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1.  A MEGBÍZÁS TÁRGYA, ELŐZMÉNYEK

A TRIBERG General  Projekt Kft. (9324 Bogyoszló,  Rákóczi  u.  6.)  12 db  szélerőmű 
felállítását és üzemeltetését tervezi Bogyoszló község külterületén.

A 314/2005.  (XII.25.)  Kormányrendelet  értelmében a szélerőmű park telepítése  600 kW 
teljesítménytől előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött. Hivatkozott rendelet 3. számú 
mellékletének 74. pontja tartalmazza a szélerőművekre vonatkozó előírást:

„Szélerőmű és szélerőmű telep 600 kW villamos teljesítménytől; védett természeti területen  
200 kW teljesítménytől (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)”

A  TRIBERG General  Projekt  Kft. megbízta  az RPM Kft.-t,  hogy részére az  előzetes 
környezeti vizsgálatot elvégezze, valamint a vizsgálati dokumentációt elkészítse.

A vizsgálati dokumentáció elkészítésében az alábbi szakértők vettek részt, működtek közre:

Váradi Tamás Vízimérnöki szakértő és tervező,
Vízkészletgazdálkodási és vízföldtani szakértő
Kamarai szám: 01-7283

Horváth Attila Levegőtisztaság-védelem
Szakértői szám: Sz-787/2007.(OKTVF)

Horváth István Zaj-és rezgésvédelem
Kamarai szám: MMK-08-0650.

Esküdt Péter Hulladékgazdálkodási szakértő
Kamarai szám: 10-0517

Esküdt Péter SZTjV tájvédelem
SZTV élővilágvédelem
Szakértői szám: Sz-020/2011. (OKTVF)

A szakértői jogosítványok másolatait a dokumentáció végén (a mellékletek után) csatoltuk.

Az előzetes vizsgálat célja, hogy már a tervezés korai szakaszában bemutassa a lehetséges 
környezeti  hatásokat,  mielőtt  fontos,  jelentős  költségvonzatokkal  járó  döntéseket  hoz  meg  a 
beruházó.
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2.  A TEVÉKENYSÉG CÉLJA, SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA

2.1. A TEVÉKENYSÉG CÉLJA, SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA

A TRIBERG  General  Projekt  Kft. (székhely:  9324  Bogyoszló,  Rákóczi  u.  6.;  KÜJ: 
102634073)  12  db,  egyenként  3 MW  teljesítményű  szélerőmű  felállítását  és  hosszú  távú 
(legkevesebb 25 év) üzemeltetését tervezi Bogyoszló község külterületén. 

A TRIBERG General Projekt Kft. gazdasági érdekein túlmenően a beruházás megvalósulása 
esetén  biztosítja  Bogyoszló  község  adóbevételeinek  növelését,  az  állami  adó-hozzájárulást, 
valamint csökkenti az energiaimporttól való függőséget.

A  253/1997.  (XII.  20.)  Korm.  rendelet  32.  §  felsorolja  azokat  a  műtárgyakat  amelyek 
bármely övezetben elhelyezhetők:  „Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben - ha a  
helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik - elhelyezhetők:

1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
2. a köztárgyak,
3. a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,
4. a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények,
5. a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
6. a megújuló energiaforrások műtárgyai a külön jogszabályok keretei között.”

A fenti jogszabály preferálja a megújuló energiaforrások építését, ezért azokat bármely öve-
zetben engedi elhelyezni.

Szélerőmű parkokra szükség van, mert:
  megújuló energiaforrást használ, így hasznosítása közben nem csökken a forrás;
  a szélerőművek működésük közben a levegőt káros emisszióval nem terhelik, nem 
állítanak elő üvegházhatású gázokat;
  nem hárítja az elektromos áram termelésének hatásait a jövő generációira;
  éves működési és fenntartási költségük kicsi;
  viszonylag gyorsan üzembe helyezhetők;
  technológiailag és piaci szempontból alaposan kidolgozottak;
  a térség meteorológiai adatai lehetővé teszik a szélenergia gazdaságos hasznosítását;
  megvalósításukkal felkelthetik a közvetlen és tágabb környezet lakosságában a 

megújuló energiaforrások iránti igényt, bemutathatóvá válik a technológia minden 
jellemzője, kialakulhat szélerőmű parkok a tényeken is alapuló pozitív megítélése;

  csökkentik az energiahordozók importjától való függőséget.
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2.2. A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK IDŐPONTJA

A  tevékenység  telepítése  megkezdésének  tervezett  időpontja:  a  szükséges  engedélyek 
beszerzése után.

A jelenlegi tervek szerint a tevékenység telepítése várhatóan 36 hónap időtartam alatt fog 
megtörténni később kidolgozandó részletes ütemterv alapján.

A  tevékenység  (szélerőművek  üzeme)  minimum  25  év  időtartamra  tervezett.  Ezen 
időtartamon  túl  a  szélerőművek  további  üzemeltetéséről  részleges  technikai  állapotfelmérés 
eredménye alapján dönt a tulajdonos.

2.3. A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK

A megtermelendő elektromos energiát fosszilis tüzelőanyagú erőművekben, illetve nukleáris 
erőművekben állítanák elő,  amelynek rövid-, közép- és hosszú távú környezeti  hatásai széles 
körben ismertek.

Ezen túlmenően    ha  csak kis  mértékben  is    csökken az  ország energiaimporttól  való 
függősége, illetve a jelenleg felhasznált energetikai tüzelőanyagok importjától való függőség is.
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3.  A TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI

3.1. A TERÜLET LEHATÁROLÁSA

A  szélerőművek  tervezett  területe  Bogyoszló  község  külterületén,  a  belterülettől  Ny-i 
irányban helyezkedik el.

1. számú melléklet: Áttekintő térkép
2. számú melléklet: Topográfiai térkép

A szélerőműpark területe kiválasztásának szempontjai:
  korábbi ismeretek alapján a terület kedvező széljárású;
  lakott területektől való megfelelő távolság;
  a  vizsgált  terület  nem  áll  természeti  védelem  alatt  (természetvédelmi  terület, 

Natura2000 terület, tájképvédelmi terület, nemzeti park);
  a beruházás összhangban áll az országos, megyei és helyi településrendezési tervekkel;
  a  megyei  rendezési  tervben  lehatárolt  szélerőműpark  telepítésére  vizsgálható 

területekbe tartozik;
  a vizsgált terület környezetében olyan tervezett szélerőmű parkok találhatók, amelyek 

már rendelkeznek környezetvédelmi engedéllyel, de a hatások várhatóan nem adódnak 
össze;

  a  termelt  villamosenergia  az  országos  villamoshálózatba  kis  távolságon  belül 
betáplálható;

  a szélerőművek felállításának helyei szállító járművekkel könnyen megközelíthető;
   a telepítés a környezet lehető legkisebb igénybevétellel jár.

A  vizsgált  szélerőműpark  területének  kiválasztásakor  a  fenti  szempontrendszer 
figyelembevételével került lehatárolásra a tervezési terület.

A tervezési terület az alábbi hrsz.-okat foglalja magába,illetve érinti:

Hrsz. Művelési ág Hrsz. Művelési ág

095/1-16 szántó 0233/1-22 szántó

095/18 szántó 0229/1-3 szántó

095/20-21 szántó 093/1-13 szántó

098 út 084/19-23 szántó

096 út 093/1-13 szántó

099/8-10 szántó 092 vízárok, töltés, út

0106 út 089/1-9 szántó

097/1-11 szántó 0242 út

079 út 0233/24-55 szántó

0116/12 szántó

0116/11 szántó

0116/10 szántó
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A lehatárolt tervezési terület súlyponti koordinátái EOV rendszerben:

Y = 507 630; X = 247 730

A  szélerőművek  felállítására  a  továbbiakban  figyelembe  vett  területet  a  3.  számú 
mellékletként csatolt ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázoltuk.

A tervezés jelenlegi szakaszában a szélturbinák felállításának helyszíne helyrajzi számokkal 
definiálható.

Torony 
száma

Hrsz.

1 095/11

2 095/3

3 0233/1

4 093/4

5 099/10

6 0233/55

7 093/1

8 084/21

9 0237

10 0233/55

11 089/3

12 089/9

3. számú melléklet: Ingatlan-nyilvántartási térkép

A megtermelt  energia hálózatba történő betáplálása a tervezési  terület  közelében húzódó 
120 kV-os távvezetékbe tervezett. A transzformátor állomás jelenleg tervezett helye a Bogyoszló 
0116/12 hrsz.

A szélerőmű park erőműveinek településektől való legkisebb távolsága:

Bogyoszló belterület: 1200 m
Potyond 1300 m
Sopronkövesd 3200 m
Jobaháza: 2500 m
Rábatamási 2300 m
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3.2. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA

A  szélenergia  hasznosítására  megvalósítani  tervezett  szélerőmű  parkban  alkalmazandó 
technológia  a  világ  számos  részén  működik  hosszú  évek  óta,  alternatívája  szárazföldi 
körülmények  között  gyakorlatilag  nincs.  Ez  annak  a  következménye,  hogy  a  technológia 
folyamatos fejlesztése azonos vonásokat mutató műszaki megoldásokhoz vezetett.

A  technológia  különböző  gyártók  által  kidolgozott  megvalósításai  között  nincs  jelentős 
különbség  környezetvédelmi  vonatkozásban.  Következésképpen  a  leginkább  költséghatékony 
megoldást a beruházó versenyeztetés során választja ki.

A szélenergia hasznosítását biztosító berendezéseket gyártó cégek megbízható, biztos ipari 
háttérrel  rendelkeznek.  A 3 MW teljesítménykategóriájú szélerőművek gyártóinak széleskörű 
referenciái vannak. A telepíteni tervezett típus: Enercon E82 E3.

A  szélerőmű  parkok  telepítését  részletes,  hosszú  idejű  (min.  1  év)  szélméréseknek  kell 
megelőzni,  mert  csak  így  biztosítható  a  helyi  szélviszonyoknak    az  energiatermelés 
szempontjából  és  gazdaságossági  szempontból  is    legjobban  megfelelő  műszaki  megoldás 
kiválasztása.

A lehatárolt területen 12 db Enercon E82 E3 típusú, egyenként 3 MW teljesítményű, 108 m 
toronymagasságú szélerőmű felállítása tervezett, összesen 36 MW beépített teljesítménnyel.

3.2.1.  A szélerőmű leírása

A jelenleg kategóriájukban korszerű és már eddig is nagy számban telepített szélerőművek 
háromlapátos, aktív lapátszög-állítású, szélirányt követő irányba állítású berendezések.

A  rotorok  átmérője  típusonként  változó,  többségük  ebben  a  teljesítménykategóriában 
77100  m.  A  rotor  általában  változó  fordulatszámmal  forog,  egyes  típusoknál  állandó 
fordulatszámmal.  Anyaguk  üvegszál  erősítésű  epoxigyanta.  A  tervezett  típushoz  alkalmazott 
rotorlapátok hossza 41 méter.

A rotor a rotoragyhoz csatlakozik. Lehetőség nyílik az egyes rotorlapátok optimális szögre 
történő  beállítására,  ennek  meghajtás  elemei  a  lapátok  tövénél,  a  rotoragyban  kerültek 
elhelyezésre. A rotoragyat áramvonalazó lemez borítja.

A  rotoragy  meghajtótengellyel  csatlakozik  a  gépházban  elhelyezett  gépészeti 
berendezésekhez: meghajtás, generátor. A gépház külső burkolata egyedi zajszigeteléssel nem 
rendelkezik.  A  gépészeti  berendezések  rezgésének  átterjedését  a  torony  szerkezetére  a 
berendezések  rezgéselnyelő  rögzítése  biztosítja.  A  meghajtás  elemeinek  kenését  speciális 
szintetikus kenőanyaggal biztosítják. A generátor hűtése történhet levegővel vagy folyadékkal. 
Szintén a gépházban kap helyet  a rotort mechanikusan befékező egység, a gépházat a torony 
függőleges tengelye körül elfordító meghajtás (szélirányba állítás), valamint a vezérlő panel.

4. számú melléklet: Gépház részei

A  gépház  beton  alapon  álló  108  m  magas  kúpos  előregyártott  betonelemekből  készült 
toronyra kerül beépítésre, amelynek legfelső szekciója acélból készül. A torony vasbeton alapja 
20 m átmérőjű kör alapú, 3 m mélységű, amely 1 m mélyen helyezkedik el a talaj szintje alatt.

EVD02/2012                      6/90



Bogyoszló külterületén tervezett szélerőmű park előzetes vizsgálati dokumentációja                                                                       RPM Kft.

A  rendszer  részét  képező  kábelek  a  torony  belsejében  kerülnek  elvezetésre.  Az  egyes 
szélerőművek  által  termelt  elektromos  energia  átalakítása  400V/36kV-os  transzformátorokkal 
történik, amelyek a szélerőmű belsejében vannak elhelyezve. 

3.2.2.  Egyéb létesítmények

Megközelítési (üzemi) utak

A megközelítési  (üzemi)  utak  nyomvonalának  kialakítása  a  meglévő  földutak  lehetőség 
szerinti felhasználásával történik. A tervezési területen újonnan megépítendő üzemi utak hossza 
~3660 m.

A kialakításra  kerülő  üzemi  utak  10  cm vastagságban  megerősítésre  kerülnek.  Ebből  a 
talajba hatolás mértéke az újonnan kialakítandó szakaszokon várhatóan 5 cm lesz, ami feltételezi 
ennek  a  humuszos  talajrétegnek  a  kitermelését.  Az utak  tervezett  szélessége  4,5  m,  ami  az 
újonnan kialakítandó szakaszokon ~833 m3 humuszt jelent.

A meglévő szakaszokon (3710) humuszletermelés értelemszerűen nem történik, itt  csak a 
felület megerősítésével kell számolni.

Az újonnan kialakítandó útszakaszokkal igénybe vett terület 16 470 m2 (3360 m  4,5 m), a 
meglévő földutaknál plusz terület igénybevétel nem jelentkezik.

Földkábelek

A megtermelt elektromos energia az egyes erőművektől a betáplálási pontig földkábelen jut 
el.  Ezen  kábelszakaszok  a  kialakítandó  megközelítési  (üzemi)  utak  nyomvonalán  történő 
kiépítése tervezett.

A földkábelek fektetéséhez szükséges árok keresztszelvényének méretei az alábbiak:
  mélység: 100 cm;
  szélesség: 50 cm.

A fektetéssel igénybe vett terület az eredeti használati módjának megfelelő állapotba kerül 
helyreállításra.

A  szélerőművek  termelte  energiát  szállító  földkábel  nyomvonala  a  kiszolgáló  utak 
nyomvonalán, majd meglévő közút mellett éri el a betáplálási pontot, a transzformátor állomást.

5. számú melléklet: A földkábel és kiszolgáló utak tervezett nyomvonalának térképi 
ábrázolása

A földkábel  kiépítése  a  környezetvédelmi  engedélyezési  eljárást  követő  építési  engedély 
birtokában valósul meg. A vonatkozó ágazati szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelő 
árok kialakítása gépi eszközökkel történik, majd ezt követi a kábelfektetés és a kábel ellenőrzése. 
Az árok betemetését szintén gép végzi.

A jelen vizsgálati szakaszban a fent ismertetett nyomvonalat javasoljuk.
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A  föld  alatti  elektromos  vezeték  létesítése    kapacitástól  függetlenül    nem 
környezetvédelmi  vizsgálat  köteles  tevékenység,  amennyiben  nem  húzódik  1  km-en  túli 
hosszúságban  védett  természeti  területen:  a  környezeti  hatásvizsgálatról  és  az  egységes 
környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3 számú melléklet 76. 
pontja: „Föld alatti vezeték település külterületén lévő védett természeti területen 1 km hossztól”

3.2.3.  Az elérhető legjobb technológia

A tanulmány nem vizsgált alternatívákat a szélerőmű torony magasságának viszonylatában, 
hiszen a 108 m-es szélerőmű egységek 3 MW teljesítménykategóriájában jelenleg szélenergia 
kinyerése  szempontjából  az  elérhető  leghatékonyabb  technológiát  jelentik,  alternatívájuk 
gazdasági, technológiai megoldásai, kibocsátási paraméterei vonatkozásában nincs.

Szélenergia kinyerése
A  szél  „energiatartalma”  a  szélsebesség  harmadik  hatványú  mértékével  változik.  Így 

például, ha szélsebességek különbsége   azonos helyszínen két különböző magasságon   10%, 
akkor a szél energiája a magasság csökkenésével 0,93 = 0,73-ra (73%-ra) csökken, vagyis 27 
százalékkal.

Az adott  magasságon  mért  értékekből  a  felszíni  viszonyok  ismeretében  jó  pontossággal 
számíthatók a szélsebességek különböző magasságokon.

Esetünkben a tervezett  magasságú (108 m)  tornyoknál  a számításba  vehető szélsebesség 
1516%-al nagyobb, mint a 42 m magasságban mért értékek. A szélsebesség és szélenergia fent 
leírt kapcsolata alapján ez a szélsebesség-különbség 39%-al nagyobb energiatartalmat jelent.

Azonos menettel:
  A 42 m magasságban mért értékek 80 m magas torony esetén   1011% szélsebesség-
növekedést   27% energiatartalom növekedést jelentenek.
  A 42 m magasságban mért értékek 60 m magas torony esetén   6,57% szélsebesség-
növekedést   20% energiatartalom növekedést jelentenek.

A magasság/kinyert energia viszonyát vizsgálandó az egyik legnagyobb szélerőmű gyártó és 
fejlesztő cég (ENERCON, Németország) összehasonlító méréseket végzett azonos helyszíneken 
(tehát  azonos  szélviszonyoknál)  különböző  magasságokban  elhelyezett,  azonos  műszaki 
paraméterekkel rendelkező rotorokkal és generátorokkal. Az egyik esetben (Aurich Königsmoor, 
Németország)  64  m  és  98  m  magasságokban  mérték  a  hatékonyságot.  A  2003.  jan.-dec. 
hónapokban  végzett  mérések  33%-os  hatékonyságnövekedést  mutattak  ki.  A  másik  esetben 
(Ermke, Németország) 98 m és 113 m magasban elhelyezett erőműveket vizsgáltak. Itt 14%-os 
hatékonyságnövekedést mutattak ki.

A  fentiek  alapján:  a  tervezett  toronymagasság  a  jelenleg  rendelkezésre  álló  technológia 
mellett  az  igénybe  veendő  terület  hatékonyabb  kihasználását  eredményezi.  Az  ermkei 
tapasztalatokat  alapul véve a tervezett  összesen 36 MW teljesítmény eléréséhez 85 m magas 
tornyokat alkalmazva további négy szélerőmű felállítása lenne szükséges. 

A hatékonyság növekedése    figyelembe  véve a beruházási  költségek bizonyos  mértékű 
növekedését    kihat  a  gazdasági  megtérülés  idejére  is,  amelynek  vizsgálata  nem  tárgya  a 
környezeti hatástanulmánynak.
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A 3 MW teljesítményű szélerőművekhez alkalmazott toronymagasságok a jelentős, fejlett 
szélenergiai iparral rendelkező országokban   gyártótól függetlenül   már a 98100, illetve 113 
m-nél tartanak. Ugyanígy egy nagyságrendbe esnek a rotor lapátok hosszai is.

A gyártók egy-egy adott szélerőmű park beruházáshoz nem készítenek egyedi magasságú  
tornyokat, illetve egyedi hosszúságú lapátokat.

A  gyártók  a  piac  hosszú  távú  igényeit  figyelembe  véve  és  arra  alapozva  termékeiket 
folyamatosan fejlesztik. A fejlesztések főbb irányai a potenciálisan meglévő szélenergia minél 
jobb  hasznosítása,  valamint  a  most  is  alacsony  üzemeltetési  költségek  csökkentése,  a 
szélerőművek élettartamának meghosszabbítása.

Mindemellett fontos cél, a már eddig is megvalósított fejlesztések során, az olyan műszaki 
megoldások  keresése,  amelyek  segítségével  a  környezetet  terhelő  hatások    elsősorban  a 
működés  zajhatása    tovább  csökkenthetők.  A  keltett  zaj  csökkentésében  a  rotorlapátok 
anyagának  és  aerodinamikai  kialakításának  és  a  gépészeti  elemek  (meghajtáslánc,  generátor) 
működési  zaja csökkentésének van szerepe.  Jelentős  mértékben csökkenthető a  zajkibocsátás 
azzal  az  egyre  jobban  elterjedő  módszerrel,  hogy  az  erőművek  kis  szélsebesség  esetén 
csökkentett teljesítménnyel működnek, alacsonyabb rotor-fordulatszámmal.

Tehát a technológiai fejlődés vonalát elemezve megállapítható, hogy a nagy gyártók jelentős 
eredményeket értek már eddig is el a szélenergia minél hatékonyabb kihasználásában és ezzel 
párhuzamosan a zajkibocsátás csökkentésében.

A  tervezett  szélerőművek  területi  elhelyezése  a  védendő  épületektől  kellően  nagy 
távolságban  történik,  mely  távolság  a  csillapító  hatása  révén  is  biztosítja,  hogy  a  tervezett 
beruházás zajkibocsátása is  a védendő területeken megfeleljen a követelmény értékeknek.  Ez 
egyben a követelmények teljesítésének leghatékonyabb és leggazdaságosabb módja.

A folyamatosan bővülő tapasztalati  adatbázis, illetve a kutatás-fejlesztés elért  eredményei 
megalapozzák  és  lehetővé  teszik,  hogy  a  gyártók  fejlesztési  eredményeiket  folyamatosan 
bevezessék az alkalmazott  technológiába.  Ezáltal  biztosított,  hogy adott időpontban a legjobb 
rendelkezésre álló (elérhető legjobb) technológia kerül alkalmazásra.

3.3. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE

3.3.1.  A terület előkészítése

A szélerőművek kijelölt  helyéhez  nagy teljesítményű  munkagépeket  is  elbíró  utakat  kell 
kialakítani. Ez a meglévő földutak szükség szerinti feljavításával, illetve a hiányzó szakaszokon 
kiépítésével történik. Az útfelületek a célnak megfelelő kavicsolt borítást kapnak. Különlegesen 
készítik  elő  a  beemeléseket  végző  daru  felállítási  helyét.  A  beruházási  munkák  idejére 
konténerirodát telepítenek szociális helyiségekkel, zárt szennyvízgyűjtővel.

A földkábelek és a megközelítési (üzemi) utak közös nyomvonalon haladnak.

A földkábelek tervezett nyomvonalának hossza a betáplálási pontig ~7370 m. A földkábelek 
fektetéséhez szükséges árok keresztszelvényének méretei az alábbiak:

  mélység: 100 cm;
  szélesség: 50 cm.
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A földkábelek elhelyezésére szolgáló árkok kiásásához szükséges terület csak a telepítés és a 
felhagyás időszakában kerül igénybe vételre. A fektetési (felszedési) munkák magukba foglalják 
az érintett területek eredeti használatra alkalmas állapotba hozását.

A  kialakításra  kerülő  üzemi  utak  10  cm vastagságban  megerősítésre  kerülnek.  Ebből  a 
talajba hatolás mértéke az újonnan kialakítandó szakaszokon várhatóan 5 cm lesz, ami feltételezi 
ennek  a  humuszos  talajrétegnek  a  kitermelését.  Az utak  tervezett  szélessége  4,5  m,  ami  az 
újonnan  kialakítandó  szakaszokon  ~833  m3 humuszt  jelent.  A  meglévő  földutak 
humuszletermelés értelemszerűen nem történik, itt csak a felület megerősítésével kell számolni.

Az újonnan kialakítandó útszakaszokkal igénybe vett terület 16470 m2 (150 m  4,5 m), a 
meglévő földutaknál plusz terület igénybevétel nem jelentkezik.

3.3.2.  Az egyes tornyok alapozási munkái

A torony beton alapjához szükséges gödör  (  20 m, mélység 3 m) gépi kiásását az alap 
vasbetonból történő megépítése követi. A beton alap elkészítése után az alap takarható részére 
talaj kerül visszatöltésre kb. 1 m vastagságban. Mindezek után az alapnak már csak a torony 
rögzítéséhez szükséges része emelkedik ki a talajszintből. A munkákat alapvetően markológép 
végzi, a beton készen érkezik a területre keverőkocsiban. (Részletesen a 7.1.1. fejezetben.)

3.3.3.  Földkábel kiépítése

A megtermelt elektromos energia az egyes erőművektől a betáplálási pontig földkábelen jut 
el.  Ezen  kábelszakaszoknak  a  kiépítése  a  kialakítandó  megközelítési  (üzemi)  utak,  illetve  a 
meglévő földút nyomvonalán tervezett.

A betáplálási pontig húzódó földkábel kiépítéséhez a vonatkozó ágazati szabványoknak és 
műszaki előírásoknak megfelelő árok kialakítása gépi eszközökkel történik, majd ezt követi a 
kábelfektetés és a kábel ellenőrzése. Az árok betemetését szintén gép végzi.

