület többi részén jelentős mértékben találunk csupasz homokfelszíneket.

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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Jellemző növénytársulások, élőhelyek ÁNÉR kategóriái
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák.
A kategória természetessége: Természetessége általában 1-es, de a ritka, védendő gyomfajokkal bíró állományokat kettesnek tekintjük.
Védett, fokozottan védett, illetve Natura 2000 jelölő faj, illetve élőhely a beruházással érintett
területen nem ismert.
Vásárosnaményi Járási Hivatal
4801 Vásárosnamény Alkotmány út 7.
Ingatlan leíró adatai
2016.09.01
GYÜRE
Külterület 050/3 helyrajzi szám

Szektor: 61
Térképszelvény:

I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
kat.t.jöv. alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/ min.o

terület
ha m2

k.fill.

ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
--------------------------------------------------------------------------. szántó
24.2320
61.72
6
2.2687
11.80
7
19.1753
46.02
8
2.7880
3.90
2. bejegyző határozat: 36354/2007.11.26
Bányatelek

Állatvilág
A terület állatföldrajzi szempontból a Közép-dunai faunakerület, Pannonicum faunakörzet,
Eupannonicum faunajárásába tartozik. A közeli erdők miatt számos faj előfordulására lehet
számítani. vizes élőhely a környéken nincs, így a vízimadarak jelenléte nem várható jelentő
mértékben.
Az egykori anyagnyerőhelyek, bányafalak gyurgyalagok (Merops apiaster) és partifecskék
(Riparia riparia) potenciális fészkelőhelyei, bár a beruházás jelenlegi üteme ezeket a részeket
nem érinti.
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Védett természeti területek, Natura 2000 területek
Az érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartása szerinti természeti területnek, valamint az Országos Ökológiai Hálózatnak nem képezi részét. A tervezett fejlesztéshez legközelebb eső természetvédelmi oltalom alatt álló terület a Szatmár-Beregi tájvédelmi Körzet, mely egyben Natura 2000
területnek is minősül [HUHN10001, HUHN20049]) mintegy 9200 méterre található. A legközelebbi Natura 2000 területek a különleges madárvédelmi területek közé tartozó SzatmárBereg (HUHN10001) 1800 méterre található, a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek közül a Felső-Tisza (HUHN20001) 2800 méterre található.
Természeti területek
A település az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.)
KöM-FVM együttes rendelet mellékleteiben Szatmár-Bereg régió részeként Kiemelten fontos
ÉTT-ek térségeiben szerepel.
9.6 Tevékenység kapcsolata a vízgyűjtő gazdálkodási tervezéssel
Tervezett tevékenység Gyüre község külterületén a 050/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett. Az
ingatlan a Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve alapján Tisza részvízgyűjtő területének Felső-Tisza alegységében, helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében élővízfolyások nincsenek. A legközelebbi vízfolyás a telephely határától számított 1400 méterre lévő
Gyürei Holt-Tisza hullámtéri holtág, de erre a vízfelületre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. Az állóvízről annyi tudható, hogy 0,15142 km2 felületű, 2 méteres átlagmélységű hullámtéri holtág. A vízgyűjtő gazdálkodási szempontból a Tisza Szipa-főcsatornától
Belfő-csatornáig tartó szakasza (AEQ057) értékelhető.
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tervezési terület

részlet az átnézetes térképből (www.vizeink.hu)
A víztest neve: Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig tartó szakasza AEQ057
A víztest VOR kódja:
A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Tisza
A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás (kód és szöveges definíció): természetes vízfolyás,
8M
A vízfolyás hossza:110,34 km
Teljes vízgyűjtőméret: 33723 km2
Alegység kódja, neve: 2-1 FETI
Részvízgyűjtő kódja, neve: 2, Tisza
Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások kémiai állapotára:
VOR

AEQ057

Víztest neve

Tisza Szipafőcsatornától
Belfőcsatornáig tartó
szakasza

VIZIG

alegység

Módosítottság
hidromorfológi
a és biológia
alapján

Kémiai
állapot

Kémiai
állapot
megbízhatósága

Célkitűzés
kémia
2015

FETI

2-1

nem

nem jó

magas

a jó állapot
fenntartandó
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Célkitűzések és mentességek - Vízfolyások ökológiai állapotára:
VOR

Alegység

Ökológiai
minősítés

AEQ057

2-1

mérsékelt

Ökológiai
minősítés
megbízhatósága
magas

Celkitűzés
ökológia
2009
A jó
állapot
elérendő

Celkitűzés
ökológia
2015

Mentesség ökológia
2015

Célkitűzés fiz-kém
állapotra ható
terhelésektől függő
ökológia

A jó
állapot
elérendő

G2, M2

2027+

G2: Az intézkedések 2015-ig történő megvalósítása aránytalanul magas terheket jelent a gazdaság, társadalom bizonyos szereplői, vagy a nemzetgazdaság számára, aránytalan költségek VKI 4.4 időbeni mentesség
M2: A jó állapot eléréséhez szomszédos országgal összehangolt intézkedésekre van szükség

Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések:
Vt-VOR

Víztest név

Alegység

alapintézkedés

kiegészítő
intézkedés

megjegyzés

Megvalósítás
végső dátuma

AEQ057

Tisza Szipa-főcsatornától
Belfő-csatornáig tartó
szakasza

adathiány

adathiány

adathiány

adathiány

adathiány

Összefoglaló értékelés:
Tervezett létesítmény, szennyező anyag felszíni vízbe való kibocsátását nem eredményezi. A
tervezett tevékenység alternatív energiahasznosítás, mely veszélyes anyagok kibocsátását nem
eredményezi. Mivel a telephelyre tervezett létesítmények üzemeltetésével szennyező anyag
felszín alatti vízbe kizárólag csak földtani közegen át szivárogva (közvetve) juthat be, azonban ilyenek a technológiából a bemutatottak alapján nem kerülhetnek ki, így az ismertetett
víztestekbe, mint környezeti elembe, terhelő hatást nem valószínűsítünk. A telephely kialakítása és üzemeltetése vízgyűjtő-gazdálkodási érdekeket nem sért, a vízgyűjtő-gazdálkodási
célkitűzések megvalósíthatók.

10 A tervezett technológia
A villamos energiatermelés technológiája
Az elektromos energia előállítása megújuló energiaforrásból egy kontinuális folyamat folyamán a Nap fényenergiájából jön létre. Ennek az energiaforrásnak a nagysága függ az időjárástól és a Föld – Nap pozíciójától. A napelemek a fotovoltaika alapelvén működnek – a fény
energiáját elektromos energiává alakítják át. A félvezető napelemre eső napsugárzás egyenáramot hoz létre. A nap elemek elektromosan össze vannak kötve és így napelem modulokat
hoznak létre, melyekből több napelem modul soros kapcsolásával áramhurkokat úgynevezett
sztringeket hoznak létre. Ezen hurkok kimenő feszültsége esetünkben 320 - 800 V DC között
ingadozik terhelés alatt. A párhuzamosan kapcsolt hurkok által létrehozott ingadozó egyenáramot áramváltókba – úgynevezett inverterekbe vezetik be, melyek az egyenáramot 3-fázisú
váltakozó árammá alakítják át. A gazdaságos energiaátvitel miatt az így kitermelt váltakozó
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
23

Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő naperőmű
__________________________________________________________________________
áramú villamos energiát 0,4 kV-ról 22 kV-ra transzformálják és kábelvezetéken keresztül a
villamos hálózatba táplálják be.
Az erőmű energia igénye
Az erőmű technológiai berendezésének saját szükségletére a következő energia igényekkel
számolunk: Elektromos energia - kisfeszültségű 0,4 kV (3 x 400/230 V) /50 Hz,
1x230V/50Hz; Csak az erőmű indításához és a termelési időszakon kívüli időben (éjjeli órákban) van szükséges. A termelés alatt villamos energiaigénye a saját termelésből van fedezve.
Az erőmű a termelési időszakon kívüli időben, bizonyos karbantartási munkák elvégzése idején vagy technikai hibák elhárítása esetén energia igényét, ami főleg a technikai berendezések
működőképességét és a biztonsági berendezések működését biztosítja a közhálózatból visszatáplálás formájában nyeri. A közhálózat meghibásodása esetén az erőmű energiaigényét saját
szünetmentes áramforrásából nyeri. Hőenergiát a naperőmű nem igényel. A szolár villanyerőmű működése úgy cseppfolyós, mint szilárd fűtőanyagot nem igényel.
A naperőmű műszaki leírása
A termelő rendszer általános leírása
Az előterjesztett tervdokumentáció egy darab, összesen ~12 096 kWp teljesítményű szolár
erőmű megvalósítását tartalmazza, mely a Nap energiáját alakítja át villamos energiává megújuló energiából. Az energiaátalakítás szolár panelok úgynevezett fotovoltaikus panelok segítségével történik, melyeket megfelelő irányban és dőlési szögben helyeznek el. A panelok fix
telepítésűek. Az egyes áramkörökben így a Nap sugárzás intenzitásától és a hőmérséklettől
függően 320 - 800 V DC feszültség ingadozik terhelés alatt. A DC áramkört inverterbe kötik
be, mely az egyenáramot 3x400V/50Hz feszültségű váltakozó árammá alakítja át és egyúttal
biztosítja a kompenzációt és a magasabb harmónikusok szűrését.
A fix napelem tartó konstrukcióknak az építkezési területen való elhelyezését, méreteit és
egyéb adatai a helyszínrajzon láthatók. A szerkezeteken elhelyezett inverterek földkábelen
keresztül az elosztószekrényekbe adják le kitermelt villamos energiájukat. Az elosztószekrények teljesítményét földkábelen keresztül juttatják be az 500 kVA névleges teljesítményű
transzformátor állomásba. A transzformátorállomás 0,4 kV-os gyűjtő sínén összegzett teljesítményt az áramszolgáltató telemechanikai berendezésével távúton vezérelt teljesítmény kapcsolón keresztül a 22/0,4 kV áttételű 1600 kVA teljesítményű transzformátorba vezetik.
A feszültség 0,4 kV-ról 22 kV-ra való áttranszformálása után a kimenő teljesítményt egy szakaszolót és olvadó biztosítékot tartalmazó szekrénybe vezetik, majd földkábelen keresztül az
erőmű teljesítménye a csatlakozási házba jut. A csatlakozási házban a teljesítmény a szekrénybe kerül, melyben egy motoros meghajtású szakaszolóval ellátott teljesítménykapcsolón
és a mérőtranszformátorokon keresztül az áramszolgáltató tulajdonba lévő szakaszolóján ke-
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resztül elhagyja a csatlakozási házat. A csatlakozási a 22 kV-os oszlopszakaszolón keresztül
az erőmű kitermelt villamos energiáját 20 kV jelzésű közcélú légvezetékbe táplálják be.
A naperőmű fő részei és annak paraméterei
Szolár panelok
 WINAICO WST 280







(STC adatok) U = 31,3 V; I = 8,81 A, P = 280 Wp,
felszerelt mennyiség:
43 200 db
Panelok felülete:
~ 71 844 m2
Panel súlya
19,00 kg/db
Cella:
polikristályos szilíciumcellák (156*156 mm)
Cellák mennyisége és bekötése: 60 db sorosan kapcsolva
Keret:
eloxált szürke/fekete alumínium
Védelem:
IP67

napelem panel
Inverterek
 KACO blueplanet 50.0TL3
 Max. DC teljesítmény: 50000 W
 Max AC teljesítmény: 10 kW
 Max. hatásfok: > 99 %

inverter
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Tartóállványzatok
 A 600 db E-Solar Trio 3x24 napelem tartó szerkezetek a dokumentációban szereplő
telepítési rajzok alapján lesznek az építkezési területen elhelyezve.

tartóállvány
Kültéri elosztószekrények
Az erőmű területén küldetésüktől függően többféle kültéri elosztószekrény van.
 Az első típusú elosztószekrényekben szumarizálódnak az inverterek által kitermelt
áramok és ezekben a szekrényekben vannak elhelyezve az egyes áramköröket
biztosító elemek. A másik funkciójuk a segédáramkörök szumarizálása és azok
biztosítása a bele épített biztosító elemekkel. A szekrények fémlemezből készültek
kültéri kivitelezésűek IP 55/IP20 védettséggel. Ezek a szekrények egyenesen az
inverterek közelében, a napelemek tartószerkezetein lesznek elhelyezve.
 A második típusú kültéri szekrények küldetése a túlfeszültségvédelem
komponenseinek elhelyezése. Ezekből minden inverter mellett 1 db van elhelyezve. A
szekrények fémlemezből készültek IP55/IP20- as védettséggel.
Transzformátorállomás
A transzformátorállomások lehetséges típusa: Schneidel Electric Minera Up to 2500 kVA. Az
állomás előre gyártott belső kezelő terű kompakt betonházas transzformátorállomás. A ház
föld feletti része vasbetonlapokból épül fel, az alsó része monolit beton blokk. Az állomás
megfelel az MSZ EN 62271-202-es szabványelőírásoknak.
Műszaki paraméterek:

A ház védettsége:

Az állomás falainak színe:

A tető és nyílászárók színe:

Az állomás belső falainak és tetejének színe:
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Alap
A monolit vasbeton alapban kerülnek elvezetésre a középfeszültségű és a kisfeszültségű
kábelek. A teknő oldalfalán átvezető nyílások vannak kialakítva, amelyekbe víz ellen tömített
átvezetők vannak elhelyezve.
Tető
Az állomás teteje minden oldalról lejtő monolit beton. Telepítésnél vagy egy későbbi
berendezés cserénél, bővítésnél a tető leemelésével egyszerűen és gyorsan elvégezhető az
adott művelet. A tető leemelése a feszültség alatt álló részeken kívül elhelyezett, jól látható és
felismerhető csavaros csapok lazításával történik.
Telepítés
A telepítés egyszerű, az állomás alá nem kell beton alapot készíteni. Az alapozási munkát
mindössze egy 90 cm mély alapgödör kiásása jelenti. A gödör aljára 60 cm vastagságban
kavicsot vagy homokot kell szórni, amelyet tömöríteni és vízszintezni kell. Az állomás
monolit betonalapjának alapgödörbe történő beemelése után az állomástestet kell a monolit
beton alapra ráemelni. A telepítés elvégzése után az állomás közelében tereprendezést kell
végrehajtani.
Az állomásba épített középfeszültségű berendezés leírása:
Az állomásba épített középfeszültségű kapcsoló berendezés egy nem bővíthető körhálózati
kapcsoló berendezés, a gáztömör tartályon belül 1 közvetlen kábelcsatlakozással és
bekapcsolási képességgel rendelkező földelő kapcsolóval ill. 1 olvadóbiztosítós
szakaszolókapcsolós transzformátoros leágazással. A szakaszolókapcsoló kioldótekerccsel
rendelkezik, amelyet a transzformátor hőfokvédelem kioldó jele működtet.
A transzformátortér leírása:
Az állomásba 500 kVA teljesítményű olajszigetelésű transzformátor helyezhető el. A
transzformátor a helyszínen kerül behelyezésre, az állomás telepítése után. A transzformátor
mind a közép, mind a kisfeszültségű oldalon plug-in csatlakozóval rendelkezik.
A villanyerőmű segédáramkörei
A villanyerőmű segédáramkörei szünetmentes tápforrásból vannak megtáplálva, melyek az
erőmű termelési időszakán kívüli időben és a közcélú hálózat kiesése idején biztosítják az
erőmű segédáramköreinek ellátását.
A segédáramkörök az erőmű következő berendezéseit táplálják:

A transzformátorállomás kommunikációs berendezéseit
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Az inverterek kommunikációs berendezéseit
A szolgáltató telemetria berendezéseit
A teljesítménykapcsolók segédáramköreit
A biztonsági berendezések áramköreit

A segédáramkörök kommunikációs része biztosítja:

Az inverterek kölcsönös kommunikációját, valamint a centrális kiértékelő Web
Boxal való kommunikációt.