A fektetéssel igénybe vett terület az eredeti használati módjának megfelelő állapotba kerül 
helyreállításra.

3.3.4.  Szélerőmű felállítása

A részegységek helyszínre szállítása után az elkészült beton alapra első lépésként az acél 
oszlop  egyes  szekciói  kerülnek  beemelésre  20  vagy  30  m  magasságú  részenként.  A  beton 
alaphoz,  illetve  egymáshoz  csavarkötéssel  rögzítik  az  oszlop  teljes  kerületén.  Ezután 
beszerelésre kerülnek mindazon berendezések és részegységek,  amelyek az oszlop belsejében 
kapnak  helyet.  Az  oszlop  elkészülte  után  beemelésre  kerül  a  gépház,  majd  végül  a  földön 
összeszerelt rotor (rotoragy a lapátokkal). A beemelési műveleteket nagy teherbírású és emelési 
magasságú daruval hajtják végre.

Tereprendezés
A  szélerőművek  felállítása  után  megtörténik  az  ideiglenesen  igénybe  vett  területek 

állapotának visszaállítása az eredeti rendeltetésnek megfelelően. Eszerint elbontásra kerülnek a 
szélerőmű park üzemszerű működéséhez szükségtelen utak, állóhelyek és irodakonténer. Ezeken 
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a területeken a megfelelő módszerekkel visszaáll a mezőgazdasági területek használhatósága és 
megtörténik  a  talaj  rekultivációja.  A  tereprendezési  munkák  a  beruházás  előrehaladtával 
folyamatosan történnek.

3.3.5.  Üzembe helyezés

A szélerőmű indítása előtt a gyártó és az energiát  átvevő szervezet technológiai  előírásai 
szerinti ellenőrzésekre kerül sor.

3.4. MŰKÖDÉS

A  szélerőmű  park  üzemszerűen  gyakorlatilag  automatikusan,  minimális  emberi 
beavatkozással működik. Az alkalmazott technológia műszaki színvonalából és kiforrottságából 
adódó  magas  üzemképességi  mutató  ezt  lehetővé  teszi.  Az  üzemképességi  mutató  az  adott 
teljesítménykategóriára vonatkozóan minden jelentős gyártó berendezéseinél eléri a 98,5 %-ot, 
illetve meghaladja azt. A szélerőmű park működését az üzemeltető a távfelügyeleti rendszeren 
keresztül  a  paraméterek  széles  skálájában  ellenőrizheti.  A  vizsgálat  történhet  a  helyszínen 
műszeres és vizuális ellenőrzéssel is.

A működésbe  történő beavatkozásra  csak  rendellenes  működés,  üzemzavar  vagy extrém 
időjárási körülmények esetén van szükség, illetve a rendszeres tervezett karbantartások során.

Rendszeresen  elvégzendő  karbantartási  és  ellenőrzési  munkákat  a  gyártók  évente  1 
alkalommal írnak elő.

3.5. FELHAGYÁS

A tevékenység felhagyása során a szélerőművek lebontása történik.

Ismét  szükségessé  válik  a  szélerőművek  munkagépekkel  történő  megközelítésének 
biztosítása  (utak  feljavítása,  munkaterületek  kialakítása).  Ezt  követően  végezhető  az  egyes 
szélerőművek helyszíni szétszerelése, majd elszállítása, az alapok szétbontása és elszállítása, a 
földkábel kiásása.

Kiemelkedően  fontos  szerepe  van  a  felhagyásban  a  szélerőművekkel  és  a  bontási 
munkálatokkal  igénybe  vett  területek  eredeti  használatra  való  alkalmassá  tételnek.  Ebbe 
ugyanúgy  bele  tartozik  a  szétszerelt  berendezések  és  lebontott  építmények  eltávolítása  a 
területről, mint a talaj termőképességének visszaállítása.
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4.  A BERUHÁZÁSSAL IGÉNYBE VETT TERÜLET JELENLEGI 
ÁLLAPOTA

4.1. GEOMORFOLÓGIA, VÍZRAJZ

4.1.1.  Földtani jellemzők

A tervezési  terület  120-122 mBf.  magasságú,  a  környezet  közel  sík  (ún.  Kapuvári  sík), 
illetve a nagyon enyhe lejtés ÉK felé irányul.

A  terület  a  Kisalföldön  található.  A  Kisalföld  medencéjének  mélyföldtanát  két  nagy 
szerkezeti  egység képződményei  építik  fel:  bakonyi  típusú mezozoós karbonátok (a medence 
keleti fele) és Kelet-alpi takarórendszerhez tartozó palezoós metamorfitok (a medence nyugati 
fele). A két egységet az ÉK-DNy-i csapású Rába-vonal választja el.

A  medencealjzatot  kettészelő  Rába-vonal  létrejötte  egyidős  a  Kisalföld  medencéjének 
kialakulásával (alsó-miocén). E medence kezdetben részét képezte a világtengereknek, majd a 
szarmata végétől (12 millió év) lefűződve önálló üledékgyűjtőt (Pannon-tó) alkotott.

A  medence  Ny-i  felén  (ahová  a  tervezési  terület  is  esik)  a  kristályos  alaphegység 
(csillámpala, szericitpala) mélysége a medence szerkezetétől függően erősen változik. A Rába 
vonal  (kb.  a  Rába  folyóhoz  illesztett  ÉK-DNy  csapású  egyenes)  mentén  az  alaphegység 
árokszerűen jelentkezik 4000-4500 m mélységgel. Az árkot nyugatról az alaphegység felszínéből 
meredeken kiemelkedő Mihályi-hát határolja, ennek felszíne 1500-1600 m mélységig emelkedik 
fel.  A hát szintén ÉK-DNy-i csapású,  mely DNy felé  emelkedik,  a felszínen kb. a Szárföld-
Mihályi-Répcelak  nyomvonallal  azonosítható.  Az  árokhoz  K  és  DK  felé  enyhén  emelkedő 
alaphegységi felszín csatlakozik, melynek képződményei a Bakonyban bukkannak felszínre.

A vizsgált terület a Rába árokban helyezkedik el, az alaphegység - a geofizikai vizsgálatok 
szerint - kb. 4400 méterrel található a felszín alatt.

A területhez legközelebb lévő nagy mélységű feltárás a Mihályi-2 számú fúrás (kb. 4 km 
távolságra északra), melynek rétegsora (felszín: 120,6 mBf.):

0  127 m Quarter

127  196 m Levantei

196  1907 m Felső-pannon

1907  2497 m Alsó-pannon

2497  2507 m Ópaleozoikum

Az alaphegységre települő, erőteljesen kivastagodott (kb. 2000 m) miocén aleuritos-agyagos 
jellegű,  illetve  az  ároktól  keletre  lévő  pásztori  fúrásokban  a  miocént  vastag  vulkáni  összlet 
(trachit) alkotja.

Az alsó-pannonra vastag agyagos rétegsor jellemző (Mihályi  F.,  Drávai F.,  Tófeji  F.),  a 
felső-pannonban megnövekszik a homokköves betelepülések száma, illetve felső részén fluviális 
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és tavi betelepülések jelennek meg (Tihanyi F., Zagyvai F., Hansági F.). A pannon vastagsága 
kb. 2000 m.

A Pannon-tó végső feltöltésében a pannon végétől kezdődően - párhuzamosan a meginduló 
epirogén emelkedéssel - egyre nagyobb szerepet játszanak a folyók, azok közül is a Duna.

A felső-pliocénben (levantei) a Kisalföld peremén megjelenő Duna kezdetben D-i irányban, 
a  Dráva-medence  felé  folyt  (kb.  20 m vastag,  keresztrétegzett  asti  homok),  majd  a  pannon-
pleisztocén határon meginduló emelkedések-süllyedések - a Kisalföld beszakadása, Keszthely-
Gleichenbergi  vízválasztó  kiemelkedése  -  hatására  folyásiránya  kelet  felé  fordult.  A  meder 
áthelyeződés kísérőjelensége az akkori felszíni lejtésviszonyok módosulásának, ezt követően a 
területen  a  Kelet-alpi  területekről  érkező  vízfolyások  (Ős-Répce,  Ős-Gyöngyös,  Ős-Rába) 
üledékei jelentek meg.

A pleisztocén során beköszöntő hideg éghajlat a fluviális törmelékes üledékek dominanciáját 
eredményezte, az üledékgyűjtőben a lerakódás a süllyedéssel egyensúlyt tartott, és a vízfolyások 
a  területen  durvatörmelékes  hordalékkúpot  építettek.  A  negyedidőszaki  képződmények 
vastagsága a vizsgált terület környezetében kb. 80-100 m, de ÉK felé - a Győri medencében - 
eléri a 700 m vastagságot is.

A folyóvízi hordalékkúp erodálta a pannon-levantei felszínt, így diszkordánsan települ. A 
vizsgált terület környezetében az alsó-pleisztocénben a pannon felszín lejtésiránya még D-i, DK-
i volt.  A terület  ekkor kiemelt  denudációs felszín volt,  mely az Ős-Gyöngyös vízgyűjtőjéhez 
tartozott, e vízfolyás Bogyoszlótól kb. 50 km-re DK-re torkollott az Ős-Rábába. Az Ős-Rába az 
alsó-pleisztocénban a Zala, majd a Marcal (volt asti Duna meder) nyomvonalán keresztül érte el 
a  Dunát.  A  térszín  lejtésirányának  fokozatos  északi  irányba  történő  növekedésének 
következtében a középső-pleisztocénben az Ős-Gyöngyösről levált az Ős-Répce. Az Ős-Répce 
üledékei megegyeznek az Ős-Gyöngyösével, miután a két vízfolyás azonos földtani kifejlődésű 
területekről ered.

Az Ős-Répcének három,  különböző korú hordalékkúpja különíthető  el,  melyek  térben is 
elkülönülnek.  A  legidősebb  hordalékkúp  (Und-Vitnyéd  irány)  szerkezetileg  a  Rába 
kavicsüledékei  alatt  helyezkedik  el,  miután  medre  csak  a  középső  pleisztocéntől  tolódott 
nyugatra (kb. a Répcelak-Kapuvár irányba), és a Kapuvár-Csorna vonaltól északra csatlakozott a 
Dunába.

A  középső  hordalékkúp  (Und-Iván-Cirák)  a  legidősebb  hordalékkúptól  D-re  található, 
igazodva  a  Répce  fokozatosan  kialakuló  félköríves  folyásirányához,  és  részben  már  a  Rába 
üledékek  fölött  települ.  A  legfiatalabb  hordalékkúp  (Zsira-Bük-Cirák-Vitnyéd)  a  legdélebbi 
helyzetű,  mely a felső-pleisztocénben alakult  ki,  és szorosan kapcsolódik a Rába, Nick alatti 
szakaszának  felső-pleisztocéntől  máig  tartó  keleti  irányú  (kb.  30  km  szélességű) 
medervándorlásához.

A Rába felső-pleisztocén hordalékkúpja, a Rába jelenlegi folyásiránya és Kapuvár közötti 
ÉK-DNy csapású árokban helyezkedik el.

A  felső-pleisztocén  Rába  folyásiránya  a  középső-pleisztocénben  alakult  ki,  amikor  is  a 
Kemeneshát kiemelkedett. A hordalékkúp nyugaton szorosan összefonódik a Répce legfiatalabb 
hordalékkúpjával, kelet felé pedig egyre fiatalodik. A Rába felső-pleisztocén hordalékkúpja kb. a 
Répcelak-Kapuvár  nyomvonalon  van  felszínen,  ettől  keletre  holocén  hordalékkal  fedett.  A 
hordalékkúp a Kapuvár-Csorna nyomvonaltól északra Duna hordalékkúpjával fogazódik össze.

A felső-pleisztocén végén bekövetkezett melegedés következtében lecsökkent a vízfolyások 
szerepe,  a  lerakódott  hordalékanyag  szárazra  kerülve  a  felszín  közelében  talajosodott,  és  a 
folyóvízi üledékek fedőjében vékony (kb. félméter) humuszos, homokos talaj települ. 
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A felszíni  földtani  térkép szerint  vizsgált  térségben a felszínt  holocén folyóvízi  aleurolit 
(fQh1

al) és holocén folyóvízi-tavi aleurolit (flQhal) alkotja.

A felvázolt ősföldrajzi helyzet során lerakódott földtani rétegeket a területtől ÉK-re 2 km-re 
lévő Jobaháza K-17 kút rétegsora összesíti (terep: 118,49 mBf.):

0  0,5 m Talaj

0,5  4 m Homokos kavics

4  18 m Kavicsos homok

18  19,8 m kőzetlisztes agyag

19,8  25,5 m Kavicsos homok

25,5  31,8 Agyagos homok

31,8  53,5 m Homokos kavics – kavicsos  homok

53,5  57 m Homokos agyag

57  60 m Homok

60  63 m Kőzetlisztes agyag

63  80 m Homokos kavics – kavicsos  homok

80  87,5 m Homokos agyag

87,5  107 m Homokos kavics – kavicsos  homok

107  114 m Kőzetlisztes agyag

114  120 m Kavicsos homok

120  125m Kőzetlisztes agyag

A kút  rétegsorát  talpig  pleisztocén  korúnak  ítélték,  a  környékbeli  fúrások  rétegsorainak 
korbeosztása szerint a legfelső-pannon (levantei) 100-140 m mélységtől jelentkezik. A pannon 
felszín és a rátelepülő rétegek ÉK-i irányba, a Kisalföld közepe felé dőlnek. A felszín közeli 
kavicsos rétegek vastagsága 20-25 m. A kavicsos rétegek a Rába legfiatalabb hordalékkúpjához 
tartoznak.

6. számú melléklet: Felszíni földtani térkép; Földtani felépítés

4.1.2.  Talajok

A vizsgált területen a talajok túlnyomó része réti talaj, de előfordul öntés réti talaj is, a réti 
talajokra jellemző humuszképződés,  és az öntésterületek rétegzettsége egymás mellett  jelenik 
meg. A túl sok nedvesség és levegőtlenség miatt az A szint szürkésfekete, fekete, a B szint kis 
vastagságú,  az  átmenet  fokozatos.  A  talaj  fizikailag  vályog,  gyengén  savanyú  kémhatással, 
esetenként a sekély termőréteg okán szélsőséges vízgazdálkodással.
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4.1.3.  Csapadékviszonyok

A Veszkényi,  Magyarkeresztúri  csapadékmérő  állomásokon  az  1961-1990 években esett 
csapadékok átlaga 585-617 mm, átlagosan a következő havi csapadékeloszlás jellemző: 

  1999. januárban 32 mm, februárban 36 mm, márciusban 34 mm, 
  2000. áprilisban 45 mm, májusban 54 mm, júniusban 80 mm, 
  2001. júliusban 67 mm, augusztusban 64 mm, szeptemberben 43 mm, 
  2002.októberben 44 mm, novemberben 59 mm, decemberben 44 mm. 

A térségében az év nagyobbik részében (szeptember-április) a csapadékmennyiség megha-
ladja a tényleges párolgást, míg a nyári időszakban (április-augusztus) csapadékhiány jelentke-
zik. Az évi vízhiány mértéke minimális (10-20 mm).

4.1.4.  Hidrológiai és hidrogeológiai jellemzők

A térségi felszíni vízelvezető hálózat a Rába hordalékkúpján alakult ki, folyásirányuk ennek 
megfelelően az É-i, ÉK-i csapásirányt követi. A Rába a fiatal hordalékkúpjának keleti peremén 
folyik,  a  nicki  duzzasztónál  vizének  egy  részét  a  Kis-Rábába  vezetik,  mely  Kapuvár  fölött 
egyesül a baloldali  kísérő vízfolyásával,  a Répcével,  ezt  követően a vízfolyás  a Rábca nevet 
viseli.

A  Rába  és  a  Répce  közötti  kisvízfolyások  a  Kis-Rába  nicki  kivezetésén  keresztül 
részesülnek vízellátásban. E vízfolyások (Kőris-patak, Keszeg-ér, Farkas-árok, Tardosa-csatorna, 
stb.) mesterséges, kettős működésű (öntözés, belvízelvezetés) csatornák, egymáshoz zsilipeken 
keresztül csatlakoznak.

A mesterséges  csatornák  közül  legközelebbi  a  területet  É-D csapással  átszelő,  16,3  km 
hosszú Farkas-árok, mely Keszeg-érből ágazik ki és időszakosan szállított  vize - a Kapuvár-
Bősárkányi csatornán keresztül - a Rábcába jut.

A térségben víztermeléssel igénybe vett rétegek kb. 150 m mélységig húzódnak le. A kutak 
nyomásszintje  lefelé  haladva  folyamatosan  emelkedik,  a  vízadókat  pozitív  nyomásállapot 
jellemzi:

Talajvíztartó: 
A talajvíztartó a pleisztocén legfelső, a kb. 20 m vastag homokos kavicsrétege, a talajvíz a 
felszín alatt kb. 1 m mélységtől jelentkezik, az éves vízjárás mértéke nem haladja meg a fél 
métert, a talajvízszint a csapadék-párolgás eredőjét követi.
A talajvíz jellemző vízminősége a környékbeli talajvízkutak alapján: 6,8-7,8 pH, 400-450 
mg/l összes oldott anyag, 40-50 mg/l Ca, 10-30 mg/l Mg, 10-20 mg/l Na, 1 mg/l K, 8-10 
nkf. össz. keménység.
A  talajvíz  áramlása  ÉK-i,  esése  minimális,  0,0002-0,002  mértékű,  jellemző 
áteresztőképesség 40-50 m/d, azaz igen jó.
A talajvizet a térségben öntözési célra hasznosítják.

Pleisztocén, Pannon rétegvíztartók: 
A talajvíztartó alatt több jó vízadó van, a térségi vízhasználatok a 100 m mélység alatti 
rétegeket veszik igénybe.
A  mélyebb  rétegek  nyomásszintje  a  talajvízszint  felett  (illetve  gyakran  a  terep  felett) 
alakul, azaz a térségben felfelé áramlás van. Így például a Jobaházi K-16 vízműkút (130-
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160 m mélységközben szűrőzve) nyugalmi nyomásszintje +0,4 m, a K-17 vízműkút (103-
120 m között szűrőzve) nyomásszintje 0,0 m.
A rétegvíz jellemző vízminősége: 7,3-7,4 pH, 350-450 mg/l  összes oldott anyag, 17-30 
mg/l  Ca,  23-50  mg/l  Mg,  5-42  mg/l  NaK,  250-300  mg/l  HCO3

-,  10-14  nkf.  össz. 
keménység, 0,1-0,2 mg/l Fe, 13-33 mg/l klorid, 0,6 mg/l ammónium, 1 mg/l nitrát, azaz a 
rétegvíz  a  talajvíz  minőségéhez  igen  hasonló,  attól  kisebb  Ca,  és  magasabb  Mg,  Na, 
tartalmával tér el. 
A  rétegvizek  ÉK,  a  Győri-medence    mint  a  Kisalföld  központi  süllyedéke    felé 
áramlanak. 
A térségben rétegvizet a Jobaházán található vízmű (K-16, K-17) hasznosít (300 m3/d), a 
gazdasági célú vízkivétel (K-12) mértéke (70 m3/d) alárendeltebb.
A vízmű vízbázisa H-7370-7/2008. számon kijelölő határozattal  rendelkezik,  a védendő 
víztermelés nagysága: 95 000 m3/év rétegvíz. A védőidomnak nincs felszíni metszete.

A környező kutak jellemző adatai:

Szám Település
EOVY

m
EOVX

m
Terep
mBf

Talp
m

Szűrő-A
m

Szűrő-F
m

K-16 Jobaháza 509662 249726 118,53 222 129,5 159,5

K-17 Jobaháza 509654 249769 118,49 125 103 119,5

K-12 Bogyoszló 510323 248052 120 141 127 136

A vizsgált  terület  védőidomot  nem érint,  a  tervezési  terület  a  219/2004  Korm.  rendelet 
szerint érzékeny terület (B).

4.1.5.  A telepítés, működés, felhagyás felszín alatti vízre kifejtett hatása

A tornyok építésénél a tornyok alapjainak kiásása, valamint a betonozási munkákon túl csak 
szerelési munkákkal kell számolni.

Potenciális  szennyeződés  csak  szénhidrogén  elfolyás  esetén  jöhet  létre  (üzem-  vagy 
kenőanyag,  hidraulika  folyadék  elfolyása  a  munkagépekből),  amely  során  csak  korlátozott 
mennyiségű szennyező anyag jut a talajra. A talajra kijutott szennyeződés elhárítható, a talajvíz 
nem szennyeződik.

Ilyen  esetekben  a  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  és  kezelésére  vonatkozó  192/2003. 
(XI.26.) Kormányrendelettel módosított 98/2001., illetve a nyilvántartásra vonatkozó 164/2003. 
(X.18.) Kormányrendelet szerint járnak el.

4.1.6.  Utánpótlódási területen a beszivárgási viszonyok, áramlási viszonyokban történő 
változások

A  12  db  toronynak  egyenként  kb.  314  m2 területű  betonalap  szükséges,  ami  3768  m2 

betonfelületet  jelent  összesen.  A  beton  a  talaj  szintje  alatt  1  méterre  helyezkedik  el,  így  a 
csapadék ezen talajréteg telítődése után éri el a betonalapot. A csapadék a betont elérve, arról 
oldalirányokban  lefut,  így bár  nem pontosan a  leesés  helyén,  de  a  csapadék gyakorlatilag  a 
területen szivárog be.
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A területről csapadék elvezetése nem történik fedett területrész hiányában, így a csapadék-
utánpótlásba történő beavatkozással nem kell számolni.

A megközelítési (üzemi) utak 10 cm vastagságban megerősítésre kerülnek (murva), így ezen 
utak sem jelentenek a beszivárgási viszonyokban változást.

A felszín alatti vizek áramlási viszonyait a beruházás nem változtatja meg.

4.2.  TALAJ

4.2.1.  A vizsgált terület talaja

A hordalékkúp anyagát  a Rába és a Répce,  valamint  mellékágai  rakták le.  A Rába és a 
Répce  kavicsát  különböző vastagságban homokos-agyagos  öntésiszap,  a  Rábaköz D-i  részén 
(Beled, Páli környékén) homokos öntésagyag borítja. Délen a Rába és a Répce fiatal  öntései 
fokozatosan mennek át egyre humuszosabb réti öntésekbe, azonban ezek karbonátot már nem 
tartalmaznak,  savanyúak.  É  felé  egyre  szaporodnak  a  réti  talajok  és  kötöttebbé  válnak  a 
szántóföldek.

A Rábaköz Ny-i és DNy-i részén a kavics közelebb van a felszínhez (13 m). Kapuvár, 
Babót Szárföld, Kisfalud, Bogyoszló határában 3590 cm-re helyezkednek el a kavicsrétegek, 
ami a talajok termőképességét is befolyásolja.

A táj nagyobb részén a talajok kötöttsége a vályog és agyagos vályog, savanyúsága ma már 
nem  túlzott.  Mivel  a  tájon  a  pillangósok  rendszeres  termesztése  is  elterjedt,  a  talajok 
tápanyagellátása kedvező, így az igényesebb növények közül még a cukorrépa is eredményesen 
termeszthető.

A vízbőség hatására  a  talajok  nagy része  a  réti  öntéshez  sorolható.  A talajvíz  szintje  a 
felszínhez közel helyezkedik el, ezért a talajok kialakulására hatással vannak.

A  szélerőművek területén réti talajok találhatók.

7. számú melléklet: Agrotopográfiai térképkivágat

Abban  az  esetben,  ha  a  területen  időszakos  túlnedvesedés  következik  be,  réti  talajok 
képződnek.  A  túlnedvesedés  következtében  beálló  levegőtlenség  sajátos  szervesanyag-
képződéshez és -felhalmozódáshoz vezet.

A  humuszosodás  a  réti  talajok  jellemző  folyamata.  Mivel  a  folyamat  levegőtlen 
körülmények között  játszódik le,  a humuszanyag vashoz kötött,  és sötét  színű,  ún.  vashumát 
formájában fordul elő. 

Fizikai  féleség  szerint  agyagos  vályog  talajok.  A talaj  vízgazdálkodása  alapján  közepes 
víznyelésű és vízvezető-képességűek, nagy vízraktározó-képességűek, erősen víztartók. A talaj 
kémhatása és mészállapota szerint gyengén savanyú talajok. Szervesanyag-készlete: 50100 t/ha.
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4.2.2.  A talajpusztulás lehetséges okai

Erózió
A csapadék intenzitása és a talaj  vízbefogadó képessége közötti  aránytalanság,  amelyből 

adódóan  a  lehulló  csapadék  egy  része  nem  a  leesés  helyén  szivárog  a  talajba.  A  felszíni 
vízképződés,  majd  az  erózió  a  szerkezeti  elemek  szétiszapolódásával  kezdődik.  Ez  a 
szétiszapolódási  erózió  csak  a  talaj  23  cm-es  rétegében  fejti  ki  romboló  hatását.  Ezt  a 
folyamatot  az  esőcseppek  mechanikai  hatására  bekövetkező  morzsaszétesés,  úgynevezett 
csepperózió előzi meg, amely már a szétrobbanó vagy széteső talajalkotórészek lefelé irányuló 
mozgását is megindítja.

A talajrészecskéket nem, vagy csak alig elmozdító felületi  víz, az úgynevezett  „átmosási 
erózió” igen sok oldott anyagot szállít magával.

Lejtőn a felületen mozgó vízlepel a lejtő irányába húzódva felgyorsul és talajrészeket sodor 
magával.  E folyamat  legelőször a talaj  legértékesebb részét, a humuszos feltalajt pusztítja. A 
felületen  mozgó  víz  elsősorban  a  talaj  legkönnyebben  mozgatható  alkotórészeit,  szerves  és 
szervetlen kolloid anyagait sodorja magával.

Defláció
A  defláció  a  szélnek  a  kopár  területeken  érvényesülő  felszínalakító  tevékenysége.  A 

deflációs  folyamatokban  –  ugyanúgy,  mint  az  eróziós  formákban  –  a  lepusztulás  és 
felhalmozódás egyaránt jelen van. Kártétele ez esetben is a talaj szerves és szervetlen, kolloid- és 
tápanyagaiban,  valamint  a  szerkezetességében  legértékesebb  felső  rétegének  elhordásában 
jelenik meg.

Fontos  az  erózió  és  a  defláció  megakadályozása  a  létesítés  során  kialakításra  kerülő 
depóniákon.
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4.3. ÉLŐVILÁG

Bogyoszló község külterületén egy szélerőmű park került tervezésre, melynek engedélyezési 
eljárása  során  hatásvizsgálati  dokumentáció  keretében  szükséges  vizsgálni  a  beruházás 
természetvédelmi  hatásait.  A  vizsgálatoknak  ki  kell  terjednie  az  élő-,  és  élettelen  elemek 
alapállapotának bemutatására, továbbá a telepítendő technológia paramétereinek ismeretében a 
várható hatások prognosztizálására.

Az elmúlt évtizedekben a szélerőművek által termelt villamos energia részaránya világszerte 
növekedést mutat, ezáltal egyre több információval rendelkezünk ezeknek a berendezéseknek a 
hatásaival  kapcsolatban.  A  természeti  környezet  esetében  leginkább  az  élővilágra  gyakorolt 
hatások tekintetében zajlanak viták a szakma képviselői között.

A tárgyi  beruházással kapcsolatban igyekeztünk felmérni a tervezési területen előforduló, 
jellemző élőhelyeket, illetve az élőhelyekhez szervesen kapcsolódó faunát, melyek esetlegesen 
hatásviselők lehetnek.

A tanulmány készítése kapcsán átvizsgáltuk a Kisfaludon tervezett 20 db és a Bogyoszló 
keleti oldalán tervezett 22 db szélerőműből álló parkok létesítésére vonatkozó tanulmányokat és 
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyeit.

Az  RPM  Kft.  a  területet  és  környezetét  –  korábbi  munkáiból  (Kisfalud,  Jobaháza, 
Magyarkeresztúr) – jól ismeri.

A előzetes környezeti vizsgálat és a dokumentáció készítése során az élővilág felmérésénél 
támaszkodtunk  azokra  az  ismeretekre,  megállapításokra,  tanulmányokra,  melyek  részletesen 
vizsgálták az élővilágra gyakorolt hatásokat.

A  kiadott  határozatból  megállapítható,  hogy  a  két  szomszédos,  környezetvédelmileg  is 
engedélyezett szélerőműpark védett madarak vonatkozásában csak tolerálható zavarást okoz.

A jelenleg vizsgált 12 db-os szélerőmű-park a Bogyoszló keleti oldalán lévő engedélyezett 
szélerőmű parktól ~3,5 km-re, a Kisfaludon engedélyezettől ~2 km-re található.

8. számú melléklet: A jelen beruházással tervezett és a már engedélyezett szélerőmű 
parkok

4.3.1.  Módszerek

A felmérés során, a vizsgálandó élőlénycsoportok közül mindig az adott élőhelyet legjobban 
jellemző  fajcsoportokat,  illetve  fajokat  választottuk  ki.  A  felsorolt  rendszertani  kategóriákon 
kívül  minden  védett  és  fokozottan  védett  fajt  figyelembe  vettünk,  hiszen  ezen  fajok  fontos 
szerepet játszanak az élőhely minősítésében.

A beruházás jellege miatt nem végeztünk részletes felvételezést az egyes társulásokat alkotó 
taxonokról, mivel a generátorok mindegyike monokultúrával rendelkező mezőgazdasági területre 
esik, továbbá a területfoglalás mértéke csekély. A tervezési területen a jellemző élőhelyeket, és 
biocönózisokat  beazonosítottuk,  ezeket  térképen mutatjuk  be.  A beruházással  kapcsolatban a 
Dévai-féle értékelési mátrixot használtuk.
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4.3.2.  A terület vegetációjának rövid jellemzése

A terület növényföldrajzilag a Magyar vagy Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Alföld 
flóravidékének  (Eupannonicum)  Kisalföld (Arrabonicum) flórajárásába  tartozik.  Az  egykor 
lápokban, mocsarakban bővelkedő kistáj elterjedtebb erdőtársulásai között az égeres ligeterdők 
(Carici  elongatae-Alnetum),  az  elegytelen  égererdők  (Alnus  glutinosa),  a  nyírlápok  (Salici  
pentandrae-Betuletum pubescentis),  valamint  a tölgy-kőris-szil  ligeterdők  (Querceto-Ulmetum 
hungaricum) említhetők.

Az aljnövényzet tömeges előfordulású fajai a lápi csalán (Urtica kioviensis), a sások (Carex  
acutiformis,  C.  riparia),  az  óriás  csenkesz  (Festuca  gigantea),  a  szálkaperje  (Brachypodium 
silvaticum),  a  podagrafű  (Aegopodium  podagraria),  a  jágerkender  (Solidago  gigantea),  a 
nenyúljhozzám (Impatiens nolitangere) stb.

A területen megtalálható főbb társulás-típusok:

1. Galagonya-kökény cserjés társulás
(Pruno spinosae-Crataegetum SOÓ /1927/ 1931).................................................TZT

2. Sík vidéki égerliget
(Paridi quadrifoliae-Alnetum Kevey in Borhidi & Kevey 1996)...........................GYT

3. Tarackbúza-szulák társulások
(Convolvulo-Agropyron repentis GÖRS 1966)......................................................GYT

4. Patakparti nádas társulás
(Glycerio-Sparganion fluitantis Br.-Bl. & Sissingh 1942).....................................TT

5. Szürkenyár elegyes ligeterdő..................................................................................GT
6. Agrár területek........................................................................................................GT

(FVT  =  Fokozott  védelemre  javasolt  társulás;  VT  =  Védelemre  javasolt  társulás;  TT  =  Természetes, 
bolygatatlan  társulás;  TZT  = Valamilyen  mértékben  zavart  természetes  társulás;  GT  = kultúrnövény-,  v. 
telepített fás társulás; GYT = Gyomtársulás)

A szélerőművek helyéül kijelölt területek kivétel nélkül mezőgazdasági művelés alatt állnak.

9. számú melléklet: Fényképek a tervezési területről

A tornyok alapteste  által  elfoglalt  (mezőgazdasági)  területek  és azok hasznosítási  jellege 
nem indokolta, hogy részletes fajlista készüljön.

Ökológiai  szempontból  érdekesebbek azok a (mezőgazdasági  parcellák  határán található) 
vonalszerű kiterjedésű élőhelyek, melyekben a tájegységre jellemző fajok még megtalálhatóak 
lehetnek,  illetve  viszonylagos  zavarásmentes  adottságuk  révén  néhány  állatfajnak  menedék, 
illetve  szaporodó  helyként  funkcionálnak.  Ezek  az  élőhelyek  azonban  a  beruházás  által 
közvetlenül  nem érintettek,  leginkább  az  állatvilág  szempontjából  várható  közvetett  hatás  a 
beruházást követően.

A mezőgazdasági területek határán többnyire egy spontán betelepült társulás figyelhető meg, 
amelyben szórványosan fordul elő az  akác (Robinia pseudo-acacia), valamint a  szürke nyár 
(Populus x canescens).
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Jellemzően a lombkoronaszintet  alkotó egyedek kora igen magas,  sok egyed kiszáradt,  a 
korhadás következtében gyakori a kidőlt fák látványa. A cserjeszint szintén spontán betelepült, 
melyben egy szekunder  pionír  együttes  látható,  melyek  egyedeire  a  tág ökológiai  valencia  a 
jellemző. Több faj is képviselteti magát, dominánsan egy sem jellemző.

Megtaláljuk  a  kökényt (Prunus spinosa),  a  gyepűrózsát (Rosa canina),  a  veresgyűrű 
somot (Cornus sanguinea), a fagyalt (Ligustrum vulgare).

A gyepszint többnyire zárt, számos ruderális elemmel tarkított, melyek az agrárterületekről 
származnak, mint a réti-, és nagy útifű (Plantago media, major), de megtalálható a fekete üröm 
(Artemisia vulgaris).  A  gyepszintben  több  egyszikű  évelő  faj  látható,  így  a  tarackbúza 
(Agropyron intermedium),  az  abrakzab (Avena sativa),  a  tollas szálkaperje (Brachypodium 
pinnatum).

A művelés  alatt  álló területeket  szeli  ketté  egy keskeny csatorna (Farkas-árok), melynek 
vízhozama nem jelentős, azonban keskeny szegélyében egy higrofil élőhely és az ahhoz tartozó 
vegetáció figyelhető meg. A csatorna rézsűje a bejárás idején kaszálva volt,  ennek ellenére a 
társulást alkotó fajok jól beazonosíthatók voltak. Tipikusan van jelen a keskenylevelű gyékény 
(Typha angustifolia),  a  réti harmatkása (Glyceria fluitans),  az  ágas békabuzogány 
(Sparganium erectum), a bodnározó gyékény (Typha latifolia).

A csatorna keskeny,  szalagszerű kiterjedése, valamint  a zárt  szegélynövényzet  hiányának 
következtében  nem  nevezhető  tipikus  vizes  élőhelynek.  A  közvetlenül  csatlakozó  intenzív 
művelés alatt  álló területek felől érkező rendszeres zavaró hatás miatt  ennek az élőhelynek a 
faunájában a zavarástűrő fajok dominanciája valószínűsíthető.

A tervezési területen kívül eső, egyéb társulások tekintetében elmondható, hogy bár a tárgyi 
beruházás által közvetlenül nem érintettek még is a térségre jellemző élőhelyek, melyek számos 
magasabb rendű faj számára biztosíthatnak megélhetést.

Nagyobb  kiterjedésben  találjuk  a  többnyire  telepített  szürke-nyár  ligeterdőket,  melyek 
gyakran  mezővédő  erdősávként  is  megfigyelhetők.  Ezek  cserjeszintjében  a  már  korábban 
tárgyalt fajok a jellemzők, a borítás mértéke is változatos. A közvetlen antropogén hatásoktól 
mentes társulásokban lezajló szukcesszió során a fontos szerep jut a különböző cserje fajoknak, 
melyek átmenetet adnak egy későbbi zárótársulás felé.

Érdemes még megemlíteni, hogy a felszíni vízfolyások által mosott horpadásokban gyakorta 
kialakul egy üde, nedves mezofil  élőhely,  amelyen kisebb kiterjedésű égerligetek figyelhetők 
meg. A tervezési terület távlati szomszédságában, Bogyoszló település közelében találunk ilyen 
társulást. A helyszínen gyűjtött információk alapján valószínűsíthető, hogy az aljnövényzet nincs 
rendszeresen elárasztva, ennek ellenére a higrofil jelleg dominál. Uralkodó fafaja a mézgás éger 
(Alnus glutinosa),  amely  tipikusan a  vizes  élőhelyek  (többnyire  patakmedrek)  kísérő faja.  A 
lombkoronaszintben megtalálható még a fekete nyár (Populus nigra) és a szürke nyár (Populus 
x  canescens)  és  a  magas kőris (Fraxinus  excelsior)  is.  A cserjeszintben több fiatal  csemete 
mellett,  megtaláljuk  a  mandulalevelű füzet (Salix  triandra),  a  veresgyűrű somot (Cornus 
sanguinea) és a kányabangitát (Viburnum opulus) is.

4.3.3.  A természetvédelmi oltalom vizsgálata

A környezetvédelmi  és  vízügyi  miniszter  45/2006.  (XII.8.)  KvVM rendelete  az  európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 1-3. § 
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tartalmazza azoknak a mellékleteknek a felsorolását, melyek az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM. rendeletben kerültek 
felsorolásra,  amely rendeletben  a  tervezési  terület  által  érintett  helyrajzi  számok egyike  sem 
szerepel.

A  tervezési  területtől  D-DNy-i  irányba  (~1000-1200  m)  helyezkedik  el  a  HUFH20001 
kóddal jelölt Rábaköz elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SCI- proposed 
Site of Community Importance) határa.

Az  Általános  Nemzeti  Élőhely-osztályozási  Rendszer  (Á-NÉR)  alapján  a  következő 
élőhelytípusok találhatók a területen:

B1a: Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek
J5: Égerligetek 
O13: Taposott gyomnövényzet
P2: Spontán cserjésedő-erdősödő terület
S2: Nemes nyárasok
S7: Facsoportok, erdősávok és fasorok
T1: Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák
T2: Évelő szántóföldi kultúrák
U8: Folyóvizek
U9: Állóvizek
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Forrás: Google Earth (saját szerkesztés)

4.3.4.  A terület állatvilágának rövid jellemzése

A tervezési terület szinte kizárólag szántóterületre esik, amely állatvilága igen szegényes. Itt 
elsősorban  a  szántóföldi  kultúrák  kártevői  találhatók  meg.  Az  egykori  szántó  szegélyében 
található  fitocönózisok már  állandó fajközösséggel  rendelkeznek,  ezek  között  sok euriök fajt 
találunk. A szegélyszerű kiterjedés következtében ez az élőhely nagymértékben ki van téve a 
szélnek és a napsugárzásnak. A kellően sűrű cserjeszint remek búvóhelyként szolgál, ugyanakkor 
számos énekesmadárnak nyújt szaporodó helyet.

Az  út  menti  félruderális  vegetáción  táplálkozó  herbivorok  és  carnivorok  az  orthoptera 
közösséggel  jól  jellemezhetők.  Ez a közösség központi  helyet  foglal  el  a táplálékpiramisban, 
mert  leginkább fűféléket  fogyasztó  caelifera  társaság (főleg  gomphocerinae)  tagjai  táplálékot 
nyújtanak a magasabb rendűeknek, az ensifera társaság (Faneroptera falcata, Roeseliana roeseli) 
pedig nálánál kisebb insecták elfogyasztása után maga is táplálékul szolgál a területet felkereső 
carnivor vertebrátáknak.
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Az egyenesszárnyúak  közül  főleg  a  cserjéken  fordul  elő  a  pirregő tücsök (Oecanthus  
pellucens),  a  közönséges repülőszöcske (Phaneroptera  falcata),  a  gyepszintben  él  az  erdei 
tücsök (Nemobius sylvestris) vagy a német szöcske (Rhacocleis germanica).

A mezofil biotópon felnőtt puhafás liget állatvilága a környék kultúrsivatagához hasonlítva 
gazdagnak mondható.  A liget többszintű növényzetén a szántókhoz képest sokszínű állatvilág 
található.  Pihenőhelyként  használja  a  mezőgazdasági  területekre  kijáró  Buteo  buteo.  A 
szegélycserjékben szerzi táplálékát a Lacerta agilis. Ugyanitt találnak táplálékot az olyan védett 
lepidopterák,  mint  az Inachis  io vagy a Papilio  machaon.  Ezeknek az állatok  mindegyikéről 
elmondható, hogy általánosan elterjedt európai vagy eurázsiai,  tág ökológiai valenciájú faj. A 
területet a fellelt védett fajok csak átmenetileg keresik fel, azoknak nem szaporodó helye, csak 
időleges táplálkozó vagy búvóhelye.

A  mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  területek  a  gazdálkodás  igényei  szerint  vannak 
hasznosítva, azaz a vetésforgónak megfelelően a különböző növénykultúrák váltják egymást.

Ebben a  rendszerben a  zavarás  mértéke  többnyire  magas,  leginkább a késő őszi  és  téli 
hónapok idején várható viszonylagos zavarásmentesség.

A területre vetett gazdasági növényektől függően ezek az élőhelyek leginkább táplálkozó 
helyként funkcionálnak, gyakran olyan fajok számára is, melyek a költési időszakban teljesen 
más élőhelyeken fordulnak elő. Az őszi és enyhébb téli hónapokban néhány itthon telelő gém 
féle táplálkozás céljából felkeresheti a mezőgazdasági területeket, így várhatóan előfordulhat a 
nagy kócsag (Egretta alba) és a szürke gém (Ardea cinerea) is.

Az alábbiakban táblázatba foglalva felsoroljuk a területen található és várható jelentősebb 
védett, vagy fokozottan védett, a nemzetközi egyezmények hatálya alá eső állatfajokat, illetve 
azokat  melyek  a  monitorozás  során  beazonosításra  kerültek,  illetve  előfordulásukkal  nagy 
valószínűség szerint számolni kell.

Magyar név Tudományos név
Védettség

Élőhely
elő-

fordul
várható

BE. BO. IUCN CB VK MJ
GASTROPODA

Éticsiga Helix pomatia      v euritop +  
ORTHOPTERA

Tengerzöld sáska Aiolopus thalassinus      gyepek +  
Olasz sáska Calliptamus italicus      gyepek, legelők +  

Csinos rétisáska
Chortippus 
albomarginatus      mezofil gyepek

+
 

Kúpfejű szöcske Conocephalus dorsalis      
nedves 

szegélyek +
Pirregő tücsök Oecanthus pellucens      cserjések +
Köz. repülőszöcske Phaneroptera falcata      cserjések +  
Közönséges 
repülőszöcske Phaneroptera falcata      erdőszegélyek +
Erdei tücsök Nemobius sylvestris      cserjések +
Réti szöcske Roeseliana reoseli      mezofil gyepek +  
Német szöcske Rhacocleis germanica      cserjések +  

ODONATA
Nádi acsa Aeshna mixta       v tavak, mocsarak +

Erdei rabló Sympecma fusca       

állóvizek és 
azok távolibb 

környezete
+

 
Közönséges 
szitakötő Sympetrum vulgatum       tavak, folyók

 
+

Alföldi szitakötő Sympetrum sanguineum       számos víztipus +
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LEPIDOPTERA: DIURNA
Pókhálóslepke Arashnia levana      erdők szegélye +
Nappali pávaszem Inachis io       szántók  +
Fecskefarkú lepke Papilio machaon       v mezofil rétek  +
Kökény-
téliaraszoló

Agriopis bajaria cserjések +

Tavaszi-
kökényaraszoló

Thera rupicapraria cserjések +

Káposzta-
fehérlepke

Pieris brassicae       euritop +  

Répafehérlepke Pieris repae       euritop +
Közönséges 
tarkaaraszoló

Xanthorhoe fluctuata gyepek +

Atalantalepke Vanessa atalanta      v 
számos 

élőhelyen
+

VERTEBRATA: AVES
Tőkés réce Anas platyrchynchos       vizes élőhelyek +

Fehér gólya Ciconia ciconia fv     fv
vizes élőhelyek, 

szántók
 +

Nagy fakopáncs Dendrocopus major fv     v fűzliget +  

Tengelic Carduelis chloris fv     v
gyomnövényzet, 

bokros
+  

Zöldike Carduelis chloris fv     v
gyomnövényzet, 

bokros
+  

Kenderike Carduelis cannabina fv     v
gyomnövényzet, 

bokros
+  

Mezei veréb Passer montanus       erdőszegélyek +  
Fácán Phazianus colchicus       füves, bokros +  
Molnárfecske Delchion urbica fv     v városok  +
Füstifecske Hirundo rustica fv     v falvak  +
Nádi sármány Emeberizza schoeniclus fv     v nádas +  
Szarka Pica pica euriök +

Nagy kócsag Egretta alba fv.
vizes élőhelyek, 

tarlók
+

Szürke gém Ardea cinerea v
vizes élőhelyek, 

tarlók
+

Egerészölyv Buteo buteo v
erdők, ligetes 

területek
+

VERTEBRATA: MAMMALIA
Vakondok Talpa europea      v környező gyep +  
Keleti sün Erinaceus concolor v     v környező gyep +  
Törpe cickány Sorex minutus v     v nádas +  
Kislábú erdeiegér Apodemus microps       gyomnövényzet  +

BE: a Berni Egyezményben : fv: fokozottan védett; t: (II. függelékes faj), v: védett (III. függelékes faj)
BO: a Bonni Egyezmény 1: I-es mellékletében szereplő faj; 2: II-es mellékletében szereplő faj; + : a vándorló 
vízimadarakról szóló külön egyezmény mellékletében szereplő faj
IUCN: az IUCN Vörös Könyvben szereplő faj veszélyeztetettsége: Ex : extinct (kipusztult); E : endangered 
(veszélyeztetett);      V: vulnerable (sebezhető); R: rare (ritka); I: indeterminate (olyan faj, amely a kevéssé 
kutatott, de a fenti kategóriák egyikébe beletartozik); K: insufficiently know (csak feltételezik, hogy valamelyik 
kategóriába tartozik)
CB: Corine Biotops program: + : az adott faj, a program által veszélyeztetettnek minősített fajok listáján szerepel
VK: a Magyar Vörös Könyvben: 1: kipusztult vagy eltűnt faj; 2: közvetlenül veszélyeztetett faj;  3: aktuálisan 
veszélyeztetett faj; 4: potenciálisan veszélyeztetett faj
MJ: a magyar jogszabályok szerint : fv : fokozottan védett; v : védett
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4.3.5.  A vizsgált terület ökológiai értékelése

A tervezés előtti, helykijelölést megalapozó ökológiai értékelés mátrixa

Biocönózis értékelő mátrixa (B - Biocönózis; F - Fajpopuláció)

No. Jellege

Pontszámérték

Tervezett 
területen

Tervezett terület 
közvetlen 

hatáskörzetében

Tervezett terület 
közvetett 

hatáskörzetében
B F B F B F

1, egyedi a bioszféra szintjén 30 25 25 20 20 15
2, egyedi országos szinten 25 20 20 15 15 10
3, egyedi regionális szinten 20 15 15 10 10 5
4, ritka a bioszféra szintjén 25 20 20 15 15 10
5, ritka országos szinten 20 15 15 10 10 5
6, ritka regionális szinten 15 10 10 5 5 2,5

7,
gyakori bioszféra szinten, de egyedi 
országos szinten 

20 15 15 10 10 5

8,
ritka bioszféra szinten, de gyakori 
országos szinten

15 10 10 5 5 2,5

9,
gyakori országos szinten, de egyedi 
regionálisan

10 5 5 2,5 2,5 1

10,
ritka országos szinten, de gyakori 
regionálisan

10 5 5 2,5 2,5 1

11,
ősi, nagy diverzitású, regionálisan 
gyakran előforduló

10 - 5 - 2,5 -

12,
ősi, nagy diverzitású, országosan 
gyakran előforduló

5 - 2,5 - 1 -

13,
gyakori, közönséges és általánosan 
elterjedt

2,5 2,5 1 1 1 1

14,
túlnyomóan termesztett, tenyésztett, 
tájidegen vagy művi

1 1 1 1 1 1

Összesített értékpontszám: 1 1 1 1 1 1
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A biocönózisra, ill. fajpopulációra vonatkozó mátrix aktuális pontszámértékeinek 
súlyfaktorai

A 
Stabilitás 
(toleranciaképesség)

kicsi 3.0
közepes 2.0
nagy 1.0

B Védettségi érték

fokozottan védett 2.0
védett 1.5
védettségre ajánlható 1.0
hatáskörzetében védett terület található 0.5

C

A területen (a) vagy a 
környékén (b) lévő társulások 
vagy populációk ökológiai 
értéke

túlnyomóan értékesek vannak (10 fölött)
a b

6.0 3.0
több értékes van (5-10 között) 4.0 2.0
néhány értékes van (5 alatt) 2.0 1.0

D Jelenlegi természetes állapot
zavarás nélkül 1.5
kisebb zavarás 1.0
degradált állapot 0.5

E Rekreációs érték
nagy 1.0
közepes 0.5
kicsi 0.25

Értékszámok B F Átlag
Tervezett területen 0,5 0,5 0,5
Tervezett terület közvetlen hatáskörzetében 10 6 8
Tervezett terület közvetett hatáskörzetében 101,3 12 56,6

Ökológiai minősítő értékszám: 16,5 – V. osztály

Ökológiai minősítő értékszámok a telepítés döntéselőkészítéséhez

I. osztály 90 fölött a tervezés nem történhet meg

II. osztály 70-89 között lehetőleg máshol kell telepíteni

III. osztály 50-69 között
feltételesen és csak a további ökológiai 
vizsgálat eredménye után telepíthető

IV. osztály 30-49 között
telepíthető, de folyamatos ellenőrzés 
(monitoring) szükséges

V. osztály 30 alatt telepíthető
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4.3.6.  Összefoglalás

A tervezett szélerőművek területe lényegében mezőgazdasági területekre esik.