A számítógépes hálózatra való adatátvitelt.
A villanyerőmű berendezéseit összekötő kábelek
Az erőmű berendezéseinek összekötő kábeleit három fő csoportba oszthatjuk:

A villanyerőmű termelő berendezéseinek összekötő kábelei

A villanyerőmű segédáramköreinek összekötő kábelei

A villanyerőművet a 20 kV-os távvezetékre való kapcsolását biztosító és a
transzformátorállomást a csatlakozási épülettel összekötő 22 kV-os kábelekre
Kerítés és védelmi rendszer
A szolár erőmű területét drótkerítéssel tervezik körülkeríteni, mely profilvas oszlopokra lesz
szerelve. A kerítésbe kétszárnyú kapu van tervezve. A napművet körül vevő kerítésre
biztonsági szenzorok vannak tervezve, melyek az ún. piezoelektromos szenzorok. Ha a
biztonsági kerítés bármely kerete megsérül, akkor működésbe hozza a riasztóberendezést és a
2 db. legközelebbi forgó kamerát, melyek cca. 100 m-re egymástól a kerítésmentén a
biztonsági zóna mögött vannak elhelyezve. A központban az érzékelők által nyert adatokat és
a kamerák által rögzített képeket elektronikus úton a berendezések kiértékelik s annak
megfelelően információt küldenek az érintett személyeknek. A transzformátorállomás belső
helységei és külső falai, valamint a kerítés teljes hossza stabil és forgó kamerákkal figyelve
vannak, az események pedig video - rögzítő berendezéssel rögzítve. Külön érzékelők vannak
tervezve a transzformátorállomás belső terének védelmére. A mozgás, füst, videó és
hőérzékelők riasztanak, ha betörés, túlhevülés vagy tűz ütne ki a transzformátorállomás belső
terében.
Az erőmű távlekapcsolásának vezérlése
A naperőmű csatlakozási pontja az erőmű határvonala a csatlakozási épületben van elhelyezve
az összegző középfeszültségű kapcsolószekrény. Az erőmű ki és bekapcsolását a 0,4 kV-os
oldalon lévő teljesítmény kapcsolóval van megoldva, melyet az áramszolgáltató távúton
vezérelhet egy Telemechanikai berendezéssel. Ha a szolgáltató irányító – diszpécser
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központjából kikapcsolási parancs érkezik a teljesítménykapcsoló lekapcsolja a hálózatról a
villanyerőművet. Ha az irányító központjából állandó jelleggel blokkoló jel érkezik, akkor az
adott teljesítménykapcsoló nem kapcsolható vissza. A kikapcsolási parancs megszüntetésével
a teljesítménykapcsoló bekapcsolását ismét meg lehet engedni. Ha az üzemeltetési állapot
a MV oldalon megváltozik és az automatikus védelem működésbe lép, akkor a
fő teljesítménykapcsoló lekapcsolja a villanyerőművet a hálózatról. Ha a középfeszültségű
oldalon a paraméterek kielégítőek, állandósultak, eltelt a beállított késleltetési idő és a
szolgáltató irányító – diszpécser központjából engedélyezve van a visszakapcsolás a
relévédelmi automatika a teljesítménykapcsolóval automatikusan visszakapcsolja a
villanyerőművet a középfeszültségű hálózatra.
Az energia előállítás és az üzemeltetés bebiztosítása
A kezelőszemélyzet száma
A tervezett szolár villanyerőmű autonóm állandó felügyeletet és karbantartást nem igénylő
üzemmódra van tervezve. Így az üzemeltetés állandóan foglalkoztatott munkaerőt nem
igényel. Időszakos technikai felügyeletet a gyepes felület karbantartását, valamint a téli
időszakban a szolár panelok tisztítását viszont a berendezés igényel, mely
szezonmunkásokkal és kombinált tevékenységre alkalmas kezelő személyzettel oldható meg.
Az építmény tűzvédelme
Az elektromos kábelvezetékek különleges építménynek számítanak, amelyre nem vonatkozik
az építmények tűzvédelméről és a biztonságáról szóló EN 73 0802 szabvány. A tipizált
transzformátorállomás tűzvédelmét egyenesen a gyártó oldotta meg.
Területgondozás
A napelem park optimális működése érdekében elengedhetetlen a terület megfelelő
gondozása. A napelemek mosására vonatkozóan a vízvédelmi tervfejezet tartalmaz részletes
leírásokat, ennek megismétlésétől eltekintünk. Ezen felül évente átlagosan 4 fűnyírás
szükséges ahhoz, hogy a felnövő aljnövényzet ne árnyékoljon rá a napelemes asztalokra. A
fűnyírását csak speciális gépekkel lehet elvégezni, hogy a levágott fű ne ragadjon fel és az
esetlegesen felverődő kavicsok ne tegyék tönkre a napelemek. A fűnyírásra vonatkozóan az
engedélyes szerződést köt egy szakcéggel.
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10.1 Kapcsolódó forgalmi adatok, teher- és személyszállítás nagyságrendje
A naperőmű jellegéből adódóan az üzemeltetés jelentős és kimutatható célforgalommal nem
jár. A kivitelezés során lesznek a terület jelenlegi állapotához (lényegében forgalom nélküli
állapotok) képest átmeneti forgalomnövekedés (napi 5-10 tehergépjármű forduló), mely azonban a kivitelezés végeztével megszűnik. Kivitelezés során nyerges járműszerelvény vagy pótkocsis járműszerelvény (40 t össztömeg); összes darabszám a teljes építési időszakban: kb. 50
db; naponta 4-5, max 10 db jármű, kisteherautóból napi 2-3, személyautóból napi kb. 5 db. A
forgalmi hatások a dokumentáció levegőtisztaság védelemmel és zajvédelemmel foglalkozó
tervfejezeteiben részletezésre kerültek, ahol az is látszik, hogy a szállítási célforgalom mellett
a telepítés során helyben alkalmazott munkagépek hatásával is számolunk, és jellegüket figyelembe véve azok vizsgálata a forgalmi vizsgálatokkal együtt történt meg.