Az egyes parcellák csatlakozó, kevésbé bolygatott, vagy zavarásmentes vonalszerű élőhelyei 
fontos szerepet töltenek be a térség élővilágában, mivel ezek nem csak védelmi funkciót látnak 
el,  hanem egyes  fajoknak  szaporodási  és  táplálkozási  helyként  is  számba  vehetők.  További 
fontos feladatuk a fragmentálódott  élőhelyek közötti  kapcsolat  fenntartása,  ezáltal  a komplex 
ökológiai rendszer működésében kétségtelen nagy szerepük van.

A szélerőművek által kiváltott hatás ezekre az élőhelyekre közvetlenül nem hat, azokat nem 
degradálja, nem szünteti meg. Leginkább az üzemelésből származó közvetett hatások lehetnek 
érdekesek, melyek vizsgálatát több külföldi szakértő is vizsgálta.

A hazai vizsgálatok (a nem túl régen telepített erőműparkokról) nem kellően alaposak, mivel 
a rendelkezésre álló, feldolgozott adatok – monitoring, megfigyelések hiányában – nincsenek.

Ennek ellenére több tanulmány is foglalkozik a témával. Itt említjük meg Dr. habil. Gyurácz 
József kutatásait, amely több tervezett szélerőmű parkkal kapcsolatban dolgozza fel a problémát 
és  kellő  alapossággal  mutatja  be  a  madárvilágra  gyakorolt  és  várható  hatásokat.  Széles 
szakirodalomból  merít  a  tanulmányaiban,  többnyire  a  nagy  tapasztalattal  rendelkező  (főleg 
Egyesült Államokból származó) szélerőmű parkokban gyűjtött adatokat dolgozza fel.

A  tervezési  területtől  K-re  és  DNy-ra  is  van  engedélyezett  szélerőmű  park,  melyekkel 
együttesen sem valószínűsíthető jelentős hatás fellépése.

A  jelenleg  rendelkezésre  álló,  helyszínen  gyűjtött  adatok  alapján,  valamint  a 
rendelkezésre álló egyéb adatok (szakirodalom, tanulmányok) szerint a tárgyi beruházás 
nem lesz olyan hatással a térség élővilágára, amely természetvédelmi szempontból aggályos 
lenne.

4.4. MŰVI ELEMEK

A szélerőmű park tervezési területe mezőgazdasági művelésű terület.

A vizsgált területen művi elemek – a földutak kivételével – nem találhatók.

A  területet  a  területrendezési  terv  Msz-2 övezetbe  sorolja.  A  módosított  országos 
településrendezési  és építési  követelményekről  szóló 253/197 (XII. 20) Korm. rendelet  32. § 
sorolja  fel  azokat  a  műtárgyakat  amelyek  bármely  övezetben  elhelyezhetők.  A  felsorolás 
tartalmazza a megújuló energiaforrások műtárgyait.

A területen régészeti lelőhelyet nem tartanak nyilván.
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4.5. LEVEGŐ

A tervek szerint Bogyoszló térségében 12 db  Enercon E82 E3 típusú egyenként 3 MW 
teljesítményű  és  minden  egyéb  tekintetben  azonos  műszaki  jellemzőkkel  rendelkező  tornyot 
építenek.

Toronymagasság: 108 m
Lapáthossz: 41 m

A  környezeti  hatásvizsgálatról  szóló  314/2005.  (XII.5.)  Korm.  rendelet szerint  új 
tevékenység  vagy  a  megvalósításához  szükséges  létesítmény  beruházása  előtt  a  várható 
környezeti hatásokat, így a levegőkörnyezetre gyakorolt hatásokat is vizsgálni kell, nevezetesen 
a  létesítés,  a  működés,  a  tevékenység  felhagyása  és  rendkívüli  események  bekövetkezése 
(havária) esetére.

Az  előzetes  környezeti  vizsgálat  elkészítésekor  a  környezet  védelmének  általános 
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  Törvény  és  a  környezeti  hatásvizsgálatokat  szabályzó 
314/2005.  (XII.25.)  Kormányrendelet  környezetvédelmi  jogszabályok  szellemében,  illetve  a 
hatályos  magyar  szabványok szerint  jártunk el.  Az előzetes  környezeti  tanulmány a hatályos 
magyar környezetvédelmi jogszabályok és szabványok előírásai szerint készült.

Elöljáróban hangsúlyozzuk, hogy a közismerten nagyszámú és már hosszú idő óta működő 
külföldi  szélerőmű  parkok  létesítési  és  üzemeltetési  tapasztalatai  szerint  levegőszennyezést 
okozó hatások üzemeltetés közben nincsenek, azok lényegében csak a létesítés, a felhagyás és a 
rendkívül kis valószínűséggel előfordulható havária esetére korlátozódnak.

Ezen túlmenően az üzemeltetés és felhagyás szakaszaira is jellemző, hogy a kibocsátások 
főleg a földmunkák során kiporzással megjelenő természetazonos anyagokból állnak.

A  környezetet  ennél  kisebb  mértékben  terhelik  a  munkagépek  és  a  szállító  járművek 
kipufogógázai. Az emissziók mennyisége együttesen sem számottevő, a kibocsátások kizárólag a 
létesítés, ill. felhagyás átmeneti időszakában jelentkeznek. 

Ezért  a  szélerőművek  környezeti  hatásai  nagyságrendben,  veszélyességben,  környezeti 
hatásaiban,  azok  időtartamában  és  következményeiben  egyáltalán  nem  vethetők  össze  a 
hivatkozott  rendelet  szerint  környezeti  vizsgálatra  kötelezett,  általában  sokkal  összetettebb 
tevékenységek, illetve a megvalósításukhoz szükséges létesítmények hatásaival, így a kockázati 
tényezők is jóval mérsékeltebbek.

Fentiek miatt  a levegőkörnyezeti hatásokat részletesebben a létesítés esetére összpontosítva 
tárgyaljuk.

A  légszennyezettség,  vagy  más  néven  levegőminőség  a  légkörbe  került 
szennyezőanyagoknak  a  transzmissziós  folyamatok  hatására  kialakult  állapota.  A 
levegőminőségi határérték a környezeti levegőt szennyező anyagok azon koncentrációja, illetve 
mennyisége,  amelynek  meghatározott  időn át  tartó  fennállása  esetén  egészségkárosodás  nem 
következik be.
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Terület légszennyezési besorolása a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján

A  légszennyezettség  agglomerációk  és  zónák  kijelöléséről  szóló  4/2002.  (X.7.)  KvVM 
rendelet 1. számú melléklete szerint a Bogyoszló település a 10.

SO2 NO2 CO PM10 
Ben-
zol

Talaj-
közeli
ózon

PM10

Arzén
Kad-
mium

Nikkel Ólom
Benz(a)-

pirén
As Cd Ni Pb BaP

F F F E F O-I F F F F D

A zónák típusai (5. melléklet a 4/2011. (I.14.) VM rendelethez)

 A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint.
 B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében  a  levegőterheltségi  szintre  vonatkozó  határértéket  és  a  tűréshatárt 
meghaladja.  Ha  valamely  légszennyező  anyagra  tűréshatár  nincs  megállapítva,  de  a 
területen  e  légszennyező  anyag  tekintetében  a  levegőterheltségi  szint  meghaladja  a 
határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.

 C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van.

 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték 
között van.

 E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

 F csoport: azon terület,  ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg.

 O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
 O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú 

távú célként kitűzött koncentráció értéket.
 Az alsó  és  felső  vizsgálati  küszöbérték  meghatározása  a  levegőterheltségi  szint  és  a 

helyhez  kötött  légszennyező  források  kibocsátásának  vizsgálatával,  ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik.

A terület levegőjének minőségét globális, regionális és lokális hatások együttesen alakítják.

Globális hatások a vizsgált kis térség levegőminőségét a környező térségekhez képest nem 
változtatják, eredményük az egész országra jellemző háttérszennyezettséget alakítják.

A  légszennyezettség,  vagy  más  néven  levegőminőség  a  légkörbe  került 
szennyezőanyagoknak  a  transzmissziós  folyamatok  hatására  kialakult  állapota.  A 
levegőminőségi határérték a környezeti levegőt szennyező anyagok azon koncentrációja, illetve 
mennyisége,  amelynek  meghatározott  időn át  tartó  fennállása  esetén  egészségkárosodás  nem 
következik be.

A térségben nincs immissziómérő hálózat, ezért az alapállapot jellemzésére felhasználható 
tényleges  adatok  sincsenek.  A  tervezett  szélerőmű  park  és  a  szomszédos  települések 
környezetében  azonban  nincsenek  olyan  helyhez  kötött  létesítmények,  amelyek  nagy 
mennyiségű és veszélyes légszennyezőanyag-kibocsátással járnak. Az uralkodó szélirány több 
mint  50%-os  gyakorisággal  É-i  −  ÉNy-i,  ezért  ebben  a  térségben  kicsi  a  valószínűsége  a 
légszennyező komponensek feldúsulásának.
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Bogyoszló  település  közelében  az  Országos  Légszennyezettségi  Mérőhálózathoz  (OLM) 
tartozó Fertőújlak, Sarród, Pap-rét mérőállomás van. 

Adatok a http://www.kvvm.hu/olm/ honlapról származnak.

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat: Fertőújlak, Sarród, Pap-rét
2011-01-01 - 2011-12-31 (időalap: napi)

dátum SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) Ózon (µg/m3)
PM10 

(µg/m3)
NO (µg/m3)

2011-01-01 Nincs adat 22,51 24,42 17,41 81,88 1,24
2011-01-02 Nincs adat 12,23 12,66 46,48 17,45 Nincs adat
2011-01-03 Nincs adat 10,69 11,22 49,44 14,42 Nincs adat
2011-01-04 Nincs adat 11,71 14,01 35,96 30,17 1,5
2011-01-05 2,43 7,46 7,71 52,97 34,22 Nincs adat
2011-01-06 3,17 10,49 11,02 47,94 53,82 Nincs adat
2011-01-07 1,02 16,43 17,96 22,11 53,32 Nincs adat
2011-01-08 Nincs adat 23,5 25,41 9,37 49,71 1,24
2011-01-09 Nincs adat 19,33 21,57 7,76 25,88 1,46
2011-01-13 Nincs adat 28,78 34,44 4,41 22,75 3,63
2011-01-14 Nincs adat 23,84 27,07 13,03 20,61 2,01
2011-01-15 Nincs adat 12,31 14,42 42,48 12,45 Nincs adat
2011-01-16 Nincs adat 9,64 11,26 40,02 20,9 Nincs adat
2011-01-17 Nincs adat 18,73 21,73 21,94 31,61 1,16
2011-01-18 Nincs adat 23,62 27,87 14,81 29,11 2,38
2011-01-19 Nincs adat 20,56 27,34 16,43 27,7 4,03
2011-01-20 1,08 7,97 10,5 56,55 10,5 Nincs adat
2011-01-21 Nincs adat 6,61 8,6 58,44 12,12 Nincs adat
2011-01-22 1,02 4,14 5,86 61,83 11,34 Nincs adat
2011-01-23 1,25 4,48 6,36 61,29 12,3 Nincs adat
2011-01-24 1,21 9,08 11,67 57,44 15,32 Nincs adat
2011-01-25 Nincs adat 13,92 17,35 41,78 25,48 Nincs adat
2011-01-26 1,11 19,12 23,69 25,48 41,96 1,9
2011-01-27 2,52 18,03 20,66 35,72 55,5 Nincs adat
2011-01-28 3,27 17,05 18,71 50,52 50,7 Nincs adat
2011-01-29 1,55 25 26,97 34,09 56,32 Nincs adat
2011-01-30 3,62 8,27 9,67 62 51,89 Nincs adat
2011-01-31 2,63 6,91 8,09 72,05 42,83 Nincs adat
2011-02-01 1,64 8,03 9,28 62,56 54,11 Nincs adat
2011-02-02 Nincs adat 22,59 27,09 32,72 45,54 2,46
2011-02-03 Nincs adat 28,21 33,37 19,53 47,11 3,04
2011-02-04 Nincs adat 28,6 31,91 25,53 50,1 2,01
2011-02-07 Nincs adat 20,45 21,42 46,9 43,61 Nincs adat
2011-02-08 Nincs adat 21,52 26,31 34,84 30,31 3,11
2011-02-09 1,4 21,51 23,3 38,18 20,87 1,17
2011-02-10 1,01 16,94 20,01 40,59 31,49 2
2011-02-11 Nincs adat 18,55 20,03 25,48 38,33 Nincs adat
2011-02-12 Nincs adat 7,58 7,96 63,01 9,02 Nincs adat
2011-02-13 Nincs adat 8,05 8,48 49,32 22,53 Nincs adat
2011-02-14 Nincs adat 10,34 10,74 51,29 28,07 Nincs adat
2011-02-15 Nincs adat 8,33 8,72 57,94 21,8 Nincs adat
2011-02-16 2,26 11,67 12,44 33,48 41,1 Nincs adat
2011-02-17 2,74 12,68 13,31 29,75 41,33 Nincs adat
2011-02-18 1,05 16,28 17,63 22,23 29,04 Nincs adat
2011-02-19 1,75 15,96 18,04 24,06 43,02 1,35
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dátum SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) Ózon (µg/m3)
PM10 

(µg/m3)
NO (µg/m3)

2011-02-20 2,07 9,06 9,66 54,16 45,46 Nincs adat
2011-02-21 4,23 13,68 15,18 57,64 50,4 Nincs adat
2011-02-22 6,83 22,78 24,57 46,65 76,87 1,16
2011-02-23 5,66 14,69 15,74 61,02 62,56 Nincs adat
2011-02-24 6,92 15,76 17,19 59,13 55,6 Nincs adat
2011-02-25 9,52 22,3 23,64 54,98 74,34 Nincs adat
2011-02-26 5,53 17,18 18,19 59,3 68,1 Nincs adat
2011-02-27 8,83 13,96 14,55 60,85 84,77 Nincs adat
2011-02-28 6,11 14,43 14,95 65,41 86,72 Nincs adat
2011-03-01 2,32 17,36 18,28 42,37 96,09 Nincs adat
2011-03-02 1,26 13,38 14,49 51,2 41,69 Nincs adat
2011-03-03 4,32 11 11,33 59,65 50,27 Nincs adat
2011-03-04 4,02 11,34 11,98 58,32 58,22 Nincs adat
2011-03-05 1,8 11,62 11,99 62,28 50,67 Nincs adat
2011-03-06 Nincs adat 8,29 8,56 66,76 19,4 Nincs adat
2011-03-07 1,57 7,05 7,59 62,49 12,1 Nincs adat
2011-03-08 1,11 8,26 8,66 65,25 20,12 Nincs adat
2011-03-09 1,18 8,83 9,24 75,62 23,79 Nincs adat
2011-03-10 Nincs adat 12,69 13,26 45,92 41,15 Nincs adat
2011-03-11 1,01 13,97 15,56 45,29 36,1 1,03
2011-03-12 1,1 15,29 16,12 75,45 32,44 Nincs adat
2011-03-13 Nincs adat 11,35 11,54 101,21 17,92 Nincs adat
2011-03-14 Nincs adat 10,85 11,18 74,48 13,86 Nincs adat
2011-03-15 1,3 11,73 12,96 58,72 23,88 Nincs adat
2011-03-16 1,14 12,27 12,84 46,79 42,38 Nincs adat
2011-03-17 1,26 10,51 11,06 52,14 29,2 Nincs adat
2011-03-18 Nincs adat 19,42 22,07 27,05 3,98 1,72
2011-03-19 Nincs adat 9,01 9,22 66,38 8,8 Nincs adat
2011-03-20 Nincs adat 5,91 6,21 79,42 9,97 Nincs adat
2011-03-21 1,66 9,99 10,75 71,59 17,48 Nincs adat
2011-03-22 1,15 14,23 15,29 61,37 18,51 Nincs adat
2011-03-23 1,66 13,68 15,05 66,6 15,75 Nincs adat
2011-03-24 1,44 14,22 15,38 67,2 14,07 Nincs adat
2011-03-25 1,27 14,26 15,03 67,85 22,47 Nincs adat
2011-03-26 1 12,03 12,82 64,44 22,3 Nincs adat
2011-03-27 1,48 9,74 10,09 56,62 11,53 Nincs adat
2011-03-28 Nincs adat 10,04 10,47 50,81 14,63 Nincs adat
2011-03-29 1,15 13,47 14,35 64,73 19,6 Nincs adat
2011-03-30 Nincs adat 12,34 13,18 76,32 21,19 Nincs adat
2011-03-31 Nincs adat 11,52 12,12 76,29 20,82 Nincs adat
2011-04-01 Nincs adat 10,98 11,91 44,84 12,19 Nincs adat
2011-04-02 Nincs adat 10,55 11,19 63,92 14,16 Nincs adat
2011-04-03 Nincs adat 9,31 9,94 67,1 22,8 Nincs adat
2011-04-04 Nincs adat 9,92 10,41 73,82 16,47 Nincs adat
2011-04-05 Nincs adat 11,28 12,26 69,63 9,4 Nincs adat
2011-04-06 Nincs adat 11,15 11,88 62,35 8,51 Nincs adat
2011-04-07 Nincs adat 7,59 8,1 71,11 7,55 Nincs adat
2011-04-08 Nincs adat 8,34 8,75 83,6 9,77 Nincs adat
2011-04-09 Nincs adat 6,98 7,35 87,82 11,67 Nincs adat
2011-04-10 1,06 6,15 6,51 87,5 12,86 Nincs adat
2011-04-11 1,02 8,5 9,18 70,69 13,76 Nincs adat
2011-04-12 Nincs adat 8,69 9,14 73,51 13,72 Nincs adat
2011-04-13 Nincs adat 6,42 6,84 80,6 5,62 Nincs adat
2011-04-14 Nincs adat 7,71 8,17 70,57 7,3 Nincs adat
2011-04-15 Nincs adat 10,41 11,12 64,43 11,17 Nincs adat
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dátum SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) Ózon (µg/m3)
PM10 

(µg/m3)
NO (µg/m3)

2011-04-16 1,61 10,62 11,14 69,85 19,64 Nincs adat
2011-04-17 3,23 9,8 10,22 82,02 25,05 Nincs adat
2011-04-18 1,85 10,22 10,79 82,73 27,92 Nincs adat
2011-04-19 1,52 10,03 10,64 82,08 25,47 Nincs adat
2011-04-20 1,58 9,55 10,11 90,95 28,22 Nincs adat
2011-04-21 Nincs adat 7,52 7,83 105,81 27,22 Nincs adat
2011-04-22 1,04 7,96 8,53 91,65 27,49 Nincs adat
2011-04-23 1,74 6,22 6,55 103,46 27,97 Nincs adat
2011-04-24 1,14 6,36 6,66 102,99 24,87 Nincs adat
2011-04-25 1,41 7,15 7,63 84,32 17,99 Nincs adat
2011-04-26 Nincs adat 8,09 8,57 63,79 14,54 Nincs adat
2011-04-27 1,52 9,65 10,64 72,01 18,52 Nincs adat
2011-04-28 Nincs adat 10,45 11,31 78,57 20,51 Nincs adat
2011-04-29 Nincs adat 9,64 10,72 68,15 12,96 Nincs adat
2011-04-30 Nincs adat 8,01 8,96 65,01 13,09 Nincs adat
2011-05-01 Nincs adat 6,72 7,16 75,54 15,46 Nincs adat
2011-05-02 1,84 9,52 10,05 89,87 18,17 Nincs adat
2011-05-03 1,26 9,09 9,57 69,21 16,46 Nincs adat
2011-05-04 Nincs adat 6,66 7,16 79,74 8,63 Nincs adat
2011-05-05 Nincs adat 8,17 8,66 78,54 11,36 Nincs adat
2011-05-06 Nincs adat 7,44 8,03 81,41 13,07 Nincs adat
2011-05-07 Nincs adat 8,32 8,97 94,68 16,19 Nincs adat
2011-05-08 1,19 6,94 7,29 77,33 9,2 Nincs adat
2011-05-09 1,6 8,22 9,18 77,77 12,52 Nincs adat
2011-05-10 1,16 8,09 8,78 80,06 18,73 Nincs adat
2011-05-11 1,56 7,95 8,49 94,44 18,66 Nincs adat
2011-05-12 1,14 7,31 8 96,13 17,25 Nincs adat
2011-05-13 Nincs adat 6,6 7,06 92,41 13,54 Nincs adat
2011-05-14 Nincs adat 8,06 8,54 65,34 14,64 Nincs adat
2011-05-15 Nincs adat 5,59 5,92 78,31 8,5 Nincs adat
2011-05-16 Nincs adat 7,67 8,31 75,93 8,5 Nincs adat
2011-05-17 Nincs adat 10,74 11,68 56 11,16 Nincs adat
2011-05-18 Nincs adat 8,06 8,85 63,99 12,98 Nincs adat
2011-05-19 1,44 6,94 7,47 86,37 24,21 Nincs adat
2011-05-20 2,76 7,07 7,6 85,14 29,92 Nincs adat
2011-05-21 1,01 6,89 7,4 87,36 19,26 Nincs adat
2011-05-22 1,01 6,13 6,64 87,51 19,26 Nincs adat
2011-05-23 1,2 6,36 6,93 95,42 15,49 Nincs adat
2011-05-24 Nincs adat 7,13 7,85 79,05 15,62 Nincs adat
2011-05-25 Nincs adat 6,32 6,69 96,3 20,15 Nincs adat
2011-05-26 1,05 6,73 7,16 93,87 18,44 Nincs adat
2011-05-27 1,97 5,91 6,29 99,3 17,19 Nincs adat
2011-05-28 Nincs adat 5,72 6,17 66,72 4,93 Nincs adat
2011-05-29 Nincs adat 8,07 8,46 76,86 8,03 Nincs adat
2011-05-30 Nincs adat 7,7 8,54 86,88 11,11 Nincs adat
2011-05-31 1,99 6,93 7,51 92,18 21,24 Nincs adat
2011-06-01 Nincs adat 8,37 9,05 85,34 15,02 Nincs adat
2011-06-02 Nincs adat 6,48 7,1 70,95 15,17 Nincs adat
2011-06-03 1 7,3 7,91 84,41 16,02 Nincs adat
2011-06-04 1,21 6,32 6,88 73,27 18,37 Nincs adat
2011-06-05 Nincs adat 6,26 7,13 72,49 15,37 Nincs adat
2011-06-06 Nincs adat 4,5 4,89 83,49 19,11 Nincs adat
2011-06-07 Nincs adat 5,26 5,97 69,09 22,5 Nincs adat
2011-06-08 Nincs adat 4,13 4,58 80,12 7,28 Nincs adat
2011-06-09 Nincs adat 5,89 6,35 76,05 10,83 Nincs adat
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dátum SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) Ózon (µg/m3)
PM10 

(µg/m3)
NO (µg/m3)