10.2 Víz és talajvédelem
10.2.1 Telepítési szakasz
A telepítés tulajdonképpen a tereprendezésben és az üzem megépítésében merül ki, így ezzel
kapcsolatban földtani közegre és felszín alatti vízre vonatkozó jelentős környezeti hatások
nem fognak jelentkezni. A létesítménnyel kapcsolatban jelentős alapozási jellegű munkálatok
nincsenek. A napelemek fém állványzaton vannak, melyek betonalapozás nélkül kerülnek a
talajba sajtolásos technológiával. A trafóházak alatt alap szintén nem létesül, itt a területen 90
cm mélyen kitermelik a talajt, abba kavicsterítést helyeznek, és erre állítják a trafóházat. A
napelemeket illetve az egyéb technológiai rendszereket föld alatti kábelezéssel kötik össze. A
kábelezéskor árkokat ásnak, átlagban 70 cm mélyen, melyet a kábelek lefektetését követően
visszatemetnek. Az árok fenékszintje a talajvizet nem éri el.
A munkálatok kizárólag akkor kezdődnek meg, amikor a terület végleges más célú hasznosítása befejeződik, a földvédelmi járulék megfizetésre kerül és a terület, művelési ágból kivett
területként fog szerepelni az ingatlan nyilvántartásban.
A telepítés során veszélyes anyagtárolás az ingatlanon nem történik, a munkagépek karbantartását a helyszínen nem végzik. A kivitelezési munkák során a gépjárművek üzemanyaggal
történő feltöltése közforgalmú kutakon, illetve a kivitelező vállalkozó telephelyein történik.
Az építkezés folyamán, az ingatlanon üzemanyag és kenőanyag tárolás nem történik. Az
üzem megvalósítása a felszín alatti vízkészleteket nem érinti, az „alapozási” síkok a talajvízszint felett lesznek.
A hivatkozott szakhatósági állásfoglalásban foglalt előírások betartása mellett, illetve a fentiek alapján elmondható, hogy a tervezett üzem kialakítása a földtani közeget érinti, de abban
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káros változásokat nem indukál. A bevezető fejezetekben bemutatásra került, hogy az üzem
környezetében felszíni vízfolyás nincs, így erre vonatkozó hatások nem állapíthatók meg.
10.2.2 Megvalósulási szakasz
Az ingatlannal kapcsolatban szociális vízfelhasználás nem lesz, tekintettel arra, hogy állandó
alkalmazotti létszám nem lesz. Az ingatlanra hulló tiszta csapadékvizek a burkolatlan felületeken helyben elszikkadnak.
Technológiai jellegű vízigényt a panelok szükségszerű mosása jelent. Napelem parkoknál a
napelemek mosása elkerülhetetlen. Átlagos esetben évente legalább egy gépi mosás szükséges
a park maximális termelőképességének fenntartása érdekében. Azonban a távfelügyeleti rendszer által kiértékelt adatok alapján többszöri mosás is szükséges lehet évente. Jellemzően, ha a
park utak, mezőgazdasági, ipari vagy erőművi területek mellett található, ahol a por, pollen,
virágpor, pernye lerakódása fokozott mértékű. Továbbá a gépi mosással a téli hómentesítés is
megoldható. A napelem modulok hatékonyságának fenntartása érdekében legalább évente 3
alkalommal tervezzük a napelem modulok gépi tisztítását, melyből szükséges esetén 1 alkalom a hó eltakarítását jelenti a modulokról, így a továbbiakban 2 mosással számolunk.
A mosáshoz tiszta vizet használnak, melyhez SunBrush Blue tisztítószert adagolnak. 1 m3
vízhez 8 liter mennyiségben. A tisztítószer biológiailag lebomló és nem tartalmaz foszfátokat,
EBTA-t vagy NTA-t. A SunBrush Blue nem tartalmaz alkoholt vagy szénhidrogéneket sem,
az természetes nyersanyag-alapú szer.
A mosási technológiát speciális, erre a célra kialakított célgéppel végzik alvállalkozók. A mosás, tiszta vízen kívül vegyszer felhasználást nem igényel. Mivel a mosás csak a napelemekre
tapadt por, és pollenek eltávolítását jelenti, és az rendszeres időközönként elvégzésre kerül
így jelentős szennyeződésekkel, ebből eredő jelentős vízfelhasználással nem számolunk. A
mosás ideje évi 2 x 1 hétre becsült, a mosóvíz igény egyedi tartálykocsis megoldással biztosítható. A vízigény meghatározása általános üzemviteli tapasztalatok alapján 0,5 m3/MWp
mértékű, így a teljes éves technológiai vízigényt a kétszeri mosással számolva 15 m3-re becsüljük, melyet a mosást végző cég (jelenleg nem ismert) szállít be saját telephelyéről. A beruházási ingatlanon vízkivételi objektum nem létesül. A napelemek elhelyezkedéséből adódóan a mosóvizek a paneleken lefolyva a tartószerkezetek alatti zöld területeken elszikkadnak.
Tekintettel arra, hogy a panelekről a környező mezőgazdasági területek porszennyezése kerül
lemosásra, így kijelenthető, hogy azok idegen anyaggal nem szennyezettek, az lényegében
azonos a panelekre hulló csapadékvizekkel. Mivel a mosóvíz nem tartalmaz idegen anyagokat, az a területen minden kockázat nélkül elszikkasztható.

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
31

Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő naperőmű
__________________________________________________________________________

1. ábra: mosási technológia
A mosással kapcsolatban veszélyes anyagtárolás az ingatlanon nem történik, a munkagép karbantartását a helyszínen nem végzik. A mosási munkák során a gépjárművek üzemanyaggal
történő feltöltése közforgalmú kutakon, illetve a kivitelező vállalkozó telephelyein történik.
A napelem termelő berendezések és azok egységei, műszaki kialakítása és a tervezett üzemeltetés az üzemszerű működés alatt kizárja a talajszennyezés lehetőségét.
A létesítmény megvalósulási szakasza a talaj, talajvíz szempontjából semleges, a hatásterület
nem értelmezhető.
10.2.3 Felhagyási szakasz
A tevékenység befejezését követően a létesítmények elbontásra kerülnek. A bontást követően
a terület visszaállítható mezőgazdasági művelésbe a tájra jellemző növénykultúrákkal, így
rövid idő alatt visszaállítható az ingatlan jelenlegi állapota. A felhagyás a felszíni és felszín
alatti vizekre nem fejt ki hatást.

10.3 Természet- és tájvédelem
10.3.1 Telepítési szakasz
A természeti értékeket érő hatások döntően a telepítés időszakában várhatók, mivel a területen
nagymértékű mozgás, zavarás várható. Fakivágás, cserjeirtás a munkálatok során nem szükséges. Az érintett szántó, degradált gyepeket, feltöltött területeket érintő tereprendezés érdemi
élőhely megszűnéssel nem jár. A helyszínen védett növényfajok egyedének hiányában azok
áttelepítéséről nem kell gondoskodni.
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10.3.2 Megvalósulási szakasz
A napelemek élővilágra gyakorolt hatásáról keveset tudunk. Kevés külföldi szakirodalom áll
rendelkezésre a naperőművek madárvilágra gyakorolt hatásáról, erre vonatkozó hazai kutatások pedig gyakorlatilag nincsenek. A jelenleg telepített naperőművek üzemelése során nincs
információ a madarakra gyakorolt bármilyen hatásról.
Hazai viszonylatban jobban kutatott a poláros fényszennyezés rovarokra gyakorolt hatása.
Horváth G. és Kriska Gy. tollából számos publikáció született már a témában, melyben egyéb
polarizációs ökológiai csapdák mellett a napelemek polarizációs hatását is vizsgálták.
A vízi rovarok a vizes élőhelyüket a vízfelszínről tükröződő fény vízszintes polarizációja
alapján találják meg. Közéjük sorolunk minden olyan rovart, amely egyedfejlődésének valamely szakaszát, például a lárvaállapotát a vízben tölti. A vízi rovarok, néhány kivételtől eltekintve vonzódnak a vízszintesen poláros fényhez, amit pozitív polarotaxisnak nevezünk. A
rovarokat azonban könnyen becsaphatja és magához vonzhatja minden olyan mesterséges
felület, amely erősen és vízszintesen poláros fényt ver vissza. Az ilyen felületek szupervíznek
tűnnek a vizet kereső rovaroknak, ha a róluk visszavert fény polarizációfoka nagyobb, mint a
vízről visszaverté. Az erősen és vízszintesen polarizáló száraz felületekhez vonzott vízi rovarok kiszáradhatnak, a rájuk rakott petéik pedig óhatatlanul elpusztulnak (Horváth G. – Kriska
Gy. 2010).
A poláros fényszennyezés egyik hatékony ellenszere az azt okozó tükröző felületek annyira
durvává, érdessé tétele, hogy a róluk visszaverődő, s részben depolarizálódó fény polarizációfoka a vízirovarok polarizációs ingerküszöbe alá essen. Egy másik lehetőség a poláros fényszennyezés csökkentésére, hogy a fényt visszaverő felületeket minél világosabbá tesszük. A
napelemtábláknál azonban ez nem lehetséges, mert azok azért feketék, hogy a lehető legtöbb
fényt nyeljék el, s alakítsák át elektromos energiává. Erre a problémára jelent megoldást a
depolarizáló rácshatás alkalmazása. Ha erősen és vízszintesen polarizáló mesterséges felületeket egy vékony, akár 1-2 mm-es csíkokból álló, polarizálatlan fényt visszaverő rácsmintával
látunk el, akkor elvesztik a rovarokra kifejtett vonzásukat (Horváth G. – Kriska Gy. 2010).
Az üzemelés időszakában további, pl. zavaró hatással nem kell számolni.
Természeti értékeket érő hatások értékelése és hatásterülete
A természeti értékeket érő hatások a megfelelő intézkedésekkel az ingatlanhatárokon belül
maradnak. A tevékenység érdemi élőhely vesztéssel nem jár, védett növényegyedek hiányában azok átültetéséről nem kell gondoskodni.
A beruházás az állatokra nézve szintén nem gyakorol jelentős hatást, amennyiben a kivitelezési munkálatok fészkelési időn kívül történnek. Erre a legideálisabb időpont, ha július és
március közötti időszakra korlátozódnak a munkálatok.

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
33

Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő naperőmű
__________________________________________________________________________
A tájra gyakorolt hatások értékelése és hatásterülete
A tájra gyakorolt hatás területe minimális, a táji hatások az ingatlanon belül maradhatnak
megfelelő takarófásítás, esetleg takarócserjék használatával. A védett terület és a beruházási
terület közötti erdőterületek megmaradnak, így azok takarásra alkalmasak. Az ingatlanok környezetében jelenleg nyilvántartott egyedi tájértékről nincs tudomásunk, a tervezett tevékenység potenciális tájértéket nem érint.
10.3.3 Felhagyási szakasz
A természeti értékekre gyakorolt hatás a felhagyás során nagyban azon múlik, hogy a terület
majdani tulajdonosa milyen további hasznosítási célt ad a területnek. A felhagyás valószínűleg nem jár a terület teljes naturalizációjával, várhatóan szintén mezőgazdasági profilú tevékenység fog meghonosodni újra a területen, mint ahogy jelen esetben is történik.
10.3.4 Az építmények tájba illesztése
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 7. § (2) a) pontja alapján: „A táj
jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések
külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.” A telephely külterületen
helyezkedik el. A táj jellegét alapvetően a települési környezet, illetve egyéb gazdasági területek határozzák meg. A telep erdőterületekkel, erdősávokkal van körülvéve, így gyakorlatilag a
tájba illesztés a takarással megtörténik. A védett tájakra a beruházás nincs hatással, az érintett
ingatlan az OTrT-ben meghatározott országos tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét.
10.3.5 A Tervezett beruházás településrendezési tervi megfeleltetése
A tervezett fejlesztés Gyüre Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005 (XII.30.) rendeletével nem ellentétes.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK) 32. § (1) 5. pontja alapján: „Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben
- ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik – elhelyezhetők
(többek között): a megújuló energiaforrás műtárgya, amely használata során az építési övezetben, övezetben az alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól
nem igényel védelmet.”
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10.4 Hulladékgazdálkodás
10.4.1 Telepítési szakasz
A vizsgálattal érintett ingatlan beépítetlen terület, mely gyeppel borított. Az üzemeléshez
szükséges létesítmények megvalósítása előtt bontási munkálatokra, tereprendezésekre nincs
szükség. Ahogy már a korábbi fejezetekben említésre került, lényegében a naperőmű
beépítetlen területen valósul meg. A kivitelezés során humusz letermelésére nem kerül sor, a
napelem panelok a meglévő terep és talajadottságok fölé, az altalaj jelentős megbontása
nélkül kerülnek telepítésre.
Az üzemegység megvalósítása során tehát hulladékkezelést igénylő bontási hulladékok
keletkezésére nem kell számítani, kizárólag építési jellegű hulladékok keletkezése
valószínűsíthető.. Köszönhetően annak, hogy a technológia előre méretezetten kerül
megvalósításra, illetve, hogy teljes egészében előre gyártott alkatrészek kerülnek
felhasználásra, összeépítésre, így elmondható, hogy az építési hulladékok mennyisége nem
lesz jelentős, természetesen a beruházás volumenéhez viszonyítva.
Az építés során keletkező hulladékok a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kormányhivatalának
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál indított építési engedélyezési eljárás során, az
engedélykérelem részeként kerülnek pontosításra. A dokumentációban szereplő bontási,
építési hulladékok, az építőipari kivitelezési munkálatok során keletkező, a 72/2013.
(VIII.27.) VM rendelet és a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt hulladékok.
Az 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, amennyiben
az építkezés során keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja a hiv.
rendelet 1. számú mellékletében foglalt mennyiségi küszöbértékeket, az építtető köteles az
adott csoporthoz tartozó hulladékot- a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága
érdekében- a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a
hulladékot a kezelőnek át nem adja. Hiv. rendelet (6) bekezdése alapján, amennyiben az
építési, bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. számú melléklet
szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8- 11 §- ban
foglalt kötelezettségek alól.
Jelen esetben bontási hulladékok nem keletkeznek, az építési hulladékok mennyisége azonban
meg fogja haladni, az 1. számú mellékletben szereplő mennyiségi küszöbértéket, ezért az
építtető várhatóan köteles lesz- a kivitelezési tevékenység befejezését követően- elkészíteni,
az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról, az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot.
Az építési- kivitelezési tevékenység során előzetes becslés szerint az alábbi fajtájú és
mennyiségű hulladékok keletkezését valószínűsítjük:
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Építési hulladék
Hulladék anyagi
Azonoító
minősége szerinti
kódszám
csoportosítás

Kezelési mód
Tömeg
(t)

megnevezése

helye

Kitermelt talaj

17 05 04

200

hasznosítás

Helyben, terület egyengetésre

Fémhulladék

17 04 05

4

előkezelés

Hulladék kezelő telep

Műanyag hulladék

17 02 03

2

előkezelés

Hulladék kezelő telep

4

ártalmatlanítás/
hasznosítás

Regionális
hulladéklerakó,
lerakás/ Engedéllyel rendelkező
inert hulladék hasznosító telep

Vegyes építési és bontási
hulladék

17 09 04

Összesen

210

Az engedélyezés jelenlegi szakaszában az engedéllyel rendelkező hulladékátvevők még nem
ismertek, azokkal a kivitelezők fognak szerződést kötni. A hulladékgazdálkodási engedélyek
meglétéről, a hulladékok átadása előtt a Kivitelezőnek meg kell győződnie.
A beton műtárgyaknál előre gyártott elemeket használnak, helyszíni betonozást nem végeznek, így minimális a keletkező hulladék mennyisége.
A fentieken kívül, az építkezések során számolni lehet csomagolási hulladékok keletkezésével. Ezen csomagolási hulladékok pontos mennyisége sem ismeretes, csak becsülhető. Kezelésükről, hasznosítónak történő átadásukról a kivitelező cégnek kell gondoskodnia.
A csomagolási hulladékok jellemzően átadhatók a hulladékgyűjtő telepek nagy részén, de az
engedélyek meglétéről a kivitelezőnek meg kell győződnie. A várhatóan keletkező csomagolási hulladékok:
150101 azonosító kódú
150102 azonosító kódú