2011-06-10 Nincs adat 6,96 7,44 94,74 13,84 Nincs adat
2011-06-11 1,08 6,97 7,43 93,73 14,54 Nincs adat
2011-06-12 Nincs adat 5,41 5,81 82,97 12,93 Nincs adat
2011-06-13 Nincs adat 5,26 5,67 90,48 11,79 Nincs adat
2011-06-14 Nincs adat 5,78 6,2 82,81 6,86 Nincs adat
2011-06-15 Nincs adat 7,13 7,72 76,27 9,7 Nincs adat
2011-06-16 Nincs adat 6,24 6,84 73,08 9,73 Nincs adat
2011-06-17 Nincs adat 6,04 6,63 82,08 10,04 Nincs adat
2011-06-18 Nincs adat 4,95 5,36 75,05 11,18 Nincs adat
2011-06-19 Nincs adat 2,43 2,74 60,23 3,52 Nincs adat
2011-06-20 Nincs adat 4,36 4,83 55,34 5,43 Nincs adat
2011-06-21 Nincs adat 5,01 5,53 59,65 7,87 Nincs adat
2011-06-22 Nincs adat 5,72 6,38 85,17 15,29 Nincs adat
2011-06-23 Nincs adat 3,82 4,33 85,86 5,37 Nincs adat
2011-06-24 Nincs adat 3,41 3,87 71,34 6,12 Nincs adat
2011-06-25 Nincs adat 4,51 4,91 82,49 8,05 Nincs adat
2011-06-26 Nincs adat 4,58 4,94 63,73 5,49 Nincs adat
2011-06-27 Nincs adat 5,51 6,32 61,23 9,6 Nincs adat
2011-06-28 Nincs adat 4,77 5,18 90,99 10,25 Nincs adat
2011-06-29 Nincs adat 7,01 7,55 93,06 14,81 Nincs adat
2011-06-30 1,45 5,74 8,41 82,23 18,88 1,73
2011-07-01 Nincs adat 4,11 4,53 89,56 9,74 Nincs adat
2011-07-02 Nincs adat 3,86 4,15 85,26 6 Nincs adat
2011-07-03 Nincs adat 3,68 3,98 67,49 5,64 Nincs adat
2011-07-04 Nincs adat 4,41 4,83 71,65 9,65 Nincs adat
2011-07-05 Nincs adat 6,5 7,52 57,54 9,34 Nincs adat
2011-07-06 Nincs adat 5,55 6,17 75,49 11,24 Nincs adat
2011-07-07 Nincs adat 4,99 5,36 106,91 15,82 Nincs adat
2011-07-08 Nincs adat 5,3 5,69 95,18 12,84 Nincs adat
2011-07-09 1,85 4,43 4,89 86,41 13,58 Nincs adat
2011-07-10 1,18 4,57 4,9 96,49 13,72 Nincs adat
2011-07-11 Nincs adat 3,82 4,22 87,82 8,6 Nincs adat
2011-07-12 1,74 4,3 4,68 85,67 11,85 Nincs adat
2011-07-13 4,35 5,27 5,6 102,32 23,83 Nincs adat
2011-07-14 1,31 5,48 5,98 90,03 11,89 Nincs adat
2011-07-15 Nincs adat 5,3 6,03 70,21 8,21 Nincs adat
2011-07-16 1,3 4,84 5,24 84,73 11,72 Nincs adat
2011-07-17 1,09 4,82 5,15 96,02 15,89 Nincs adat
2011-07-18 Nincs adat 4,5 5,19 79,5 5,37 Nincs adat
2011-07-19 1,16 5,36 5,91 65 12,68 Nincs adat
2011-07-20 Nincs adat 4,9 5,35 57,74 7,1 Nincs adat
2011-07-21 Nincs adat 5,23 5,68 62,93 7,25 Nincs adat
2011-07-22 Nincs adat 6,12 6,78 57,91 6,33 Nincs adat
2011-07-23 Nincs adat 6 6,91 49,18 6,79 Nincs adat
2011-07-24 Nincs adat 4,13 4,79 66,41 7,15 Nincs adat
2011-07-25 Nincs adat 6,43 7,23 56,99 5,67 Nincs adat
2011-07-26 Nincs adat 9,03 9,95 59,62 11,41 Nincs adat
2011-07-27 Nincs adat 6,05 6,75 63,19 13,26 Nincs adat
2011-07-28 Nincs adat 9,38 10,2 44,59 13,33 Nincs adat
2011-07-29 Nincs adat 7,04 8,01 73,56 12,45 Nincs adat
2011-07-30 Nincs adat 5,21 5,66 85,96 8,7 Nincs adat
2011-07-31 Nincs adat 5,11 5,64 54,47 5,12 Nincs adat
2011-08-01 Nincs adat 7,1 8,41 36,27 6,44 Nincs adat
2011-08-02 Nincs adat 5,61 6,52 58,47 10,37 Nincs adat
2011-08-03 1,19 6,53 7,14 62,27 15,27 Nincs adat
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dátum SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) Ózon (µg/m3)
PM10 

(µg/m3)
NO (µg/m3)

2011-08-04 Nincs adat 5,72 6,3 58,79 11,04 Nincs adat
2011-08-05 Nincs adat 5,59 6,49 60,01 11,46 Nincs adat
2011-08-06 Nincs adat 4,74 5,19 69,25 18,17 Nincs adat
2011-08-07 Nincs adat 4,49 4,89 67,66 17,25 Nincs adat
2011-08-08 Nincs adat 4,62 5,13 61,7 3,85 Nincs adat
2011-08-10 Nincs adat 5,59 6,6 51,98 16,44 Nincs adat
2011-08-11 Nincs adat 5,66 6,37 59,98 9,41 Nincs adat
2011-08-12 Nincs adat 6,17 6,75 56,94 11,3 Nincs adat
2011-08-13 Nincs adat 5,07 5,66 43,39 8,44 Nincs adat
2011-08-14 Nincs adat 4,91 5,54 54,26 12,89 Nincs adat
2011-08-15 Nincs adat 3,95 4,43 60,92 9,33 Nincs adat
2011-08-16 Nincs adat 5,56 6,33 65,76 9,57 Nincs adat
2011-08-17 1,01 6,32 6,99 55,72 13,53 Nincs adat
2011-08-18 Nincs adat 7,08 7,9 68,63 11,61 Nincs adat
2011-08-19 Nincs adat 7,31 8,3 64,5 14,83 Nincs adat
2011-08-20 Nincs adat 6,99 8,08 71,91 10,93 Nincs adat
2011-08-21 Nincs adat 8,62 10,04 61,24 13,47 Nincs adat
2011-08-22 Nincs adat 7,23 8,43 70,33 22 Nincs adat
2011-08-23 1,2 7 7,96 79,16 26,14 Nincs adat
2011-08-24 2,4 8,09 9,16 89,21 34,04 Nincs adat
2011-08-25 1,39 9,16 10,21 86,42 30,62 Nincs adat
2011-08-26 Nincs adat 8,29 9,33 92,69 31,72 Nincs adat
2011-08-27 3,14 5,98 6,77 86,9 33,22 Nincs adat
2011-08-28 Nincs adat 6,31 7,12 65,64 4,05 Nincs adat
2011-08-29 1,92 8,2 9,65 56,41 12,27 Nincs adat
2011-08-30 1,21 8,92 9,86 73,75 9,9 Nincs adat
2011-08-31 1,44 9,13 10,29 63,74 13,55 Nincs adat
2011-09-01 1,52 10,41 11,6 64,9 16,68 Nincs adat
2011-09-02 1,26 7,84 9,26 61,06 11,3 Nincs adat
2011-09-03 1,13 7,05 8,46 66,41 9,82 Nincs adat
2011-09-04 1,79 6,48 7,33 86,83 15,74 Nincs adat
2011-09-05 1,41 6,47 7,2 74,83 14,79 Nincs adat
2011-09-06 Nincs adat 8,7 9,81 63,52 8,97 Nincs adat
2011-09-07 1,54 8,37 9,63 55,22 9,32 Nincs adat
2011-09-08 Nincs adat 5,99 6,87 54,86 5,5 Nincs adat
2011-09-09 Nincs adat 6,5 7,35 44,78 3,26 Nincs adat
2011-09-10 1,22 8,04 9,06 62,46 12,4 Nincs adat
2011-09-11 1,09 9,95 11,54 64,95 17,73 1,03
2011-09-12 Nincs adat 5,62 6,34 65,41 Nincs adat Nincs adat
2011-09-13 Nincs adat 7,54 8,59 62,84 10,82 Nincs adat
2011-09-14 Nincs adat 8,48 9,54 51,42 6,74 Nincs adat
2011-09-15 Nincs adat 10,37 11,85 51,71 13,43 1,03
2011-09-16 1,2 9,7 10,56 54,09 15,69 Nincs adat
2011-09-17 1,05 10,53 11,45 59,4 19,47 Nincs adat
2011-09-18 1,88 6,08 6,41 85,74 21,3 Nincs adat
2011-09-19 Nincs adat 7,66 8,72 53,33 3,24 Nincs adat
2011-09-20 Nincs adat 9,22 10,45 36,7 3,39 Nincs adat
2011-09-21 1,62 13,58 15,38 39,82 18,26 1,17
2011-09-22 1,01 10,84 11,87 47,93 15,36 Nincs adat
2011-09-23 1,13 10,2 11,13 53,64 11,96 Nincs adat
2011-09-24 1,77 11,06 11,83 55,21 15,87 Nincs adat
2011-09-25 Nincs adat 8,48 8,98 68,27 16,12 Nincs adat
2011-09-26 1,01 9,43 10,22 64,3 22,25 Nincs adat
2011-09-27 2,02 11,87 12,56 74,31 24,57 Nincs adat
2011-09-28 1,2 9,85 10,69 57,55 17,71 Nincs adat
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dátum SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) Ózon (µg/m3)
PM10 

(µg/m3)
NO (µg/m3)

2011-09-29 1,78 14,84 16,61 50,93 11,81 1,16
2011-09-30 1,56 11,79 12,97 57,62 12,72 Nincs adat
2011-10-01 3,95 12,2 13,56 63,58 18,28 Nincs adat
2011-10-02 1,35 8,34 9,06 66,31 14,13 Nincs adat
2011-10-03 1,27 11,19 12,86 50,83 18,26 1,09
2011-10-04 Nincs adat 11,07 12,25 58,05 22,38 Nincs adat
2011-10-05 Nincs adat 10,77 12,26 55,14 21,82 Nincs adat
2011-10-06 Nincs adat 9,99 10,64 71,86 27,95 Nincs adat
2011-10-07 Nincs adat 8,37 8,97 50,82 15,81 Nincs adat
2011-10-08 Nincs adat 11,32 13,69 39,89 3,53 1,54
2011-10-09 Nincs adat 9,7 11,44 41,36 4,54 1,13
2011-10-10 Nincs adat 10,48 11,64 30,8 5,72 Nincs adat
2011-10-11 Nincs adat 9,82 11,42 20,94 9,94 1,04
2011-10-12 Nincs adat 6,99 7,66 44,18 5,61 Nincs adat
2011-10-13 Nincs adat 9,66 10,82 47,47 6,65 Nincs adat
2011-10-14 Nincs adat 10,06 11,32 40,81 7,86 Nincs adat
2011-10-15 Nincs adat 7,99 9,08 42,92 7,92 Nincs adat
2011-10-16 Nincs adat 8,15 8,95 40,02 13,08 Nincs adat
2011-10-17 Nincs adat 10,31 11,38 42,97 14,62 Nincs adat
2011-10-18 Nincs adat 15,42 16,99 53,72 30,1 1,02
2011-10-19 Nincs adat 18,45 20,32 39,41 34,14 1,22
2011-10-20 Nincs adat 12,11 12,95 41,27 5,15 Nincs adat
2011-10-21 1,12 16,69 18,79 34,86 10,55 1,37
2011-10-22 1,45 17 19,15 29,3 21,26 1,4
2011-10-23 Nincs adat 14,61 15,97 9,51 25,54 Nincs adat
2011-10-24 Nincs adat 11,69 12,55 25,15 23,64 Nincs adat
2011-10-25 1,36 12,45 13,26 22,53 26,81 Nincs adat
2011-10-26 1,45 12,96 13,95 19,87 30,77 Nincs adat
2011-10-27 1,56 14,31 15,48 17,15 28,85 Nincs adat
2011-10-28 1 13,08 14 22,84 31,94 Nincs adat
2011-10-29 Nincs adat 17,94 20,05 20,14 28,72 1,38
2011-10-30 Nincs adat 13,59 14,41 30,32 34,29 Nincs adat
2011-10-31 1,03 16,88 18,44 27,76 49,35 1,02
2011-11-01 Nincs adat 11,86 12,37 34,06 45,41 Nincs adat
2011-11-02 1,1 11,47 11,9 35,48 29,55 Nincs adat
2011-11-03 1,28 10,4 10,72 41,42 62,08 Nincs adat
2011-11-04 Nincs adat 10,46 11,01 44,53 34,23 Nincs adat
2011-11-05 Nincs adat 9,16 9,82 44,31 30,41 Nincs adat
2011-11-06 3,34 13,85 14,41 49,26 72,04 Nincs adat
2011-11-07 2,33 12,3 13,23 29,34 48,33 Nincs adat
2011-11-08 1,55 13,61 14,56 25,21 44,28 Nincs adat
2011-11-09 Nincs adat 17,08 18,34 12,35 43,94 Nincs adat
2011-11-10 Nincs adat 22,81 24,6 15,38 38,79 1,16
2011-11-11 Nincs adat 15,16 16,01 30,04 35,56 Nincs adat
2011-11-12 2,36 12,91 13,78 29,82 51,53 Nincs adat
2011-11-13 Nincs adat 13,5 15,77 14,57 62,01 1,48
2011-11-14 Nincs adat 16,06 17,86 13,66 45,31 1,17
2011-11-15 1,08 23,31 25,01 25,94 59,67 1,1
2011-11-16 1,5 28,29 32,04 21,05 75,76 2,44
2011-11-17 1,9 17,83 18,74 27,39 69,97 Nincs adat
2011-11-18 1,7 19,78 20,83 20,03 43,62 Nincs adat
2011-11-19 1,73 14,26 15,11 25,48 33,56 Nincs adat
2011-11-20 6,92 10,18 10,52 43,68 39,25 Nincs adat
2011-11-21 1,37 10,77 11,34 26,35 31,82 Nincs adat
2011-11-22 1,39 13,62 14,95 16,02 26,98 Nincs adat
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dátum SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NOx (µg/m3) Ózon (µg/m3)
PM10 

(µg/m3)
NO (µg/m3)

2011-11-23 2,23 13,65 14,23 19,34 24,09 Nincs adat
2011-11-24 2,05 19,68 20,97 14,76 22,89 Nincs adat
2011-11-25 1,73 13,78 14,49 22,38 23,02 Nincs adat
2011-11-26 2,28 22,17 25,07 12,28 18,65 1,89
2011-11-27 1,41 15,18 16,17 16,57 23,12 Nincs adat
2011-11-28 2,28 15,7 17,11 31,17 17,2 Nincs adat
2011-11-29 1,68 13,73 15,2 23,08 19,33 Nincs adat
2011-11-30 2,27 15,18 15,92 14,94 20,34 Nincs adat
2011-12-01 1,52 18,32 21,59 9,28 17,06 2,13
2011-12-02 1,43 16,06 16,96 14,08 19,02 Nincs adat
2011-12-03 1,79 19,9 24,83 1,97 22,09 3,21
2011-12-04 1,96 16,97 22,39 2,4 17,9 3,53
2011-12-05 2,31 9,79 10,05 51,75 5,21 Nincs adat
2011-12-06 1,8 10,91 11,39 31 8,28 Nincs adat
2011-12-07 1,6 15,47 16,87 23,51 12,19 Nincs adat
2011-12-08 1,53 6,4 6,72 54,26 7,15 Nincs adat
2011-12-09 1,84 13,15 13,73 28,09 14,39 Nincs adat
2011-12-10 1,64 16,79 18,56 10,95 21,19 1,15
2011-12-11 1,77 9,3 9,79 37,35 8,39 Nincs adat
2011-12-12 2,12 15,12 17,25 20,67 20,19 1,39
2011-12-13 1,81 11,91 12,96 32,05 6,24 Nincs adat
2011-12-14 Nincs adat 19,15 21,45 7,96 14,62 1,5
2011-12-15 Nincs adat 15,84 16,75 30,46 9,95 Nincs adat
2011-12-16 Nincs adat 11,54 12,12 38,59 7,26 Nincs adat
2011-12-17 Nincs adat 7,22 7,58 54,56 3,21 Nincs adat
2011-12-18 Nincs adat 7,73 8,14 43,27 9,7 Nincs adat
2011-12-19 Nincs adat 23,3 25,65 18,9 16,99 1,53
2011-12-20 Nincs adat 22,02 23,97 38,3 18,11 1,27
2011-12-21 Nincs adat 18,33 19,33 26,29 12,74 Nincs adat
2011-12-22 Nincs adat 22,35 24,17 22 11,03 1,19
2011-12-23 Nincs adat 21,04 21,76 14,35 20,29 Nincs adat
2011-12-24 Nincs adat 19,35 20,68 25,24 26,42 Nincs adat
2011-12-25 Nincs adat 9,78 10,13 48,39 6,91 Nincs adat
2011-12-26 Nincs adat 11,64 12,07 26,73 13,62 Nincs adat
2011-12-27 Nincs adat 13,93 14,86 26,13 20,9 Nincs adat
2011-12-28 5,94 12,85 13,89 21,77 29,25 Nincs adat
2011-12-29 21,62 14,57 15,38 27,85 37,01 Nincs adat
2011-12-30 12,44 16,25 17,67 3,25 15,21 Nincs adat
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Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat: Fertőújlak, Sarród, Pap-rét
2011-01-01 - 2011-12-31 (időalap: napi)

Sarród SO2 NO2 NOx Ózon PM10 NO

Átlag
(µg/m3)

2,14 10,54 11,58 56,51 21,51 1,68

Max
(µg/m3)

21,62 28,78 34,44 106,91 96,09 4,03
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NOx (µg/m3)
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4.6. ZAJTERHELÉS

A tervezési  terület  külterület,  a  tervezett  szélerőmű  park  területe  beépítetlen.  Az  egyes 
erőművek szántóterületen létesülnek.

A védendő területen domináns ipari jellegű illetve számottevő forgalmi zaj nem érzékelhető.

A háttérzaj értékei a védendő belterületi ingatlanok környezetében elvégzett mérések szerint 
az alábbiak:

LA95 (nappal/ éjjel) = 39-40/30-31 dB

A  terület  és  a  szomszédos  területek  zajhelyzetéről  mért  illetve  számított  adatok  állnak 
rendelkezésre, a környezetben semmilyen számottevő üzemi zajjal járó létesítmény, berendezés 
nem található.

A környezet a szélerőműpark működése nélkül gyakorlatilag zajmentes.

4.7. METEOROLÓGIAI VISZONYOK

Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú kistáj.  A napsütés évi összege nyugaton 
1950 óra alatti, kelet felé növekszik és ott meghaladja az 1950 órát. Nyáron 760-770 óra, télen 
180-185 óra napfényösszeg várható.

Az évi középhőmérséklet 9,5-10,0 0C között, a vegetációs időszaké 16,2-16,5 0C között van.

A 181 napon át tartó, 10  0C középhőmérsékletet meghaladó időszak április 14-től október 
14-ig tart. A fagymentes időszak hossza átlagosan 185 nap körüli. A nyári napi legmagasabb 
hőmérsékletek sokévi átlaga 32,5-33,0 0C, a téli leghidegebbeké -15,5 és -16,0 0C közötti.

A csapadék évi  összege 630-650 mm,  a  vegetációs  időszaké 370-390 mm.  A hótakarós 
napok száma a sokévi átlag alapján mintegy 40-42 nap, a maximális hóvastagság átlag 23 cm.

Leggyakoribb szélirányok az É-i, ÉNy-i és a DNy-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
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5.  A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE

A  hatásfolyamatokat  a  szélerőmű  park  telepítésének,  működésének  egyes  fázisaihoz 
kapcsolódóan mutatjuk be.

Hatásfolyamatok Hatásterület Megjegyzés

T  elepítés  

– termőréteg ideiglenes megszűnése a szélerőművek alapjának 
területe, utak területe

– a telepítés helyén élő növényzet 
kipusztulása; állatok élőhelyének 
megszűnése

a szélerőművek alapjának 
területe, utak területe

– légszennyező anyagok légkörbe jutása
– munkagépek kipufogó gázai
– por

a tervezett tevékenység és 
közvetlen környezete

– hulladékok talaj és talajvíz szennyezése
– veszélyes hulladékok a munkagépek 
meghibásodásából

a tervezett tevékenység és 
közvetlen környezete

csak havária és a 
havária nem megfelelő 
kezelése esetén

– zaj és rezgés keltése
– munkagépek üzemeltetése

a tervezett tevékenység és 
közvetlen környezete

A szélerőmű park működése

– zaj és rezgés keltése a szélerőművek 
működése során

  a szélerőmű mint új környezeti elem

a tervezett tevékenység és 
közvetlen környezete

A szélerőmű park felhagyása

  légszennyező anyagok légkörbe jutása

  munkagépek kipufogó gázai

  por

a tervezett tevékenység és 
közvetlen környezete

  zaj- és rezgéskeltés

  munkagépek üzemelése

a tervezett tevékenység és 
közvetlen környezete

  hulladékok talaj- és talajvízszennyezése

  veszélyes hulladékok a munkagépek 
meghibásodásából

a tervezett tevékenység és 
közvetlen környezete

csak havária és a 
havária nem megfelelő 
kezelése esetén

Az előzetes vizsgálat célja minél pontosabban bemutatni a hatásokat, ezért a szélerőművek 
építésének, működésének és felhagyásának fázisaiban megvizsgáljuk, hogy az egyes környezeti 
elemekben milyen változásokat okoznak a hatótényezők, mely tevékenység, melyik szakaszában, 
milyen hatásfolyamatokat indítanak el. Azokat a környezeti elemeket azonban nem vizsgáljuk, 
amelyekre az adott tevékenység nincs hatással.

A szélerőművek telepítése (energia ellátás kiépítése,  építkezés,  technológiai  szerelés utak 
kiépítése,  dűlő  utak  javítása)  a  közvetlen  környezet  porszennyezésével,  potenciális 
talajszennyeződéssel  (csak  havária  esetén),  talajvíz-szennyeződéssel  (csak  havária  esetén), 
valamint  zaj-  és  hulladékkeletkezéssel  jár.  Az  építkezés  idején  a  megnövekedett  gépjármű-
forgalom az érintett lakó- és egyéb területeken zaj- és légszennyezést okozhat. Az építkezés és 
technológiai szerelés befejeztével ezek a hatások megszűnnek.

A szélerőművek működésének idején várhatóan a környezetre minimális hatással lesz. Fő 
hatásviselőként az ember és az állatvilág jöhet szóba.
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A  szélerőművek  felhagyásakor  alapvetően  a  telepítés  idején  is  fellépő  hatásokkal  kell 
számolni, mivel a tevékenység jellege és az alkalmazott technológia azonos.

Hatótényezők:
  zaj (munkagépek kibocsátásai);
  légszennyező anyagok (munkagépek kibocsátásai, por); 
  hulladék (veszélyes hulladék havária);

Hatásviselők:
  talaj;
  felszíni és felszín alatti vizek;
  levegő;
  növény- és állatvilág;
  épített környezet;
  ember.
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6.  HATÓTÉNYEZŐK

6.1. ZAJ- ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁS

A  zajvédelmi  munkarész  feladata  a  tervezési  terület  környezeti  folyamatainak, 
konfliktusainak, a tervezett létesítmény megépítésével esetlegesen keletkező környezetet károsító 
hatások, azok mértékeinek,  következményeinek feltárása,  továbbá szükség esetén javaslatokat 
tenni  a  káros  hatások  mérséklésének  módjára,  a  konfliktus-szegény kialakításra.  A tervezési 
területen  a  jelenlegi  és  a  tervezett  távlati  állapotban  várható  zajviszonyokat  értékeljük,  és 
hasonlítjuk össze.

Megállapítjuk továbbá a kapcsolódó tevékenységekből eredő esetleges kockázati elemeket.

6.1.1.  Az érintett terület zajszempontú lehatárolása

A vizsgált terület és környezetének környezeti zajforrásai a jelenlegi meglévő, ill. tervezett 
területfelhasználás  keretében  megjelenő  létesítmények,  tevékenységek,  hatásviselői  zaj-  és 
rezgésvédelmi szempontból az épített környezet, azon belül pedig azok a területek, amelyek az 
emberek  állandó,  ideiglenes  vagy  átmeneti  tartózkodására  szolgálnak,  valamint  az  érintett 
lakosság.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált 
terület) azon része tekinthető

 közvetlen hatásterületnek, amelyen a megvalósítandó létesítmény zajterhelést vagy 
zajterhelés-változást,

 közvetett hatásterületnek, amelyen a megvalósítandó létesítményhez kapcsolódó 
kiegészítő tevékenység (pl. járműforgalom) járulékos zajterhelést vagy zajterhelés 
változást okoz.

Vizsgálatunk  során  a  fentiek  értelmében  közvetlen  hatásterületként  a  tervezési  terület 
közvetlen  környezetében  levő  terület,  közvetett  hatásterületként  a  tervezett  létesítményhez 
irányuló járműforgalom által érintett útvonalak környezete vehető figyelembe.

Zaj-és rezgésvédelmi jogszabályok és az alkalmazandó előírások és szabványok
  módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
  módosított 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet a zaj- és rezgésvédelem egyes 
szabályairól.
  93/2007. (XII.18.) KvVM sz. rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának 
valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
  27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet „A zaj- és rezgésterhelési határértékek 
meghatározásáról”.
  MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése”.
  MSZ 15036:2002 sz. szabvány „Hangterjedés a szabadban”. 
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6.1.2.  Területi besorolás, határértékek

A  zajterhelési  határértékeket  az  MSZ  18150-1:1998  szabvány  alapján  a  védendő 
lakóhelyiségek ablakai előtt 2 m-re értelmezzük.

Jelen esetben a tervezési terület közvetlen környezetében kijelölt lakó- illetve üdülőterület 
nincs.  A  legközelebbi  zajtól  védendő  létesítmények  Bogyoszló  község  belterületén  a  József 
Attila utcában találhatók, a legközelebbi szélerőműtől mintegy 1200 m távolságban.