papír és karton csomagolási hulladékok
műanyag csomagolási hulladékok

15 t
10 t

A munkavégzések során, a helyszínen keletkező kommunális jellegű hulladékokat (azonosító
kód 20 03 01) zárt konténerben gyűjtik, majd a konténerek telítődése esetén azokat a település
szilárd hulladéklerakó telepen ürítik ki. Ügyelni kell arra, hogy a kommunális hulladékok
közé építési törmelék ne kerüljön.
A kivitelezési munkálatok során veszélyes hulladékok keletkezésével is kell számolni, melyek
a következők lehetnek:
150110* azonosító kódú veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék
0, 1 t
150202* azonosító kódú veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők, védőruházat
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0, 02 t
080111* azonosító kódú szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk hulladékok
0, 04 t
080409* azonosító kódú szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai
0, 02 t
A keletkező veszélyes hulladékokat a munkaterületen elkülönítetten elhelyezett, zárható, feliratozott (100, 200 literes) fém edényzetekben, zárható konténerben kell gyűjteni, erre a célra
kijelölt elkülönített (fedett, zárható) helységben ill. telepített konténerben. A hulladékokkal
azok gyűjtésével kapcsolatban felelős személyt kell kijelölni. A felelős személy vezeti a keletkező veszélyes hulladékkal kapcsolatos előírásoknak megfelelő nyilvántartást. A keletkező
veszélyes hulladékok csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett.
Fentiektől eltérő, esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok esetében a 225/2015. (VIII.7.)
Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.
10.4.2 Megvalósulási szakasz
A telephely üzemelése során nem veszélyes technológiai, veszélyes, és kommunális hulladékokkal, valamint ezek környezeti hatásaival kell számolni, de figyelembe véve azt a tényt,
hogy az erőműnek kezelő személyzete nincs, illetve a karbantartást is külső vállalkozások
végzik, így az ingatlanon kezelésre váró hulladék nem jelentkezik. A karbantartások során
keletkező, leszerelt, cserélt hibás alkatrészek, illetve a karbantartó személyzet által termelt
kommunális hulladék a karbantartó cég telephelyén kerül gyűjtésre nyilvántartásra, majd innen kerülnek átadásra hasznosításra, illetve ártalmatlanításra.
A telephelyen folytatni tervezett jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelési technológiák (gyűjtés, elszállíttatás, adminisztráció) biztosítják, hogy a telephely működéséből adódóan környezetszennyezés hulladékgazdálkodási szempontból sem a kivitelezési, sem az
üzemelési szakaszban nem következhet be, ennek megfelelően a tevékenység becsült hatásterülete az ingatlan területére korlátozódik. A hulladékgyűjtő helyek pontos helyszínei nem
ismertek, azok az építési engedélyezés során nevesítve lesznek.
10.4.3 Felhagyási szakasz
A napelemek, erőművek élettartama 30-50 év közötti. Tekintettel arra, hogy speciális tevékenységről, illetve eszközökről beszélünk, amennyiben ezek működési idejük végére értek,
hasznosítani kell őket.
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A bontás munkafolyamatai hasonlatosak az építkezés folyamataihoz. A bontás során a telepített eszközök, berendezések leszerelése, eltávolítása után az építményeket (trafóházak, kerítés) kell elbontani, mely során a beépített anyagmennyiségek erejéig hulladékok fognak keletkezni.
A keletkező hulladékok mindegyike hulladékkezelő vállalkozások részére kerülnek átadásra,
a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az anyagában nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása kizárólag megfelelő engedélyekkel rendelkező ártalmatlanító hulladékkezelő vállalkozásoknál történhet. A napelemes modulokra a
gyártók 20- 25 év garanciát vállalnak, azonban azok élettartama várhatóan ennél jóval nagyobb, mivel általában csak a modulok elő- és hátlapja, a beágyazásra használt szigetelőanyag
és az elektromos érintkezők, kábelek használódnak el, az időjárási körülmények miatt.
A hulladékká vált PV elemek elhelyezése, hasznosítása a jövőben várhatóan az alábbiak szerint történik majd:
2012. augusztus 13.- án lépett életbe a módosított WEEE- jogszabályozás (Waste Electrical
and Electronic Equipment Directive), mely alapján minden EU- tagállamnak kötelező lesz a
saját törvényébe beépíteni azt. A PV modulok ingyenes átvételéért és azok újrahasznosításáért
várhatóan a „gyártók” lesznek a felelősek. Az EU- jogszabály szerint ezek azonban lehetnek a
gyártók, az importőrök vagy esetleg az értékesítők vagy szerelők is. Ennek eldöntése az EU
tagállamokra lesz bízva. Magyarországon a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben - az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről határoztak a fotovoltaikus elemek sorsáról, melyeket a hivatkozott jogszabály szerint külön
kell gyűjteni. A szórakoztató elektronikai cikkek és a fotovoltaikus panelek hasznosítási arányát 2017. december 31.- ig 80 %- ra kell növelni. Várható tehát, hogy az előírt határidőig
feláll a hasznosítói háttér, és a napelem park élettartamának lejártát követően az alkotóelemek, arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodóknak átadhatóak lesznek. Addig is, a PV
Cycle szervezet, a tagjai között levő gyártókat kötelezi a kiöregedett modulok ingyenes viszszavételére. (Felhasznált források: www.mnnsz.hu, www.koraxsolar.com)
Az ingatlanon, a hulladékok kiszállítását, átadását követően jelentős földmunkák elvégzése
válik szükségessé, mely munkálatok elvégzésével az eredeti állapot kerül visszaállításra.

10.5 Levegőtisztaság védelem
A tervezéssel érintett terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez tartozó Gyüre település
külterületén, a 050/3 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. A terület megközelítése az 4115. számú Vásárosnaményt Záhonnyal összekötő út 34+660 km szelvényéből leágazó úton lehetséges. Az beruházási terület súlypontjának a Gyüre belterületi úttól (József Attila u.) mért távolsága kb. 1530 méter. A terület szántó művelési ágú terület, mely bejegyzett bányatelek. A
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tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan mérete 242 320 m2, amely Zsoldos Tibor Attila (4813
Gyüre, Árpád u. 73.) 100 %-os tulajdonában van.
10.5.1 Telepítési szakasz
A létesítmény levegőtisztaság védelmi vonatkozásban elsősorban a telepítés idején jelent kibocsátásokat és hatásokat, így:
Kipufogó gázok
A létesítés során, a telephelyen munkát végző szállítójárművek por és kipufogógáz emissziójával kell számolni. A tevékenység során maximum 5 gépjármű egyidejű mozgásával számolunk. A szállításból adódó emisszió számítások során szakirodalmi adatokat veszünk figyelembe, illetve az Országos Közlekedésfelügyelet mérési adatait használjuk fel. A felsorolásban g/km mértékegységben szerepelnek az adatok. A számítások során a 3,5 t megengedett
összes tömegnél nagyobb tehergépkocsikra jellemző fajlagos emissziót vesszük figyelembe az
adott sebességre. A számítások során, a bekötőúton való közlekedést kell elsősorban figyelembe venni. Egyenletes menetteljesítményt feltételezve, a szállító járművek menetsebessége
a telephelyen belül maximum 20 km/h. Folyamatos munkavégzést feltételezve az alábbi
emissziók várhatók A járműveket nagyságrendileg azonos légszennyező mozgó forrásnak
tekintjük:
Szén-monoxid: 13, 8 g/km
Nitrogén-oxidok: 4, 3 g/km
Kén-dioxid: 0, 259 g/km
Szénhidrogének: 1, 44 g/km
A korom és szilárd anyag kibocsátásra vonatkozóan a következő értéket vesszük alapul:
Korom: 1, 295 g/km
Szilárd: 1, 295 g/km
A számított értékeket átszámítva kg/h-ra, és egyidejű munkavégzéssel számolva az emissziók:
Szén-monoxid:0,0275 kg/h * 5 jármű = 0,1375 kg/h
Kén-dioxid: 0,0005 kg/h * 5 jármű = 0,0025 kg/h
Nitrogén-oxidok: 0,0086 kg/h * 5 jármű = 0, 043 kg/h
Szénhidrogének: 0,0028 kg/h * 5 jármű = 0,014 kg/h
Korom: 0,0025 kg/h * 5 jármű = 0,01025 kg/h
A környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése érdekében a telepítés során be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §- ban a mozgó légszennyező forrásokra vonatkozó szabályokat. Ennek biztosítása érdekében:
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− A szállításban csak olyan gépjármű vehet részt, mely rendelkezik érvényes műszaki
vizsgával, amely magában foglalja az emissziós normáknak való megfelelés igazolását
is
− A szállítás során a rakományt úgy kell rögzíteni, hogy az a szállítás során levegőterhelést ne okozzon,
− A telephelyen a felesleges üresjáratot kerülni kell,
− A telephelyen belül a haladási sebességet 20 km/h-ban kell maximalizálni, aminek betartásáról a kivitelezést irányító társaság vezetője a felelős,
− A szállítási útvonalak portalanításáról száraz időszakban locsolással kell gondoskodni.
A locsolóautók biztosításáért a kivitelezést irányító társaság vezetője a felelős. A locsolást a közvetlen munkahelyi vezető rendeli el.
Szag- és bűzhatású légszennyező anyagok
A telepítési szakaszban bűzhatású légszennyező anyagokkal nem kell számolni.
Összegzés
A telepítés során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, NOx és CH koncentráció
növekedés várható. Rövid idejű, hatásterülete a telephely határain belül marad, külön levegőtisztaság-védelmi intézkedések nem indokoltak. Lakott területen élők életminőségét a kipufogógázok károsan nem befolyásolják.
10.5.2 Megvalósulási szakasz
Az üzemelésnek légszennyező hatása nincs. A technológiai berendezések árammal üzemelnek. Levegőtisztaság védelmi szempontból hatásterület így nem értelmezhető.
10.5.3 Légszennyezés a felhagyás időszakában
A felhagyás időszakában az építmények, technológiai rendszerek elbontásra kerülnek, a várható légszennyezés a létesítés alkalmával keletkezett terhelésnek felel meg.