Egyéb irányokban szántó-és erdőterületek határolják a szélerőműpark területét.

A  szélerőmű  park  összesen  12  szélerőműből  áll,  zajhatásuk  összegződik  a  terhelési 
pontokon.

Azon területeken, ahol a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet hatálya alá tartozó 
védendő terület nincs, zajterhelési határértéknek nem kell teljesülni.

A  zajterhelési határértéket  a  27/2008. (XII.3.)  KvVM-EüM együttes rendelet  „A zaj-  és 
rezgésterhelési  határértékek  meghatározásáról” írja  elő  melynek  mellékletei  szerint  a 
legközelebbi lakóterületek (Bogyoszló illetve  Potyond) besorolása:

Falusias, kisvárosias, telepszerű beépítésű lakóterület

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Ssz. Zajtól védendő terület
Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra

 1.
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
terület

45 35

 2.
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű) oktatási létesítmények, temetők területe, 
zöldterület

50 40

 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 55 45
 4. Gazdasági terület 60 50

Építőipari  kivitelezési  tevékenységtől  származó zaj terhelési  határértékei zajtól  védendő  
területeken

Ssz. Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre  (dB)
ha az építési munka időtartama

0-1 hónapig 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több

nappal 
6-22 óra

éjjel 
22-6 óra

nappal 
6-22 óra

éjjel 
22-6 óra

nappal 
6-22 óra

éjjel 
22-6 óra

1.
Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi terület,  

60 45 55 40 50 35

2.

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű) oktatási létesítmények, 
temetők területe, zöldterület

65 50 60 45 55 40

3.
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 
vegyes terület

70 55 65 50 60 45

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50
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A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Ssz. Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAMkö megítélési szintre* (dB)

Kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 
zajra

tartozó mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 
tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 
közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 
leszállóhelyektől** 
származó zajra

az országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 
települési önkormányzat 
tulajdonában lévő belterületi 
gyorsforgalmi utaktól, belterületi 
elsőrendű főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól, az autóbusz-
pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától, a repülőtértől, illetve 
a nem nyilvános fel és 
leszállóhelytől*** származó zajra

nappal 
6-22 óra

éjjel 
22-6 óra

nappal 
6-22 óra

éjjel 
22-6 óra

nappal 
6-22 óra

éjjel 
22-6 óra

1.

Üdülőterület, 
különleges  területek 
közül az egészségügyi 
terület,  

50 40 55 45 60 50

2.

Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias,  falusias, 
telepszerű  beépítésű) 
oktatási 
létesítmények, 
temetők  területe, 
zöldterület

55 45 60 50 65 55

3.

Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű),  vegyes 
terület

60 50 65 55 65 55

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55

6.1.3.  A megítélési pontok

Az MSZ 18150-1:1998 szabvány alapján

M1 -  Bogyoszló, József Attila utca legkedvezőtlenebb helyzetű lakóépületeinél
M2 - Potyond, Kossuth utca legkedvezőtlenebb helyzetű lakóépületeinél

10. számú melléklet: Zajhatás megítélési pontok

6.1.4.  A háttérterhelés vizsgálata

A tervezési  terület  külterület,  a  tervezett  szélerőmű  park  területe  beépítetlen.  Az  egyes 
erőművek szántóterületen létesülnek.

A védendő területen domináns ipari jellegű illetve számottevő forgalmi zaj nem érzékelhető.
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A háttérzaj értékei a védendő belterületi ingatlanok környezetében elvégzett mérések szerint 
az alábbiak:

LA95 (nappal/ éjjel) = 39-40/30-31 dB

A  terület  és  a  szomszédos  területek  zajhelyzetéről  mért  illetve  számított  adatok  állnak 
rendelkezésre, a környezetben semmilyen számottevő üzemi zajjal járó létesítmény, berendezés 
nem található.

A környezet a szélerőműpark működése nélkül gyakorlatilag zajmentes.

A szélerőmű park egységei valamennyi napszakban üzemelnek.

6.1.5.  A zajvédelmi hatásterület meghatározása

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet szerint a létesítmény hatásterületét meg kell állapítani.

A tervezési területen jelenleg semmilyen működő üzemi zajforrás, gép, berendezés nincs, 
illetve ilyen jellegű zajforrásból eredő zajterhelés nem észlelhető.

A  284/2007.  (X.29.)  Korm.  rendelet  6.§  /b/  pontja  alapján,  ha  a  meglevő  környezeti 
háttérterhelés  mértéke  a  kisebb  a  határértéknél  és  az  eltérés  nagyobb  mint  10  dB  akkor  a 
hatásterület vonala egybeesik a határérték-10 dB értéket jelentő vonallal.

Mivel  a  szélerőművek  folyamatosan  üzemelnek,  a  megítélés  alapja  az  alacsonyabb  zaj-
határértékkel szabályozott éjszakai időszak.

Jelen esetben a védendő területek vonatkozásában  LTH = 40 dBA a zajterhelési határérték, 
a hatásterület vonalát jelző érték ennek alapján:

40-10 = 30 dBA

A  284/2007.  (X.29.)  Korm.  rendelet  6.  §   (1)  d.  pont  szerint  zajtól  nem  védendő 
környezetben a hatásterület határa az a vonal, ahol az üdülőterületekre vonatkozó zajterhelési 
határérték teljesül.

LTH nappal  = 45 dB
LTH éjjel      = 35 dB

A hatásterület  határait  a  fenti  értékek  adják.  A hatásterület  meghatározásának  alapja  az 
éjszakai határérték.

6.1.6.  A telepítés (építés) zajhatásai

A munkafolyamatok

Terület előkészítése, termőréteg letakarítása, alapok kiásása, betonalap készítés, a szélerőmű 
összeszerelése  készre  gyártott  részegységekből,  valamint  a  villamos  hálózat  földkábeleinek 
fektetése.

A munkák  szabadtéri  elhelyezésű  berendezések  üzemével,  szállítással,  anyagmozgatással 
járnak.
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Alkalmazásra tervezett eszközök és munkagépek:

forgókotró -markoló Lw =  97 dB     
homlokrakodó   Lw =  93 dB
tehergépkocsik Lw =  88 dB     
betonkeverő mixerkocsik,  
daruzás (igény szerint) Lw =  90 dB     

A  munkagépek  legkedvezőtlenebb  üzemelési  körülmények  melletti  egyidejű  folyamatos 
működéséből származó eredő hangteljesítményszint:

Lweredő = 99 dB

A  figyelembe  vett  berendezéseket  a  további  számítások  során  a  védendő  területhez 
legközelebbi erőmű építését tekintve vizsgáljuk, mint kedvezőtlenebb esetet. Az erőmű létesítés 
legjelentősebb zajjal járó munkafolyamata az alapozás.

A fenti zajforrások üzeme egy „d” méter távolságban levő megfigyelési pontban

Lp = LW  + 10logD-20log d – 11  +K    (dBA) zajszintet eredményez.

A számítást  elvégezve  a  legközelebbi,  099/10  hrsz.  külterületi  ingatlanon  álló  erőműtől 
d = 1200  méterre (Bogyoszló, József Attila utca legkedvezőtlenebb helyzetű lakóépületeinél):

Lp = 99 + 0 -20log 1200 -11+3 = 26 dBA

Megállapítható,  hogy az  építési  zaj az 1200 méterre levő legközelebbi  védendő területen 
nem okoz határértéket meghaladó zajterhelést.

Az építési szakaszban az építéshez szükséges gépek, eszközök és a vasbeton alapanyagainak 
helyszínre  szállítása  történik.  A szállítás  közúton zajlik,  illetve  a  helyszínek megközelítésére 
szolgáló külterületi utak igénybevételével.  

A  szállítási  útvonalak  forgalma  mellett  az  átmenetileg  jelentkező  forgalomnövekedés  a 
területre nem jelent káros mértékű zajszint-növekedést, visszafordíthatatlan változást.

Az erőművek építése során környezeti rezgéskeltéssel nem kell számolni.

6.1.7.  Zajkibocsátás a megvalósítás (szabályos üzemelés) időszakában

Az üzemi jellegű zajemisszió számítása

A szélerőmű-parkban 12 erőmű telepítése  tervezett,  Az egyes  erőművek egymástól  való 
távolsága legalább 500 méter.

A tervezett,  jellemzően 3 MW névleges teljesítményű erőművek zajteljesítmény-szintje a 
gyártó adatszolgáltatása szerint

LW = 105 dBA       maximális (névleges) teljesítmény esetén
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A területen fellépő hangnyomásszint számításának alapja:

Az üzemi jellegű zajterhelés a védendő területeken   „Lt”   (MSZ 15036:2002) 

Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn ––Ke 

A viszonylag  kis  távolságok  miatt  a  tényezők  többségét  -  melyeknek  távoli  zajforrások 
esetén van módosító hatásuk - 0-nak tekintjük.

Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban.
Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján.
KIr   A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján.
KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján.
Kd A távolságtól függő tényező.
KL A levegő csillapító hatása (~2 dB/km)
Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 
Kn A növényzet csillapító hatása
Ke   Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció.

A további  számítás  során  a  12 erőmű hatását  egyenként  vizsgáljuk  az  egyes  megítélési 
pontokra.

M1 ponton Bogyoszló, József Attila utca lakóépületeinél

Megíté-
lési pont

Erőmű 
száma 

LWA

(dB)
d

(m)
Kir

(dB)
KΩ

(dB)
Kd

(dB)
KL

(dB)
Km

(dB)
Kn

(dB)
Ke

(dB)
Lt

(dB)

M1

1. 105 2000 0 0 77 4 0 0 0 23,9

2. 105 1550 0 0 74 3 0 0 0 27,1

3. 105 2500 0 0 79 5 0 0 0 21,0

4. 105 1850 0 0 76 3 0 0 0 25,6

5. 105 1200 0 0 73 2 0 0 0 32,2

6. 105 1900 0 0 76 4 0 0 0 24,4

7. 105 2050 0 0 77 4 0 0 0 23,7

8. 105 1570 0 0 74 3 0 0 0 27,1

9. 105 3200 0 0 81 6 0 0 0 18,0

10. 105 2750 0 0 79 5 0 0 0 20,2

11. 105 2060 0 0 77 4 0 0 0 23,7

12. 105 2250 0 0 78 4 0 0 0 22,9
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M2 ponton Potyond, Kossuth utca lakóépületeinél

Megíté-
lési pont

Erőmű 
száma 

LWA

(dB)
d

(m)
Kir

(dB)
KΩ

(dB)
Kd

(dB)
KL

(dB)
Km

(dB)
Kn

(dB)
Ke

(dB)
Lt

(dB)

M2

1. 105 2500 0 0 79 5 0 0 0 21

2. 105 2000 0 0 77 4 0 0 0 23,9

3. 105 2650 0 0 79 5 0 0 0 20,5

4. 105 1950 0 0 77 4 0 0 0 24,4

5. 105 1400 0 0 74 3 0 0 0 28,0

6. 105 2800 0 0 80 5 0 0 0 20,2

7. 105 1850 0 0 76 4 0 0 0 25,6

8. 105 1350 0 0 74 3 0 0 0 28,3

9. 105 3000 0 0 80 6 0 0 0 18,4

10. 105 2400 0 0 78 5 0 0 0 21,3

11. 105 1600 0 0 75 3 0 0 0 26,9

12. 105 1600 0 0 75 3 0 0 0 26,9

Az erőművek zajhatásának összegződése

Az egyes erőművek zaja a megítélési pontokon összeadódik, az alábbiak szerint:

LWe=10  lg ∑
i=1

n

100,1Li

Az  erőművek  eredő  zajkibocsátása  Bogyoszló  lakott  területén  felvett,  az  erőművekhez 
legközelebbi 

M1 ponton Lp = 36 dBA

Az  erőművek  eredő  zajkibocsátása  a  Potyond  lakott  területén  felvett,  az  erőművekhez 
legközelebbi 

M2 ponton Lp = 35 dBA

A vizsgált Bogyoszló és Potyond községek belterületén a területre megengedett zajterhelési  
határértékek biztonsággal teljesülnek

A számítások szerint a lakott területek tervezési területhez közel eső részei szélerőműpark 
zajvédelmi hatásterületén belül vannak. (40 dB-10 dB =30 dB)

A nem védendő területek irányában - ahol zajterhelési határértéknek nem kell teljesülni – a 
35 dB hatásterület határa az éjszakai időszakban a szélerőmű park szélső erőművétől

rm = 891 méter

11. számú melléklet: Zajvédelmi szempontú hatásterület
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6.1.8.  A zajterhelés értékelése

Az elvégzett vizsgálatok és a zajterhelési eredmények azt mutatják, hogy a szélerőműpark 
közvetlen  környezetében  észlelhető  a  zajterhelés,  de  a  legközelebbi  Bogyoszló  és  Potyond 
település védendő lakóterületén zajterhelési határérték túllépésére sehol nem kell számítani.

Az elmúlt évek során megvalósult számos szélerőmű működésének műszeres zajvizsgálata 
során megállapítást nyert, hogy a szélerőművek tényleges, mért zajkibocsátása rendre jelentősen 
az előzetes számítások eredményein belül marad.

A részletes, a zaj frekvenciamenetének vizsgálatára is kiterjedő mérések nem mutattak ki a 
hallható  hangok  tartományán  kívül  eső  zaj-összetevőket,  infra-  illetve  ultrahangot, 
elektromágneses és rádiófrekvenciás zavaró hullámjelenségeket.

A  zaj  jellege  nem  impulzusos,  nem  keskenysávú.  Az  erőmű  közvetlen  környezetében 
észlelhető „suhogó” hang a szeles környezetben az egyéb zajoktól nem válik el élesen. 

A legnagyobb zajszinteket eredményező névleges teljesítmény esetén a szélsebesség már 
talaj közelben is meghaladhatja az 5-6 m/sec körüli értéket, ez a mérés technikai feltételeit is 
rontja. A gyakorlatban a nem szélirányba eső megfigyelési pontokon a zajszint akár 10 dB-el 
alacsonyabb értékeket mutathat, mely jelenség a szélirány függvényében változó helyszíneken 
jelentkezik. 

A gyakorlatban a szélerőműtől mintegy 200-300 méter távolságon túl már sem méréssel, 
sem  szubjektív  megfigyelés  útján  nem  észlelhető  dominánsan  az  erőmű  zaja  a  szeles 
környezetben. (Szélmentes időkben pedig a rotorok nem forognak.)

Az  alábbi  táblázatban  összehasonlításképpen  közlünk  néhány  általánosan  ismert 
tevékenységre vonatkozó hangnyomás szintet.

Általános zajforrások Hangnyomásszint

Légkalapács 3 m távolságban 110 dBA

Vonat 30 m távolságból (40-48 km/h) 90 dBA

Átlagos motorzaj autó utasterében 80 dBA

Beszéd 1 m távolságból 62 dBA

Iroda 60 dBA

Átlagos lakótér belső 45 dBA

Suttogás 20 dBA

6.1.9.  Közlekedés mint járulékos tevékenység

A normál  üzemelés  időszakában  az  erőműpark  járműforgalmat  nem eredményez  illetve 
rendszeres  járműmozgást  nem  igényel.  Karbantartási  igénye  kicsi,  nagyfokú  üzembiztonság 
jellemzi.
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A karbantartást    melyet  a  belső  szerkezeti  egységeken  végeznek    szakszerviz  végzi, 
zajkibocsátással nem jár.

A kapcsolódó tevékenységek  során  a  megengedett  zajvédelmi  előírások  külön feltételek 
betartása nélkül teljesülnek.

6.1.10.  A felhagyás  miatt várható hatások

A szélerőműpark berendezéseinek esetleges leszerelése gyorsan, különösebb zajkeltés nélkül 
megoldható. Az építéshez viszonyítva a zajkeltés kevesebb, mivel az alapok általában a föld alatt 
maradnak.

Egyes esetekben a bontást robbantással végzik, ez külön engedélyezés tárgyát képezi.

A tevékenység felhagyása a környezeti zaj- és rezgés szempontjából az üzemi és forgalmi 
zajforrások nélküli kedvező, eredeti zajhelyzet visszaállását vonja maga után.

6.1.11.  Összefoglalás

Összességében megállapítható,  hogy a szélerőműpark  létesítése  és  szabályos  üzeme nem 
jelent jelentős környezeti hatást.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzése során területre 
előírt zajterhelési határértékek teljesülnek, a tervezett tevékenység környezeti zajkibocsátásának 
hatásterülete érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet.

A tevékenység megkezdésekor, használatbavételkor a határértékek megtartását méréssel kell 
ellenőrizni, és a vizsgálati eredmények ismeretében a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 10. § és 
11. § -ban foglaltak szerint kell eljárni.
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6.2. LÉGSZENNYEZÉS

6.2.1.  Levegőtisztaság-védelmi jogszabályok

  1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól,
  4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről,
  306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
  4/2011. (I.14.) VM rendelet  a levegőterheltségi  szint határértékeiről  és a helyhez  kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről,
  6/2011.  (I.14.)  VM rendelet  a  levegőterheltségi  szint  és  a  helyhez  kötött  légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.

6.2.2.  Telepítés

Az építési és szerelési munkák során a természeti és épített környezetet egyaránt eddig nem 
megjelenő hatások érik. Ezen hatások mértéke és időbeli kiterjedése az építkezés zárt tartamából 
adódóan időben pontszerűnek tekinthetők és a munkák befejeztével teljesen megszűnnek. 

Az építés időszakában az építési munkálatok és az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak 
légszennyező anyag kibocsátással.  A telepítés,  építés  során a várható járulékos légszennyező 
források többnyire a dízel üzemű erőforrásokkal működő építőipari gépek és szállítójárművek 
lehetnek, kipufogógázuk nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, kormot tartalmaz.

Az  alapozási  és  egyéb  földmozgatással  járó  építési  munkák  miatt  a  környezet 
porterhelésének átmeneti növekedésével lehet számolni. Ennek értéke igen nehezen becsülhető, 
mert jelentősen befolyásolják az adott terület talaj-tulajdonságai (szerkezet, nedvesség), valamint 
a mindenkori meteorológiai viszonyok.

Az építési  tapasztalatok alapján a fajlagos poremisszió maximum 2 kg/m3 megmozgatott 
föld.  Száraz  időszakban  a  porképződés  megakadályozása  érdekében  a  munkaterületet 
locsolhatják,  mellyel  a  porképződés  csökkenthető.  A  munkaterületről  származó  por  és  a 
munkagépek  kipufogógázának  légszennyező  hatása  a  tapasztalatok  szerint  mintegy  100  m 
távolságig  érzékelhető  és  elsősorban  munkavédelmi  szempontból  van  jelentősége.  A 
munkaterület  lakóterületektől  való  távolsága  miatt  az  építési  munkák  légszennyező  hatása  a 
lakosságra nem lesz számottevő.

Hasonló hatásokkal kell számolni az anyagszállítások esetén is. A kipufogógázokban lévő 
légszennyező anyagok és az építési terület megközelítésére igénybe vett utakra felhordott föld 
másodlagos  légszennyező  hatása  (porzás)  okozhat  légszennyezést.  A  porszennyezés  mér-
séklésére  a  szerviz-utak  száraz  időben  végzett  locsolása  szintén  kedvezően  hat.  Az  építési 
területről  kijövő  teherautók  kerekét  szükség  szerint  lemossák.  Porzó  anyag  szállításakor  a 
gépjárművek platóját ponyvával takarják le.

Az  építkezés  miatt  megnövekedő  járműforgalom  légszennyező  hatása  a  térség  nagy 
forgalmú  útjainak  jelenlegi  terheléséhez  képest  nem  lesz  számottevő,  így  a  környezet 
levegőminőségét észrevehetően nem rontja.
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A munkafolyamatok

Terület előkészítése, termőréteg letakarítása, alapok kiásása, betonalap készítés, a szélerőmű 
összeszerelése  készre  gyártott  részegységekből,  valamint  a  villamos  hálózat  földkábeleinek 
fektetése.

A munkák szabadtéri  elhelyezésű  berendezések üzemével,  szállítással,  anyagmozgatással 
járnak.

A  szélerőművek  építésekor  a  porképződésen  kívül  főleg  a  munkagépek  és  a  szállító 
járművek  kipufogógázainak  légszennyező  komponenseivel  kell  számolni,  mert  a  szerelési  és 
egyéb szakipari munkák (acélszerkezetek hegesztése, betonozás, festés-mázolás, stb.) csak rövid 
ideig tartó, csekély emissziókkal járnak. 

A  településen  és  környékén  a  levegő  tisztasága  megfelelőnek  minősül.  Határértéket 
meghaladó emisszióforrás nincs a területen.

A tornyok építésének főbb műveletei:
  Az  erőműpark  területének  megközelítésére  jelenleg  is  alkalmas  mezőgazdasági  utak 
kiépítése szélesítéssel és 12 tonna tengelynyomást lehetővé tevő megerősítéssel. Az útalapba 
útalapkő kerül, amelyre murvát terítenek, majd bedöngöléssel vagy hengerezéssel tömörítik, 
stabilizálják.

  A tornyokat 20 m átmérőjű, 3 m mély vasbeton síkalapokra helyezik.
  Minden toronyhoz 20×50 m felületű kavicságy (sóder) borítású daruállás is készül.
  Az egyes szélerőművekhez villamos vezeték kiépítése szükséges. Ehhez összesen 7500 m 

(tornyonként  átlag  500  m)  hosszú,  1  m  széles  és  1-1,5  m mély  árkot  kell  készíteni  és 
visszatölteni.

 Τ ranszformátorállomás építése.

Mindezen  munkák  egyszerű  építési  és  szerelési  technológiával  végezhetők.  Ennek 
módszerei és eszközei:

  földkitermelés  az  útszélesítéshez,  útépítéshez,  kábelfektetéshez,  alapok  kiásásához, 
árkok visszatöltéséhez és a tömörítéshez. Ehhez tornyonként 1 db dózert, 1 db markolót, 
a kövek, murva ill. a kavics szállításához 3-4 db nehéz tehergépkocsit, a tömörítéshez a 
nehéz tehergépkocsikkal azonos teljesítményű hengert használnak.

  a tornyok alapozási munkáihoz (betonozáshoz) 1 db keverő- (mixer-) kocsi szükséges. 
  a betonszerkezetek és egyéb szerelési munkákhoz ív- vagy lánghegesztő berendezés, a 

terepi villamosenergia-ellátáshoz dízel aggregát lesz a helyszínen. 

Fentiekből következik, hogy a szélerőmű park létesítésekor a földmunkák során felkavart 
por,  az  építési-szerelési  munkaműveletek,  valamint  a  munkagépek  és  a  szállító  járművek 
kipufogógázai  légszennyező  hatásával  mint  korlátozott  ideig  tartó,  átmeneti  hatással  kell 
számolni. Mindezen folyamatok és tevékenységek szabad területen folynak, ezért az emissziók 
diffúz és vonalmenti jellegűek.

A  szélerőművek  építésekor  a  porképződésen  kívül  főleg  a  munkagépek  és  a  szállító 
járművek  kipufogógázainak  légszennyező  komponenseivel  kell  számolni,  mert  a  szerelési  és 
egyéb szakipari munkák (acélszerkezetek hegesztése, betonozás, festés-mázolás, stb.) csak rövid 
ideig  tartó,  csekély  emissziókkal  járnak.  Ezért  a  légszennyezettség-növekedés  megítélése 
szempontjából  a  kistérség  környező  járműforgalmából  eredő  háttérszennyezettség  lehet  a 
mérvadó.
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A  tervezési  területen  várható  terhelésnövekedés  a  munkagépek  szennyezőanyag 
kibocsátásából és a manipulációs munkálatok során kialakuló porterhelésből adódik össze.

A kipufogó gázok okozta terhelés  mellett  az építési  terület  megközelítésére igénybe vett 
utakra  hordott  föld  másodlagos  légszennyező  hatása  (porzás)  is  okozhat  légszennyezést.  A 
szállítás közbeni kiporzás megakadályozására az építési törmeléket és a kitermelt földet szállító 
munkagépeket ponyvával kell letakarni.

A beavatkozási területen kialakuló szennyezés

A tervezési területen felvonuló munkagépek és járművek:

Tevékenység
előkészítés, földmunkák, vonalas létesítmények építése, 
alapozás, technológiai szerelés, területrendezés

Munkagépek
forgókotró-markoló, homlokrakodó
betonkeverő mixerkocsik, tehergépkocsik
daruk 

A munkagépek által  kibocsátott  szennyezőanyag-mennyiségek meghatározását a 75/2005. 
(IX.29.) GKM - KvVM együttes rendelet mellékleteinek figyelembe vételével hajtottuk végre 
átlagosan 200 kW-os teljesítményt és napi 12 óra munkaidőt tekintve alapértéknek gépenként.

A munkagépeket alapul véve a várható emissziós értékek:

CO NO2 CH PM10 (+korom)

156 287,04 40,56 16,848 kg/nap

13 23,92 3,38 1,404 kg/óra

3611,11 6644,44 938,89 390 mg/s

A munkaterületet területi forrásként vizsgálva a várható hatásterületek:

A munkaterülettől számított várható hatásterületek

CO NO2 CH PM10 (+korom)

14 1512 41 43 m

A tehergépjárművek terhelésének számítása szintén az emisszió-kataszter kiadvány alapján 
lehetséges,  azonban  jelen  esetben  a  számítások  20  km/h-s  sebesség  figyelembe  vételével 
történnek.
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A napi 6 járművel és a tervezési területen belüli maximálisan 4 km-es megtett útszakasszal 
számolva: 

A felvonuló járművek várható terhelései

CO NO2 CH
PM10 

(+korom)
SO2

0,396 0,16488 0,04008 0,04776 0,002808 kg/nap

0,033 0,01374 0,00334 0,00398 0,000234 kg/óra

A fentiekhez képest  a tehergépjárművek hatása elhanyagolható,  így további  modellezése 
nem szükséges.

Porterhelés

A magyar szabványrendszer a járművek és munkagépek által felvert por, illetve a szélerózió 
által okozott por terhelésének számítására nem tartalmaz irányelvet. Emiatt Nyugat-Európában 
alkalmazott két számítási gyakorlatot veszünk alapul a modellezésben.

A levegőben  kialakuló  súrlódást,  valamint  a  gravitációs  erőt  figyelembe  véve,  az  E=G 
állapotot keresve az alábbi alapadatokkal a hatásterület becsülhető:

 d: a porrészecske átmérője (80 µm)
 g: a nehézségi gyorsulás (9,8 m2/s)
 ρp: a porrészecske sűrűsége (2,6 g/cm3)
 ρl: a levegő sűrűsége (1,2 x 10-3 g/cm3)

3 2

7

1
2,6 980 (8 10 )  

18 =49,92 ( / )
1814 10

−

−

× × × ×
=

×
v cm s

Ebből a maximálisan 4 méter magasságig felvert por kiülepedéséig eltelt idő:

4
= 8 

0,5
t s=

Maximálisan 8 m/s sebességet figyelembe véve a kiülepedésig megtett út: 

= 8 8 64 = × × =s v t m

Fenti  számítás  kezelhető  a  szélerózió  becsült  hatásterületeként  is,  mivel  a  járművek 
porfelverő és a szél szállító hatása itt együttesen jelenik meg. 

A beavatkozási területre történő gépjármű közlekedés jelentős többletterhelést nem okoz a 
területen.
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A  munkagépek  levegőterhelő  hatásának  becslésénél  maximális  teljesítményértékeket 
vettünk figyelembe, így annál kisebb terhelés feltételezhető a valóságban. 

A porterhelés locsolással csökkenthető.

6.2.3.  Légszennyezés a megvalósítás (szabályos üzemelés) időszakában

A  szélerőművek  üzemelése  közben  légszennyezőanyag  kibocsátások  nincsenek.  Az 
üzemeltetés semmilyen termikus energiát nem igényel, frisslevegő-felhasználás nincs, szükség 
áramforrás (dízel aggregát) sem lesz. Legfeljebb a műszaki felügyelet és karbantartás jár napi 1-
2 jármű közlekedésével, amelynek levegőkörnyezeti hatása közömbös.

Az üzemelés a levegő minőségére nem gyakorol hatást.

6.2.4.  A felhagyás miatt várható légszennyezőhatások

A megépítendő szélerőmű-park felhagyására  csak a  távoli  jövőben kerül  sor,  hiszen egy 
perspektivikus beruházásról van szó, mely közszolgáltatás jellegű, így piaca nem szűnik meg.

A  szélerőművek  várható  élettartama  –  típustól  függően  –   20-30  év  körül  van.  A 
tapasztalatok  szerint  ezt  követően  –  amennyiben  megfelelőek  az  egyes  évek  során  mért 
széleredmények és megtérülő a beruházás – a generátort és a rotorokat korszerűbbekre cserélik, 
és  folytatódik  a  termelés.  Ellenkező  esetben  az  erőműveket  és  a  járulékos  létesítményeket 
elbontják, a területet rekultiválják.

A felhagyás (szétszerelés, bontás, terület-helyreállítás, földterület más irányú hasznosításra 
való előkészítése, stb.) a létesítéshez hasonló hatásokkal jár, a környezetre veszélyforrást nem 
jelentenek, környezeti kár keletkezésével nem kell számolni.

A  szélpark  felhagyását  követően  a  levegő  kémiai  összetétele  nem  változik,  hiszen  az 
üzemelés  többletterhelést  nem  jelentett  a  környezet  számára.  Az  áramlási  viszonyokban 
bekövetkező  változások  a  szélpark  elbontása  után  valamelyest  változni  fognak.  A csökkenő 
turbulencia  következtében  a  talaj  vízvisszatartó  képessége  kis  mértékben  növekedhet,  a 
területpárolgásból adódó vízvesztesége enyhén csökken. 

6.2.5.  Összefoglalás

Összességében megállapítható,  hogy a  szélerőműpark  létesítése,  szabályos  üzeme és  fel-
hagyása nem jelent jelentős környezeti hatást.
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6.3. HULLADÉKSZENNYEZÉS

Hulladékok mind a telepítés, a működés és felhagyás során keletkeznek.

6.3.1.  Telepítés

A telepítés jellemzően építőipari  tevékenység, illetve műszaki összeszerelés.  A keletkező 
hulladékok is az ebben a tevékenységi körben szokásos jellemzőkkel fognak rendelkezni

Ilyenek:  csomagolóanyagok,  maradék,  további  felhasználásra  alkalmatlan  építőanyag, 
fémhulladék, festékmaradékok.

A felépítendő technológia    bár Magyarországon viszonylag újnak számít    telepítésével 
nem keletkezik olyan hulladék, amelynek kezelésére ne lennének felkészülve az erre feljogosított 
szervezetek.

Mindemellett számolni kell kommunális hulladék keletkezésével is ebben a szakaszban.

Gondoskodni kell a keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtéséről, 
rendszeres elszállításáról az építési területről.

6.3.2.  Működés

A működés során a szélerőművek karbantartása, javítása során keletkezhetnek hulladékok.

Ezek  jellemzően  ipari  hulladékok  lehetnek,  amelyeket  nem  szabad  együtt  kezelni  a 
kommunális hulladékkal. Ezek lehetnek pl.: meghibásodott alkatrészek, részegységek, használt 
kenőanyagok, esetleg hűtőfolyadék, szennyezett rongyok, csomagolóanyagok, festékmaradékok.

A működés során keletkező ilyen jellegű hulladék jogszabályok szerinti gyűjtését és további 
kezelését az üzembentartónak és a karbantartást végző szervezetnek kell megoldania.

6.3.3.  Felhagyás

Mivel a felhagyás a telepítéssel hasonló jellegű munkák sora, így a keletkező hulladékok 
jellemzői is megegyeznek azzal, illetve a gyűjtés, kezelés feltételei is.

A tevékenység felhagyása során leszerelendő berendezések túlnyomó többsége hulladékot 
nem  képez,  mivel  magas  arányban  tartalmaznak  újra  hasznosítható  anyagokat  (elsősorban 
fémek).
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6.3.4.  Keletkező hulladékok (létesítés, felhagyás)

Nem veszélyes hulladékok

A telepítés és felhagyás során az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Megnevezés EWC kód

Festék- vagy lakkhulladékok 08 01 12

Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó, közelebbről nem 
meghatározott hulladékok

08 01 99

Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 
származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok

12 01 99

Papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01

Műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02

Fa csomagolási hulladékok 15 01 03

Fém csomagolási hulladékok 15 01 04

Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05

Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06

Beton (hulladék) 17 01 01

Fa (hulladék) 17 02 01

Vas és acél (hulladék) 17 04 05

Kábelek (hulladék) 17 04 11

Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek 
különböznek a 15 02 02-től

15 02 03

Szilárd kommunális hulladék

A kommunális hulladékot a telepítés, valamint a felhagyás során 110 l-es gyűjtőedényzetben 
gyűjtik,  amely a telepítendő konténer  melletti  területen kerül elhelyezésre.  Az itt  összegyűlő 
hulladékot a beruházó elszállíttatja a települési hulladékszállítás keretén belül.

Az üzemszerű működés során a rendszeres javítási, karbantartási tevékenységek alkalmával 
a dolgozók a keletkezett hulladékot magukkal viszik. 

Folyékony kommunális hulladék

A folyékony kommunális  hulladék gyűjtésére a telepítés,  valamint  a felhagyás  fázisának 
megkezdése előtt elhelyezendő min. 1 db, az építőiparban rendszeresített konténeriroda szolgál. 
A  keletkező  folyékony  kommunális  hulladékot  zárt  tartályban  gyűjtik,  a  térséget  ellátó 
szennyvíztisztító telepre szállíttatják el, így a szennyezés a telepítés és a felhagyás során teljes 
mértékben kizárható.

EVD02/2012                      60/90



Bogyoszló külterületén tervezett szélerőmű park előzetes vizsgálati dokumentációja                                                                       RPM Kft.

Veszélyes hulladékok

Veszélyes  hulladék  ellenőrizetlenül  normál  üzemmenet  során  nem  keletkezik.  Havária 
esetén  a  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  és  kezelésére  vonatkozó  98/2001.  (VI.15.) 
Kormányrendelet előírásai az irányadóak.

A tevékenység végzése alatt az alábbi műveletek során képződhetnek veszélyes hulladékok:
  a telepítés során;
  a szélerőművek működése során;
  a felhagyási tevékenység alkalmával.

A telepítés, valamint a felhagyás során keletkező veszélyes hulladékok jogszabálynak meg-
felelő gyűjtéséről gondoskodni kell. A működés során (javítás, karbantartás) keletkező veszélyes 
hulladékokat keletkezésük után azonnal elszállítják a területről. A veszélyes hulladékok gyűjté-
sére és kezelésére vonatkozó 98/2001. (VI.15.), illetve a nyilvántartásra vonatkozó 164/2003. 
(X.18.) Kormányrendelet szerint járnak el.

A tevékenység során az alább felsorolt veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Megnevezés EWC kód

Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok (hulladék fáradt olaj) 13 02 08

Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok (hulladék) 13 02 06

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, 
törlőkendők, védőruházat

15 02 02

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

15 01 10
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7.  A KÖRNYEZET ELEMEI ÉS AZOKRA GYAKOROLT HATÁSOK

7.1. TALAJ

7.1.1.  Telepítés

A  telepítés  során  elkerülhetetlenné  válik  a  termőföld  időleges  és  végleges  más  célú 
hasznosítása, amit az illetékes földhivatalnál kezdeményezni kell.

Az építési  engedélyezés  fázisában döntenek a  beruházók arról,  hogy a vizsgált  területen 
mely konkrét helyszíneket veszik igénybe.

Jelen vizsgálat során 12 szélerőmű telepítésének hatásait elemezzük.

A telepítés során igénybe veendő földterületek:
  a tornyok elhelyezésének területe;
  a torony felállításának területe (munkaterület);
  az erőművek villamos földkábeleinek területe;
  ideiglenes és végleges megközelítési utak, valamint a vízelvezető árok területe,
  a transzformátor állomás területe.

A felállítandó tornyok területe

A betonalap területigénye 314 m2 (  20  m), a talajba hatolás mélysége 3 m. A szélerőművek 
alapjaként  igénybe  veendő  földmennyiség  942  m3  tornyonként.  Ebből  0,5  m vastagság 
figyelembe vételével kb. 157 m3 a humuszos talajréteg.

A 12 db torony alapjának építése  során 1884 m3 humuszos  talaj  és kb.  9420 m3 altalaj 
keletkezik.

Az alap építése után 1 m vastag talajréteg kerül visszaterítésre a vasbetonalapra. Ügyelni 
kell arra, hogy az eredeti rétegzettségnek megfelelően kerüljön vissza a talaj.

A szélerőművek alapjainak elhelyezése során gyakorlatilag csak altalajfelesleg keletkezik 
(7536 m3), mivel a felszínre 1 m vastagságban talajtakaró kerül. A humuszos talajtakarót 0,5 m 
vastagságban  az  eredeti  rétegzettségnek  megfelelően  visszaterítik,  deponálandó  felesleg  nem 
keletkezik.

12 db szélerőmű esetén kb. 7536 m3 altalaj az, aminek ideiglenes deponálása szükségessé 
válhat  a  végleges  hasznosításig.  Az  altalaj  átmeneti  deponálását  termőterületen  kívül  kell 
megoldani.

A részletes, próbafúrásokon alapuló földtani vizsgálatok eredményei  alapján a feltalaj, az 
altalaj elkülöníthetővé válik. Külön-külön való tárolását meg kell oldani.

A felesleges altalaj fizikai jellemzőitől, illetve minőségétől függően fel is használható (pl. 
útjavítás).
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Az altalaj esetleges hosszan tartó tárolása esetén humuszterítés (kb. 10 cm vastagságban) és 
füvesítés  is  szükségessé  lehet.  (Felhasználható  humuszos  talajréteg  keletkezik  az  utak 
humusztalajának 5 cm-es leszedésével, valamint az árokalakítás munkálataival.)

A  tevékenységekkel  érintett  területrészeken  az  építés  ütemezésének  megfelelően  el  kell 
távolítani a humuszos réteget. Az építési munkák megkezdése előtt dokumentálni kell a terület 
„0” állapotát. A „0” állapotú felvételezésének tartalmaznia kell a talajtípusokat és a talajrétegek 
vizsgálati  eredményét.  A „0”  állapot  eredményei  alapján  kell  megtervezni  a  talaj  ideiglenes 
deponálásának a tervét, a humuszgazdálkodási tervet.

A torony felállításához szükséges munkaterületek

Szélerőművenként  a  tornyok  felállításához  (daru,  alkatrészek)  szükségesé  válik  egy-egy 
50×20 m-es terület igénybevétele is. A területet a torony alapjának építésekor, azzal egy időben 
kell  előkészíteni.  Fontos  a  megfelelő  tömörítés  a  gépek  biztonságos  közlekedése,  működése 
szempontjából.

Ezt kétféleképpen lehet megoldani:
1./ Az építés idejére a humuszos talajréteget letermelik a minőség megóvása érdekében. 
Ebben  az  esetben  ideiglenesen  (az  építés  idejére)  50x20  m-es  területen  (1000  m2 

tornyonként) kell talajmegbontást végezni.
Ha a humusz a területekről letermelésre kerül, akkor a humuszos talajréteg tornyonként 
kb. 500 m3 lesz. A telepítési munkálatok befejeztével a talajréteget vissza kell teríteni. A 
humuszos termőréteg visszaterítése előtt az altalajt lazítani szükséges.
Az építési területen ideiglenesen letermelt humuszt a terület mellett javasolt deponálni a 
kezelhetőség szempontjából.
2./ Amennyiben a humuszréteg nem kerül letermelésre, úgy azt kell tömöríteni, majd a 
munkák  befejezése  után  lazítani,  a  biológiai  rekultivációt  elvégezni  (trágyázni), 
simítani.

A földkábel által igénybe vett területek

A nyomvonalas létesítmények telepítése során is figyelembe kell venni a talajvédelmi előírá-
sokat. A „0” állapot felmérése során végzett vizsgálatok (humusz-kartogram) eredményei alapján 
külön kell kezelni a humuszos talajréteget az altalajtól. A humuszos talajréteget a munkaárok 
egyik oldalára kell helyezni, míg az altalajt a munkaárok másik oldalára. A visszatemetés során 
az eredeti rétegzettség szerint kell a talajt elhelyezni.

Az ideiglenes és végleges megközelítési utak területe, valamint a vízelvezető árkok területe

Jelenleg a szélerőműveket megközelítő utak hossza és nyomvonalának pontos terve nem áll 
rendelkezésre.  A  végleges  tervezés  fázisában  kerül  pontosításra  a  szélerőművek  helye,  a 
megközelítési útvonalak, valamint a földkábelek nyomvonala. A tervezett nyomvonalakat a 6. 
számú mellékletben tüntettük fel.

A kialakításra kerülő végleges utak 10 cm vastagságban megerősítésre kerülnek. Ebből a 
talajba hatolás mértéke várhatóan 5 cm lesz, ami feltételezi ennek a humuszos talajrétegnek a 
kitermelését. Az utak szélessége 4,5 m, ami 10 méterenként 2,25 m33 humuszt jelent.

EVD02/2012                      63/90



Bogyoszló külterületén tervezett szélerőmű park előzetes vizsgálati dokumentációja                                                                       RPM Kft.

Az utak létesítése során a felszíni vizek elvezetéséről gondoskodni kell, így a kialakításra 
kerülő utak mellett vízelvezető árkok építésére is szükség lesz.

0,5  m  mélységgel,  0,5  m fenékszélességgel,  45o-os  rézsűvel  (1:1  rézsűhajlás)  számolva 
vízelvezető árkokból 10 méterenként 5 m3 humuszos termőföld kerül kitermelésére.

Tehát az utak és vízelvezető árkok építése során 10 méterenként összesen 7,25 m 33 humuszos 
talajréteggel számolhatunk.

A keletkezett  humuszt  a  depóniák  (altalaj)  takarására  lehet  felhasználni.  Amennyiben  a 
depónia  védelmére  nem  kerül  felhasználásra,  illetve  a  depónia  takarásából  humuszfelesleg 
marad, úgy az utak építése, valamint a vízelvezető árkok létesítése során keletkezett humuszos 
talaj deponálásáról, védelméről gondoskodni kell.

Az ideiglenes utak esetében a talajt csak tömörítik. A telepítési munkák után a talajt lazítani,  
a biológiailag rekultiválni (trágyázni), simítani szükséges.

Az  ideiglenes  és  végleges  más  célú  hasznosításhoz  a  beruházónak  a  termőföldre  
vonatkozólag rekultivációs tervet kell készítenie, ami talajtani vizsgálat eredményére kell hogy  
alapuljon. A rekultivációs terv előtt ki kell kérni a GyőrMosonSopron Megyei Kormányhivatal  
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának szakvéleményét.

A munkaműveletek során ügyelni kell a talajtakaró legkisebb mértékű bolygatására.

A telepítés során az igénybevétel területén a humuszt, valamint az altalajt eltávolítják. A ter-
mőtalaj és az altalaj a beruházás területén belül elkülönítve átmeneti deponálásra kerül.

A humusz és az altalaj felhasználásáig gondoskodni kell a depóniák megfelelő védelméről.

A rekultivációs munkák megkezdéséhez a talaj  felszínét az építkezés kapcsán keletkezett 
környezetidegen anyagoktól meg kell tisztítani, s azokat hulladéklerakóra kell szállítani.

A  telepítés  normál  üzemmenet  esetén  a  fent  vázolt  hatásokon  túli  hatásokat  nem 
eredményez.

Havária esetén (a telepítést végző gépekből üzemanyag folyik el) a talaj veszélybe kerülhet, 
ez azonban megfelelő karbantartással, műszakkezdés előtti ellenőrzéssel szinte teljes egészében 
kiszűrhető. Ha szélsőséges esetben az üzemanyag elfolyása mégis bekövetkezne, a rendelkezésre 
álló felitató anyagokkal, illetve a szennyezett talaj kitermelésével és a területről történő elszállí-
tással az eredeti állapot visszaállítható.

7.1.2.  Működés

Működés  során  a  talajszennyezés  kockázata  elhanyagolható.  A  működés  a  talajra  nincs 
hatással.

Az esetlegesen hosszú távra depózott humusz és altalaj minőségének védelméről gondos-
kodni kell.
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7.1.3.  Felhagyás

A felhagyás előtt a tornyok lebontásának területét ki kell alakítani. Erre a célra a telepítés 
fázisában is felhasznált 50×20 m-es területet veszik igénybe.

A bontási munkálatok megkezdése előtt a talajt tömöríteni szükséges, hogy a munkagépek a 
területen dolgozni tudjanak.

A telepítés fázisában leírt módokon történhet a terület munkaterületté történő kialakítására.

A tornyok lebontása után a terület végleges rekultivációjára kerül sor.

7.1.4.  Rekultivációs feladatok

7.1.4.1.  A telepítést követő rekultivációs feladatok

A taposással, bolygatással igénybe vett termőföld talajszerkezetének, víz-, hő-, levegő- és 
tápanyag-gazdálkodási  tulajdonságainak  helyreállítása  érdekében,  valamint  a  művelésbe  való 
visszaadás feltételeinek biztosításához különböző rekultivációs munkálatokat kell elvégezni az 
alábbi területeken:

A tornyok felállításához szükséges munkaterületen

Lazítás
A torony felállításához szükséges munkaterületet a megfelelő munkavégzéshez tömöríteni 

szükséges,  de  a  nehéz  munkagépek  is  a  termőföld  talajrétegeinek  kedvezőtlen  tömörödését 
okozzák.  A lazítás  feladata,  hogy a  talaj  szerkezetének  fellazításával,  annak  levegőtlenségét 
megszüntessék. A tömör talajállapot csak száraz talajban szüntethető meg. Ez azt jelenti, hogy a 
lazítás mélységében nem kenődhet a talaj. Abban az esetben, ha a humuszos talaj letermelésre 
került,  úgy  az  altalaj  megfelelő  fellazítása  után  lehet  csak  a  deponált  humuszos  réteget 
visszateríteni  az altalajra.  Abban az esetben,  ha a feltalajt  tömörítették,  úgy annak a lazítása 
szükséges.

Szerves trágyázás
A  biológiai  rekultiváció  feladata,  hogy  a  bolygatott  humuszos  talajréteg  csökkent 

termőképességét tápanyagpótlással helyreállítsa.  A szerves trágyát  a területre  történő kiszórás 
után 12 napon belül a talajba kell forgatni. Így a legkisebb a tápanyagveszteség.

A  szántás,  talajforgatás mélységét  a  humuszos  talajréteg  vastagsága  határozza  meg.  A 
talajforgatást simításnak kell követni, előkészítve ezzel a mezőgazdasági munkákat.

A torony alapjának területén, valamint az út menti vízelvezető árkok területén

A  talaj  eredeti  rétegzettségnek  megfelelő  visszaterítése,  egyengetése  után  javasoljuk  a 
gyeptelepítést. A gyepesítés segít az eróziós károk megakadályozásában, s ezáltal a csapadékvíz 
elvezetésének akadálytalan megvalósításában.

Amennyiben  a  beruházás  kivitelezésének  ütemezése  lehetővé  teszi,  úgy  a  rekultivációs 
munkálatokat  az  őszi  talaj-előkészítő  munkákkal  összhangban  kell  végezni.  Ha  ez  nem 
lehetséges, akkor az időben legközelebbi, a talajművelésre alkalmas állapotában.
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7.1.4.2.  A felhagyást követő rekultivációs feladatok

Kiemelkedően  fontos  szerepe  van  a  felhagyásban  a  szélerőművek  és  a  bontási 
munkálatokkal  igénybe  vett  területek  eredeti  használatra  való  alkalmassá  tételnek.  Ebbe 
ugyanúgy  bele  tartozik  a  szétszerelt  berendezések  és  lebontott  építmények  eltávolítása  a 
területről, mint a talaj termőképességének visszaállítása.

A  felhagyást  követő  rekultivációs  munkák  ugyanazoknak  a  feladatoknak  az  elvégzését 
jelentik, mint a telepítés utáni helyreállítás során.

A felhagyást követő rekultivációs feladatok színterei:
  a torony alapjának területe
  a torony szétszerelési munkálatainak területe (munkaterület)
  az utak és az utak melletti csapadékvíz elvezető árkok területe
  a földkábel nyomvonalának területe
  a depóniák alatti területek

Talajt érő hatások értékelése

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás minősítése

telepítés

területfoglalás

a felállítandó 
szélerőmű tornyok, 
kialakítandó 
megközelítési 
útvonalak, 
munkaterületek, 
földkábel 
nyomvonala

megváltozó 
területhasználat

szélerőmű 
tornyok és az 
utak esetében 

végleges, 
munkaterületek 

és földkábel 
nyomvonala 

esetében 
ideiglenes

elviselhető

termőréteg 
megszűnése

a felállítandó 
szélerőmű tornyok, 
kialakítandó 
megközelítési 
útvonalak

megváltozó 
területhasználat

végleges megszüntető

hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

talajszennyezés 
(csak havária 
esetén)

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

működés
hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a szélerőmű 
tornyok közvetlen 
környezete

talajszennyezés átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

felhagyás

területfoglalás
munkaterületek, 
földkábel 
nyomvonala

megváltozó 
területhasználat

átmeneti elviselhető

termőréteg 
visszaterítés

a felállítandó 
szélerőmű tornyok, 
a megközelítési 
útvonalak területe 
és a munkaterületek 
rekultivációja

eredeti 
használatra 
alkalmassá tétel

végleges javító

hulladékok általi 
szennyezés (havária)

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

talajszennyezés átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik
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7.2. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK

7.2.1.  Telepítés

A tornyok felállításához vizsgált területen keresztül húzódik a Farkas-árok.