10.6 Zajvédelem
10.6.1 A tervezett létesítmény helyszíne és környezet
A tervezett létesítmény Gyüre település külterületén, 050/3 hrsz. alatti ingatlanon kerül megvalósításra. Az ingatlanon két napelempark tervezett, azonban a tervezés jelenlegi fázisában
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
40

Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő naperőmű
__________________________________________________________________________
csak a Gyüre I. terv adatai ismertek. Az alábbiakban csatolt helyszínrajzokon jelöltük a tervezés helyszínét. Az ingatlan tulajdoni lap szerinti művelési ága: művelésből kivett terület. Az
ingatlant az É- i, K- i, DK- i, DNy- i oldalán erdő, a D- i, Ny- i oldalán szántóföld határolják.
A terület talaja akusztikailag puha, hangelnyelő tulajdonságú, dombos. A kis szintkülönbségek miatt a felszíni formák hangterjedés akadályozásával nem számolunk. A legközelebbi
védendők az ingatlan határától K- re, jelentős távolságban (~1105 m), a település szélén található lakóépületek. A tervezés helye és a legközelebbi védendő épülettől való távolsága a
Google Earth 2013 évi műholdképén feltüntetve:

A transzformátorok tervezett helye
Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
41

Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő naperőmű
__________________________________________________________________________
10.6.2 A terület és környezetének alapállapota
A vizsgálandó környezetben, a háttérzajt befolyásoló üzemi zajforrás nem található. A tervezési területhez legközelebbi közút a 4118 sz., Záhony Vásárosnamény összekötő közút, mely
az ingatlan szélétől mintegy 1, 3 km távolságban K- i irányban húzódik. Zajterhelése a vizsgált ingatlan határán már alig észlelhető. A terület háttérterhelését elsősorban a természeti
zajforrások (szél, állathangok) határozzák meg. A tapasztalatok szerint a nappali időszakban
mérhető háttérzaj egyenértékben LAeq ≈ 40 dB körüli, a háttérterhelés jellemzésére használt
statisztikai szint értéke L95 < 40 dB. Elvileg tehát a tervezett létesítmény környezete terhelhető.
A közvetett hatásterület a terület megközelítési útja lehet – a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 7. §a által meghatározott feltételek mellett. A jelen esetben a 4118 sz. közút. Forgalmi adatok a
4118 sz. út 38+ 000 [km+m] szelvényében (érvényességi szakaszának határszelvényei: 35
+365 [km+m] és a 42 + 426 [km+m]) levő 8353 sz.- ú forgalomszámláló állomásának 2015.
évi adatai szerint.
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A közlekedés zajkibocsátását a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján határoztam meg, az út tengelyétől 7,5 méteres távolságban felvett referenciapontra:
LAeq(7,5)i = (Kt + KD)i
Kt értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletének képlete alapján számítottuk.
Kti = 10*log[10 Ai+Ki+Bi*log(vi) +10 Ci+Di*log(vi) +10 Ei+Fi*log(11+pi))]
A képletben használt állandók értéke:
Az „A, B, C, D, E, F” jelű állandók értékét a rendelet 2. sz. mellékletének 4. táblázata alapján
állapítottuk meg, a vizsgált járműkategóriára.
A „K” állandó értékét a 6. sz. táblázatából vettük „C” akusztikai érdességi kategóriájú útburkolat alkalmazásával.
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A „P” állandó értékét a járműkategóriához tartozó terhelési paraméter 5. sz. táblázata alapján
határoztuk meg, egyenletes forgalom és vízszintes terep (c=0%) alkalmazásával.
A „v” értéke a szállító járművek várható sebessége 90, 70, 70 km/h
KD értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletének képlete alapján számítottam.
(KD)i = 10 log (Qi/v) – 16,3
, ahol
Q a járműkategóriához tartozó forgalomnagyság
A „v” értéke a szállító járművek várható sebessége
A fentiek alapján, az 4115. sz. közúti szállítási forgalom zajkibocsátása a szállítási útvonal
referencia pontján, a számítás során figyelembe vett útszakaszjellemzők mellett, a nappali/éjszakai időszakban járműkategóriánként, majd összegezve:
LAeq(7,5)1 = 67, 03 dBA/ 57, 45 dBA (nappal/éjjel)
LAeq(7,5)2 = 59, 30 dBA/ 50, 04 dBA (nappal/éjjel)
LAeq(7,5)3 = 48, 75 dBA/ 39, 96 dBA (nappal/éjjel)
Ʃ LAeq(7,5)= 67, 7 dBA/ 58, 24 dBA (nappal/éjjel)

10.6.3 Zajterhelés a terület kialakítása során
A tervezett beruházás során először bontási munkálatokra, majd az építés során elsősorban
talajmunkára kell számítani – a vezetékek és a kerítés árkainak kialakítása, transzformátorok
telepítési helyének kialakítása. Mind a bontás, mind az építés munkagépei jellemzően megegyeznek, tehát a kétféle munkafolyamat során ugyanazon zajkeltők, jellemzően ugyanannyi
üzemelési ideig (6-7 óra/nap) működnek. Az alábbiakban számolt zajterhelés tehát mindkét
munkafolyamatra értendő.
A jellemző zajforrások tehát: légkalapács, markoló, tolólapos dózer, tömörítő, tehergépjármű
A felsorolt zajforrások zajteljesítmény-szint értéke általában: LWA = 95-108 dB tartományba
esik. A munka szervezésétől függően a zajforrások ténylegesen műszakonként 6-7 óra üzemelési idővel dolgoznak.
A munkafázis egyenértékben kifejezett zajteljesítmény-szint értéke: LWAeq = 103-108 dB.
Az építési munka ideje kb. 4-6 hónap.
A számítható zajterhelés
A számítás a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 7. sz. melléklete (MSZ 15036:2002 sz. szabvány)
alapján történik, pontforrás közelítésben, Km a talaj-meteorológiai, Kh a hangvisszaverődés
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és a 245 m széles erdő miatti korrekcióval- Kn- számolva (Km, Kh és Kn értéke a mozgás
során változik, az egyszerűség kedvéért Km értékét 4 dB- nek, Kh értékét 1 dB- nek, Kn értékét 5 dB- nek vesszük). A távolságok esetében a védendőkhöz eső legközelebbi építési munkavégzés helyszínének távolságával számolunk.
Számítási pont: A tervezés helyszínének sarokpontjától számítva, K- i irányban, a település
legközelebb levő lakóépületének homlokzata előtt 2 méterrel, 1, 5 méter magasságban:
LWA≈ 105 dB, d = 1105 m
LAeq = 105- 20*log(1105)-11- 4- 5+ 1 = 25, 13 dB,
a nappali határérték teljesülése várható.
Éjjel építési tevékenységet nem fognak végezni.
A zajterhelés értékelése
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM r. 2. sz. melléklete alapján
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Megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek teljesíthetők.
Hatásterület az építés alatt
A 284/2007. (X. 29.) Korm r. alapján
6. § (1) A létesítmény 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,
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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.
(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során
a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell elvégezni,
b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat.
(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján
a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható.
7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a
szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább
3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.

A hatásterület kiterjedése a védendő épületek vonatkozásában LTH-10 = 50 dB. A fenti számítást megismételve a hatásterület kiterjedése rh ≈ 90 m. A hatásterület alakja a tervezési területtel hasonló geometriai alakzat.
A megvalósítás során napi 4 tgk/nap szállítási forgalommal számolhatunk, ami a 4115
sz.közút forgalma mellett elenyésző (0, 1 dB növekedést eredményez), ezért a 284/2007. (X.
29.) Korm r. 7. §-a szerinti 3 dB növekedés nem lép fel.
10.6.4 Zajterhelés a működés alatt
Az erőmű alapvetően csendes üzemű. Üzemi zajforrásnak tekinthető a 8 db betonházas transzformátor. A panelek nem lesznek forgathatóak, így üzemelés során kizárólag a transzformátorok zajkibocsátásával számolhatunk.
A transzformátorállomások becsült zajszintje a klímával együtt: LWAq ≈ 65- 70 dB / 1 db (70
dB/db- al számolunk). A transzformátorok a panelek részleges zajárnyékolásában vannak.
A teljes telep zajterhelése
Transzformátorok
A számítás az MSZ 15036:2002. sz. szabvány alapján történik az alábbi egyenlet alapján.
LAeqi = LWA-20*log(d)-11-4.8- 5-0.0019*d+2, i = 1.4
Számítási pont: A tervezés helyszínétől, K- i irányban, a település legközelebb levő lakóépületének homlokzata előtt 2 méterrel, 1, 5 méter magasságban, hangelnyelő talajt feltételezve
és számolva a mintegy 245 méter széles erdősáv zajcsökkentő hatásával (- 5 dB).
A távolságoknál a védendő lakóépület és transzformátorok várható helyének becsült távolságait adjuk meg:
Távolság, m
LAeqi, dB
1195 – 1330 (8 db)

0
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Az összegzett zajterhelés: LAeq1össz = 0 dB
A zajterhelés értékelése
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM r. 1. sz. melléklete alapján
Sorszám

1.
2.

3.
4.

Zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre*
(dB)
nappal
éjjel
06-22 óra
22-06 óra
45
35
50

40

55
60

45
50

Megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek teljesülnek.
Hatásterület az üzemelés alatt
A közvetlen hatásterület kiterjedése a védendő épületek, zöldterület vonatkozásában LTH-10 =
30 dB egyenlet alapján számítandó. A hatásterület a védendő épületeket nem éri el, ingatlanhatáron belül teljesül.
Az erőmű üzemeltetése nem igényel rendszeres gépjárműforgalmat, ezért közvetett hatás nem
lép fel.
Összegzés: zajvédelmi szempontból a tervezett projekt megvalósítható.
10.6.5 Zaj a felhagyás időszakában
A tevékenység felhagyása során az elemek leszerelésre kerülnek, majd elszállításra. Gyakorlatilag a telepítéssel megegyező munkafolyamatok történnek, csak a felszámolás irányában. A
bontási tevékenység lesz a felhagyási szakasz meghatározó zajeseménye. Ennek mértéke
nagyban függ a leszerelési technológiától, várhatóan a telepítés zajkibocsátásával fog megegyezni.

11 Hatótényezők a balesetek, meghibásodások során
A havária természetes eredetű, vagy az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem szándékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget
vagy a környezetet. A havária jellegű események, éppen természetükből adódóan nem jelezhetők előre. Ugyanakkor előrelátással, gondos tervezéssel, építéssel és megfelelő üzemeltetésUni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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sel és felkészüléssel a havária hatásait mérsékelni lehet. Tekintettel arra, hogy a telepített
rendszer teljesen automatikus, így váratlan esemény bekövetkezésekor rendszer automatikusan beavatkozik. Az automatikus beavatkozásokról, rendkívüli eseményekről, és az ekkor
foganatosítandó intézkedésekről a technológia fejezetben írunk.

12

Országhatáron átterjedő környezeti hatások

A tanulmányban bemutatott naperőmű parkkal kapcsolatban országhatáron túl terjedő hatások
nem lesznek.

13 Hatásterületek összegzése
A különböző környezeti hatások hatásterületei összefoglalva az alábbi táblázatban láthatók:
Környezetei hatás
Hatásterület
A felszíni és felszín alatti vizeket Hatásterület nem értelmezhető
és a talajt érő hatások
Természeti értékeket érő hatások A természeti értékeket érő hatások a megfelelő intézkedésekkel az ingatlanhatárokon belül maradnak. A tevékenység érdemi élőhelyvesztéssel nem
jár, védett növény egyedek hiányában azok átültetéséről nem kell gondoskodni.
A beruházás az állatokra nézve szintén nem gyakorol jelentős hatást, amennyiben a kivitelezési munkálatok fészkelési időn kívül történnek. Erre a legideálisabb időpont, ha július és március közötti időszakra korlátozódnak a munkálatok.
Hulladékok
Hatásterület nem értelmezhető
Légszennyező anyagok
Hatásterület megvalósulási szakaszban nem értelmezhető, az építés ideje alatt a szállítási útvonalak
mellett élő lakosság érintett lehet.
Zaj és rezgés
Hatásterület az üzemeléssel kapcsolatban nem értelmezhető, hatások kizárólag az építés, kivitelezés
ideje alatt lesznek
Tájkép
A tájra gyakorolt hatás területe minimális, a táji
hatások az ingatlanon belül maradhatnak. A telep
erdőterületekkel, erdősávokkal van körülvéve, így
gyakorlatilag a tájba illesztés a takarással megtörtéUni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
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nik. Az ingatlanok környezetében jelenleg nyilvántartott egyedi tájértékről nincs tudomásunk, a tervezett tevékenység potenciális tájértéket nem érint.

A fenti táblázatban összegzettek alapján látható, hogy a létesítmény hatásterülete a megvalósulás szakaszában minden tekintetben az ingatlan telekhatárán belülre koncentrálódik. Hatásterületnek ezért az ingatlanhatárt adjuk meg.

a hatásterület ábrázolása

14 Környezetvédelmi intézkedések
A naperőmű megvalósításával cél az energia előállítása megújuló energiaforrásból. Az üzem
tervezése során nagy hangsúlyt kapott az automatikus előre gyártott elemekből történő rendszertelepítés, mely így az építkezés idejét tekintve gyors, és kevésbé környezetterhelő megoldás. Üzemelés tekintetében a környezet védelme érdekében külön intézkedések meghozatalát
nem tartottuk indokoltnak. A dokumentáció készítése során, elsősorban a helyszíni szemlére
alapozva megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a létesítmény tájba illeszthető legyen, de a
létesítmény védelmi rendszere nem engedi, hogy a telekhatáron növény telepítést végezzen a
beruházó. Ennek oka a biztonság, illetve, hogy a túl nagy, takarófásítással járó növényzet árnyékot is vethet a panelokra.

Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
48

Előzetes vizsgálati dokumentáció,
Gyüre 050/3 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő naperőmű
__________________________________________________________________________
Tágabb értelemben az egész beruházás környezetvédelmi intézkedésként fogható fel, hiszen
megújuló energiaforrásból állít elő villamos energiát, és így alternatív energiaforrásként áttételesen csökkenti más energia előállító erőművek kibocsátásait. A tervezett üzemben a napenergia segítségével elektromos energia előállítása üzemszerű állapotot figyelembe véve nem
jár környezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel.

15 Összefoglalás

A tanulmányban megállapítottuk, hogy a létesítmény valamennyi környezetei elem károsodása, jelentősebb terhelése nélkül megépíthető. Az üzemelés folyamán a vizsgált, kibocsátott
szennyező anyagok esetében a 1evegő szennyező anyag koncentrációja meg sem közelíti az
egészségügyi határértéket. Levegőtisztaság védelmi szempontból az üzem hatásterülete megegyezik a telephely területével. A tevékenység okozta zajterhelés megfelel a zajvédelmi követelményeknek, környezeti zajhatása nem jelentős, ezért a tervezett beruházás zajvédelmi
szempontból megvalósítható. Zajok hatásterülete – a maximális értéket figyelembe véve - a
fenti számítások alapján nem éri el a legközelebbi lakóingatlanokat. Felszíni víz a közelben a
Gyürei Tisza holtág, amelyre azonban mint veszélyforrás ilyen jellegű receptor esetén nem
vehető figyelembe. A tervezett telep a felszíni, felszín alatti víz, valamint a talaj tekintetében
nem fejt ki hatást. A természeti értékeket érő hatások a megfelelő intézkedésekkel az ingatlanhatárokon belül maradnak. A tevékenység érdemi élőhelyvesztéssel nem jár, védett növényegyedek hiányában azok átültetéséről nem kell gondoskodni. A beruházás az állatokra
nézve szintén nem gyakorol jelentős hatást, amennyiben a kivitelezési munkálatok fészkelési
időn kívül történnek. Erre a legideálisabb időpont, ha július és március közötti időszakra korlátozódnak a munkálatok. A táj jellegét alapvetően a települési környezet, illetve az erdőgazdálkodással érintett területek határozzák meg. A telep erdőterületekkel, erdősávokkal van körülvéve, így gyakorlatilag a tájba illesztés a takarással megtörténik. A védett tájakra a beruházás nincs hatással, az érintett ingatlan az OTrT-ben meghatározott országos tájképvédelmi
övezetnek nem képezi részét. A telephelyen folytatott karbantartásokkal kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelési technológiák (gyűjtés, elszállíttatás, adminisztráció) biztosítják, hogy a telephely működéséből adódóan környezetszennyezés hulladékgazdálkodási szempontból sem a kivitelezési, sem az üzemelési szakaszban nem következhet be,
ennek megfelelően a tevékenység becsült hatásterülete az ingatlan területére korlátozódik.
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A tervezett üzemben a napenergia segítségével elektromos energia előállítása üzemszerű állapotot figyelembe véve nem jár környezetszennyezéssel, illetve veszélyeztetéssel.
Szeged, 2016. december 2.
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