A felszíni vizekre a szélerőmű park beruházása nem lesz hatással.

Meg kell jegyezni, hogy a szélerőművek telepítése, működése és felhagyása „tiszta” techno-
lógia. A tornyok építésénél a tornyok alapjainak kiásása, valamint a betonozási munkákon túl 
csak szerelési munkákkal kell számolni.

Potenciális  szennyeződés  csak  szénhidrogén  szennyezés  esetén  (üzem-  vagy  kenőanyag, 
hidraulika folyadék elfolyása a munkagépekből) csak korlátozott mennyiségű szennyező anyag 
jut a talajra. A talajra kijutott szennyeződés elhárítható, a talajvíz nem szennyeződik.

A 12 db toronynak egyenként 314 m2 területű betonalap szükséges, ami összesen 3768 m2 

betonfelületet jelent. A beton a talaj szintje alatt 1 méterre helyezkedik el. A területről csapadék 
elvezetése nem történik    fedett  területrész hiányában,    így a csapadék-utánpótlásba történő 
beavatkozás nem történik.

A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségére és minőségére a telepítés normál üzemmenet 
esetén nincs hatással.

Havária  esetén  (a  telepítést  végző  gépekből  üzemanyag  folyik  el)  a  felszín  alatti  víz 
veszélybe  kerülhet,  ez  azonban  megfelelő  karbantartással,  műszakkezdés  előtti  ellenőrzéssel 
szinte  teljes  egészében  megelőzhető.  Ha  szélsőséges  esetben  az  üzemanyag  elfolyása  mégis 
bekövetkezne, a rendelkezésre álló felitató anyagokkal, illetve a szennyezett talaj kitermelésével 
és a területről történő elszállítással az eredeti állapot visszaállítható.

A talajvíz kommunális folyékony hulladékkal sem szennyeződik, mert a telepítés idejére a 
beruházó egy komplett szociális/iroda konténert állíttat fel a területen.

7.2.2.  Működés

A működés    a létesítmény jellegéből adódóan    a felszíni és felszín alatti vizekre nincs 
hatással.

7.2.3.  Felhagyás

A felszín alatti vizek mennyiségére és minőségére a felhagyás normál üzemmenet esetén 
nincs hatással.

Havária esetén (a telepítést végző gépekből üzemanyag folyik el) a felszín alatti víz veszély-
be kerülhet, ez azonban megfelelő karbantartással, műszakkezdés előtti ellenőrzéssel szinte teljes 
egészében megelőzhető. Ha szélsőséges esetben az üzemanyag elfolyása mégis bekövetkezne, a 
rendelkezésre álló felitató anyagokkal, illetve a szennyezett talaj kitermelésével és a területről 
történő elszállítással az eredeti állapot visszaállítható.
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A talajvíz kommunális folyékony hulladékkal sem szennyeződik, mert a felhagyás idejére a 
beruházó egy komplett szociális/iroda konténert állíttat fel a területen.

7.2.4.  Lehetséges szennyeződési okok

A szennyeződés törtéhet egyrészt az építési, valamint a leszerelési tevékenységek kapcsán.

Okai lehetnek:
Technikai eredetű okok:
  műszaki meghibásodás,
  technológiai fegyelem megsértése,

  baleset (tűz, robbanás, erőgépek vagy szállítójárművek felborulása).
„Vis major” tényezők jelentkezése:
  földrengés,
  elemi csapások.

Szénhidrogén szennyezés esetén (üzem- vagy kenőanyag,  hidraulika folyadék elfolyása a 
munkagépekből) csak korlátozott mennyiségű szennyező anyag jut a talajra.

A munkagépek meghibásodását rövid időn belül észlelni lehet, ezért a szükséges elhárítási 
tevékenységet azonnal meg tudják kezdeni.

A  kárelhárítás  azonnali  megkezdése  biztosítja,  hogy  a  beszivárgás  mértéke  kicsi,  a 
szennyeződés könnyen lokalizálható legyen, a talajvíz ne szennyeződjön.

Az esetleges  olajszennyezés  megfelelő  karbantartással,  műszakkezdés  előtti  ellenőrzéssel 
szinte  teljes  egészében  megelőzhető.  Ha  szélsőséges  esetben  az  üzemanyag  elfolyása  mégis 
bekövetkezne a letakarítás során, a bányatelken rendelkezésre álló felitató anyagokkal, illetve a 
szennyezett talaj/homok kitermelésével és a bányatelekről történő elszállítással az eredeti állapot 
visszaállítható.

A szénhidrogén szennyezés esetén a beszivárgott olaj (olajtest) a talajjal/homokkal együtt 
kitermelhető, a kitermelt olajos homok veszélyes hulladékként kezelendő.

A gépekben  található  üzem-  és  kenőanyag,  illetve  hidraulika  folyadék  elfolyás  esetén  a 
szennyezett talaj/homok összegyűjtése és megfelelő további kezelése mellett nem veszélyezteti a 
talajvizet.

A szennyeződések elkerülése érdekében javasolt főbb intézkedések

  A  létesítés  és  a  felhagyás  során  keletkező  kommunális  és  ipari  hulladékok 
jogszabályoknak megfelelő gyűjtése.
  A  kialakuló  szélerőmű  park  környezetében  a  hulladéklerakások  fokozott  tiltása, 
megelőzése.
  A  létesítés  és  felhagyás  során  új,  vagy  újszerű  állapotú  gépek  használata,  melyek 
rendszeres karbantartása szükséges. Az alkalmazott gépek jó tömítettségét (pl. hidraulikus 
gépek,  teherautók)  minden  műszakkezdésekkor  ellenőrizni  szükséges,  rendellenesség 
észlelése estén pedig a javítás érdekében azonnal intézkedni kell.
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Szennyeződés esetén az általában lehetséges megoldások

  A felszínre jutott szennyeződés összegyűjtése, felitatása és a szennyezett kármentesítési 
anyagok,  valamint  a  szennyezett  talaj  eltávolítása,  és  engedélyezett  lerakóhelyre  történő 
elszállítása.
  „In situ” kármentesítési munkálatok.
  A  mobil  gépek  és  berendezések  kenőanyag-  és  hidraulikaolaj-cseréje  a  rendszeres 
karbantartás keretében a szélerőmű-park építési területén nem végezhető el.
  Az olajos felitató anyag, az olajos rongyok külön veszélyes hulladék gyűjtő konténerekben 
való  gyűjtése,  majd  az  arra  feljogosított  szervezettel  történő  elszállíttatása  192/2003. 
(XI.26.)  Kormányrendelettel  módosított  98/2001.  (VI.15.)  Kormányrendelet  előírásai 
szerint.

A szennyeződés lokalizálása

A  lokalizáció  a  kárelhárítás  első  és  egyben  legfontosabb  eleme.  A  lokalizáció  a 
szennyeződés utánpótlásának megakadályozását, a környezetbe kerülő szennyező anyag helyben 
tartását, az elfolyás megakadályozását, a talaj, a talajvíz elszennyeződésének megakadályozását 
jelenti.

A lokalizációra alkalmas módszert úgy kell megválasztani, hogy a szennyező anyag teljes 
mennyiségének visszatartására lehetőség legyen

Lokalizációs eljárások

A szélerőmű park építése és majdani leszerelése során lokalizációs eljárásként a homokkal 
történő felszórás, valamint a mentesítő készletben lévő anyagokkal történő lefedés, illetve körül 
vétel és felitatás alkalmazható. A kárelhárítás első feladata a környezetbe kerülő szennyezőanyag 
terjedésének megakadályozása, lokalizálása.

Személyi erőforrás

A lokalizáció  személyi  erőforrását  a  kárelhárítást  irányító  vezető,  valamint  a  kivitelező 
szervezet dolgozói adják.

Felelőst  kell  kijelölni,  aki  műszakkezdések  előtt  minden  alkalommal  ellenőrzi  a  gépek, 
berendezések állapotát.

Az ellenőrzésre kijelölt személlyel szembeni elvárások:
  Ismernie kell a lokalizációhoz felhasználható anyagokat és eszközöket, ezek tárolási 
helyeit, hozzáférés módját.
  A szélerőmű építésének technológiájával tisztában kell lennie, hogy a normálistól eltérő 
állapotokat azonnal fel tudja ismerni..

Tárgyi erőforrás

Az építés (telepítés) és a felhagyás fázisában tárolt felitató anyagok.
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Vizeket érő hatások értékelése

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás minősítése

telepítés
hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

talajvíz 
szennyezésének 
veszélye

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

működés
hulladékok általi 
szennyezés (csk 
havária esetén)

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

talajvíz 
szennyezésének 
veszélye

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

felhagyás
hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

talajvíz 
szennyezésének 
veszélye

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik
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7.3. LEVEGŐ

A légszennyezés hatásait a 6.2. fejezetben dolgoztuk ki.

7.4. ÉLŐVILÁG

7.4.1.  Növényzet

7.4.1.1.  Telepítés

A  tervezési  terület  mezőgazdasági  hasznosítású,  folyamatosan  művelt.  A  szélerőművek 
felállítása, a felépítésükhöz felhasználandó területek kijelölése, valamint a kiépítendő szükséges 
megközelítési  útvonalak  mezőgazdasági  (szántó  művelési  ágú)  területeket  érintenek,  illetve 
jelenleg is meglévő földutak kerülnek felhasználásra.

7.4.1.2.  Működés

A működés során a szélerőmű park sem a természetes növényzetre, sem a mezőgazdasági 
területen termesztett növényekre nem lesz hatással.

7.4.1.3.  Felhagyás

A felhagyás  során a műveletek  a növényzetre  nem gyakorolnak hatást  kellő  gondosságú 
végrehajtás mellett.

7.4.2.  Állatvilág

7.4.2.1.  Telepítés

Mint korábban említettük, a szélerőművek felállítása mezőgazdasági hasznosítású területen 
történik.

A telepítés  munkafolyamatai  zavarást  okozhatnak,  azonban  várhatóan  az  állatok  kerülni 
fogják az építésbe vont területrészt. Emellett minimális, alig kimutatható mértékben megjelenik a 
levegőszennyezés (esetleges kiporzás, kipufogógázok).

A telepítés térben és időben korlátozott, ezért várhatóan nem fog közvetlen hatást gyakorolni 
egyetlen fajra sem, a terület életközösségei számára visszafordíthatatlan hatásokat nem indít el.

7.4.2.2.  Működés

A  szélerőművek  működésének  vizsgálata  során  a  szempontok  egyike  az  állatvilágra 
gyakorolt negatív hatás lehetősége.
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Az  állatvilágra  gyakorolt  hatások  közül  a  nemzetközi  szakirodalom  lényegében  a 
madárvilágra gyakorolt hatásokról számol be.

A tanulmány készítése kapcsán átvizsgáltuk a Kisfaludon tervezett 20 db és a Bogyoszló 
keleti oldalán tervezett 22 db szélerőműből álló parkok létesítésére vonatkozó tanulmányokat és 
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyeit.

Az  RPM  Kft.  a  területet  és  környezetét  –  korábbi  munkáiból  (Kisfalud,  Jobaháza, 
Magyarkeresztúr) – jól ismeri.

A előzetes környezeti vizsgálat és a dokumentáció készítése során az élővilág felmérésénél 
támaszkodtunk  azokra  az  ismeretekre,  megállapításokra,  tanulmányokra,  melyek  részletesen 
vizsgálták az élővilágra gyakorolt hatásokat.

A  tervezési  területtől  K-re  és  DNy-ra  is  van  engedélyezett  szélerőmű  park,  melyekkel 
együttesen sem valószínűsíthető jelentős hatás fellépése.

A jelenleg rendelkezésre álló, helyszínen gyűjtött adatok alapján, valamint a rendelkezésre  
álló egyéb adatok (szakirodalom, tanulmányok, engedélyek) szerint a tárgyi beruházás nem lesz  
olyan hatással a térség élővilágára, amely természetvédelmi szempontból aggályos lenne.

7.4.2.3.  Felhagyás

Várhatóan a telepítéssel azonos hatások lépnek fel.

Növény- és állatvilágot érő hatások értékelése

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás 

minősítése

telepítés

zaj és rezgés keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

állatvilág zavarása átmeneti elviselhető

porkiülepedés
a tevékenység 
közvetlen 
környezete

növények 
asszimilációjának 
csökkenése

átmeneti elviselhető

működés

zaj keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

állatvilág zavarása átmeneti elviselhető

magas építmények (mozgó 
résrészekkel) megjelenése

a tevékenység 
területe

madárvilág zavarása
a működés 
időtartama

elviselhető

felhagyás

zaj és rezgés keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

állatvilág zavarása átmeneti elviselhető

porkiülepedés
a tevékenység 
közvetlen 
környezete

növények 
asszimilációjának 
csökkenése

átmeneti elviselhető

EVD02/2012                      72/90



Bogyoszló külterületén tervezett szélerőmű park előzetes vizsgálati dokumentációja                                                                       RPM Kft.

7.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÉRTÉKEK

7.5.1.1.  Telepítés

A telepítéssel érintett területen a tervező tudomása szerint, jelenleg nyilvántartott régészeti 
érték nem található.

A Bogyoszló község településrendezési tervéhez készített örökségvédelmi tanulmány a jelen 
területet nem jelöli sem régészeti lelőhelyként, sem régészeti érdekű területként.

Régészeti értékek előbukkanása esetén a tevékenység egyidejű felfüggesztésével bejelentést 
kell tenni a területileg illetékes múzeumhoz.

Más kulturális értékre a távolság miatt a telepítés hatást nem gyakorol.

Az épített környezetre az előírások betartásával a szélerőmű park telepítése nincs hatással.

7.5.1.2.  Működés

A szélerőmű park működésével kulturális értékeket nem veszélyeztet.

Az épített környezetre az előírások betartásával a szélerőmű park működése nincs hatással.

Pozitív  hatást  gyakorolhat  a  helyi  lakosság,  illetve  az  esetlegesen  idelátogatók 
gondolkodásmódjára,  a megújuló energiaforrások    ezen belül a szélenergia    és a hozzájuk 
kapcsolódó technológia megítélésére.

7.5.1.3.  Felhagyás

A felhagyás műveletei ugyanazokat a területrészeket érintik, mint a telepítés műveletei, ezért 
régészeti értékek felbukkanására ebben a fázisban nem kell számítani. 

Az épített környezetre az előírások betartásával a szélerőmű park felhagyása nincs hatással.

Épített környezetet, kulturális értékeket érő hatások értékelése

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás minősítése

telepítés utak igénybe vétele

alkatrészek 
szállítási 
útvonala, 
munkagépek 
mozgási 
útvonala

utak állapotának 
romlása

átmeneti

földutak szükség szerinti 
feljavításával: semleges;
szilárd burkolatú utak: 
elviselhető

működés 

felhagyás utak igénybe vétele

alkatrészek 
szállítási 
útvonala, 
munkagépek 
mozgási 
útvonala

utak állapotának 
romlása

átmeneti

földutak szükség szerinti 
feljavításával: semleges;
szilárd burkolatú utak: 
elviselhető
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7.6. EMBER

7.6.1.  Biztonsági tényezők

7.6.1.1.  Telepítés

A  telepítés  időszaka  alatt  az  építési  területen  korlátozni  kell  az  idegenek  belépését.  A 
területre  mezőgazdasági  művelés  céljából  történő  belépéseket  egyeztetni  kell  a  területek 
tulajdonosaival, a betartandó biztonsági rendszabályokat velük ismertetni kell.

A betartandó biztonsági  rendszabályok ágazat specifikusak (építőipar),  illetve egyediek a 
szélerőművek  építési  sajátosságainak  megfelelően.  Az  építkezésen  csak  szakképzett, 
munkabiztonsági  és  balesetvédelmi  rendszabályokból  vizsgázott  személyek  dolgozhatnak 
megfelelő egyéni védőfelszereléssel ellátva.

7.6.1.2.  Működés

A szélerőmű park működése során a biztonsági rendszabályok alapvetően az üzemeltető, 
illetve karbantartó személyzet vonatkozásában vannak.

A  szélerőművek  környezetének  mezőgazdasági  hasznosítása  során  a  gazdálkodók  által 
betartandó  biztonsági  rendszabályokat  a  gyártó  és  az  üzemeltető  szervezet  dolgozza  ki  és 
tájékoztatja a közösséget.

A szerkezeti stabilitásra, illetve a szélerőművek szél erejével szembeni ellenálló képességére 
vonatkozó követelményeket a szélerőművek szerkezete a műszaki specifikációk szerint elégítik 
ki.

7.6.1.3.  Felhagyás

A  felhagyás  során  a  telepítési  folyamattal  megegyező  biztonsági  rendszabályokat  kell 
betartani mind a bontásban részt vevőknek, mind a területeken gazdálkodóknak.

7.6.2.  Társadalmi környezet

7.6.2.1.  Telepítés

A szélerőmű park építése zavaró látványt okozhat a települések felől. A rálátás az építési 
területre  a  távolság  növekedésével  csökken,  illetve  Bogyoszló  és  a  környező  települések 
irányából  több  ok  miatt  is  korlátozott  (növényzet,  épületek,  épületek  tájolása).  Emellett  a 
tevékenység időben is behatárolt.

Az építkezés vizuális hatásai részben csökkenthetők az építési terület rendben tartásával, a 
már nem használt terület folyamatos rendezésével, illetve a felesleges eszközök és anyagok eltá-
volításával.
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Ideiglenesen előfordulhat  helyi  porképződés,  azonban ennek mértéke nem haladja meg a 
mezőgazdasági műveléskor is fellépő porképződést. A lakott területektől való távolság miatt a 
porképződés a lakosságot nem érinti.

7.6.2.2.  Működés

A szélerőmű park vizuális hatása erősen szubjektív és nagymértékben egyéni ízléstől függő.

A szélerőművek telepítésével kapcsolatban a társadalmi környezetre gyakorolt hatások közül 
általában  a  zaj  kérdését  és  a  látványt  lehet  kiemelni.  (A  zaj  kérdéskörét  a  6.1.  fejezetben 
tárgyaltuk.)

A szélerőművek minden esetben jól  láthatók a tájban, mert ellenkező esetben a kedvező 
meteorológiai  viszonyokat  nem  lehetne  kihasználni.  Az  egyes  tornyok  felállításának  helyét 
alapvetően a szélmérési eredmények elemzése jelöli ki.

Az  eredeti  tájképi  környezetből  a  tornyokat  méretük  és  formájuk,  valamint  a  lapátok 
mozgása emeli ki.

Felmerülő kérdések

A környezettől való elkülönülés

A külső festés  általánosan használt  világos  szürke színárnyalatú,  csillogás  mentes  festék 
jelen esetben is megfelelően biztosítja, hogy bizonyos távolságról az egyes tornyok a lapátokkal 
beleolvadjanak a környezetbe.

Láthatóság

A  láthatóság  vizsgálata  előtt  meg  kell  említeni,  hogy  felmérésen  alapuló  nemzetközi 
tapasztalatok  alapján,  a  megváltozó  látkép  miatti,  a  tervezés  korai  szakaszában  még  esetleg 
meglévő ellenérzések jelentősen lecsökkentek miután a szélerőműveket felépítették, és üzembe 
helyezték. Magyarországi példa erre a Mosonmagyaróvár városában, Levélen, Mosonszolnokon, 
Sopronkövesd és Szápár település külterületén már működő szélerőművek. Mosonmagyaróvárt 
reklámozó kiadványokban a szélerőművek a városhoz szervesen hozzátartozó tájképi elemekként 
jelennek meg.

A láthatóságot Bogyoszló és Potyond községekben, a tervezési területhez legközelebb eső 
belterületi  ingatlanoknál  vizsgáltuk,  illetve  ahol  a  település  szerkezetéből  adódóan  a  rálátás 
leginkább nyitott.

A  tervezett  szélerőmű  parkhoz  rálátás  szempontjából  legnyitottabb  házak  Potyondon  a 
Kossuth L. utcában  vannak.

Bogyoszlón a lakóházakhoz kapcsolódó telepített  növényzet  és  a természetes  növényzet 
biztosítja,  hogy  a  tervezett  szélerőmű  park  irányában  a  látkép  előterében,  dominánsan  a 
szélerőművek nem jelennek meg.
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A tanulmány  készítése  során    az  elkészült  láthatósági  pontokon túl    több potenciális 
helyet  is  vizsgáltunk,  azonban  a  tervezési  terület  irányában  a  növényzet  (magas  fák)  és  a 
beépítettség miatt rálátástól elzártak voltak. 

A fentiek alapján Bogyoszlón a Fő utcáról, Béke utcáról és az Arany J. utcáról, Potyondon a 
Kossuth L. utcáról készítettünk fényképes láthatósági vizsgálatot.

A  szomszédos  települések  (Jobaháza,  Rábatamási)  lakóterületeiről  a  távolságból,  a 
települések  beépítettségi  szerkezetéből,  valamint  a  növényzetből  adódóan  a  rálátás  még 
erősebben korlátozott lesz. A tájban és a települések belterületén most is meglévő  műtárgyak 
(villamos távvezetékek) mellett a szélerőművek zavarólag nem fognak hatni.

12. számú melléklet: Láthatóság megítélési pontok
13. számú melléklet: Láthatóság

A szélerőművek láthatóságát tovább csökkenti a tervezett szürke árnyalatú, csillogásmentes 
festés,  amellyel az erőművek beleolvadnak a borult egébe, de derült idő esetén sem zavaróak a 
szemnek.  Ehhez társul az Enercon típusú tornyokra jellemző zöld sávos festés a torony talaj 
közeli részén.

7.6.2.3.  Felhagyás

A felhagyás vizuális szempontból azonos megítélés alá esik, mint a telepítés, így a lakossá-
got a tevékenység közvetlen hatásai nem érintik.

Embert érő hatások értékelése

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás minősítése

telepítés

légszennyező 
anyagok légkörbe 
jutása

zaj és rezgés keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

levegőminőség 
romlása

átmeneti

megnövekedő zaj- 
és rezgésterhelés

átmeneti

dolgozókra: elviselhető; 
lakosságra: semleges

működés zaj keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

kimutathatóság 
alatti 
megnövekedő 
zajterhelés

átmeneti semleges

felhagyás

légszennyező 
anyagok légkörbe 
jutása

zaj és rezgés keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

levegőminőség 
romlása

átmeneti

megnövekedő zaj- 
és rezgésterhelés

átmeneti

dolgozókra: elviselhető; 
lakosságra: semleges
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8.  RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, HAVÁRIÁK

8.1. BALESET VAGY ÜZEMZAVAR

A  munkabiztonságot  a  telepítés  idején veszélyeztető  tényezők  a  munkálatokat  végzők, 
illetve  irányítók  előtt  ismertek.  Ezt  nagy  biztonsággal  kijelenthetjük,  mivel  a  beruházás 
kivitelezőjét  (kivitelezőit) a beruházó piaci, versenyalapokon fogja kiválasztani referenciákkal 
rendelkező szervezetek  közül.  Ez előzetes  biztosítékként  szolgál  arra,  hogy a telepítés  során 
minden balesetveszélyes helyzetre felkészült emberek dolgozzanak, illetve irányítsák a munkát. 
A  balesetveszély  minimalizálására  a  végrehajtók  rendelkezzenek  baleset-  és  munkavédelmi 
szabályzattal. Hatások csak az építkezésen dolgozókat érhetik

A  működés  idején a  balesetek  megelőzéséért,  illetve  az  üzemzavar  elhárításáért  az 
üzemeltető  szervezet  lesz  a  felelős,  amely  rendelkezni  fog  a  különböző  vonatkozó 
jogszabályokban előírt szabályzatokkal, dokumentációkkal, illetve képzettséggel.

A szélerőművek jelenlegi technológiai fejlettsége mellet a nemzetközi szakirodalomban sem 
lelhető fel  a technológia sajátosságaira  visszavezethető baleset  vagy olyan üzemzavar,  amely 
környezetet akár a legkisebb mértékben károsította volna. A teherviselő elemek és mozgó alkat-
részek jelentős biztonsági tartalékkal rendelkeznek, az extrém időjárási viszonyoknak is ellenáll-
nak. A működésüket automatikus vezérlőrendszer irányítja, amellyel biztosítható a működésbe 
történő azonnali beavatkozás a legkisebb rendellenesség esetén is.

A  működés  során  esetlegesen  bekövetkező  baleset  csak  kevés  számú  személyt  érinthet, 
mivel  a  működéshez  nincs  szükség  személyzet  állandó  jelenlétére,  illetve  a  terület 
mezőgazdasági jellegéből adódóan a területen csak időszakosan vannak jelen a gazdálkodók.

A  működés  megkezdése  előtt  fontos  a  területen  mezőgazdasági  tevékenységet  folytató 
gazdálkodók  tájékoztatása  a  szélerőművek  jelenlétéből  és  működéséből  fakadó  előírásokról, 
teendőkről.

A  felhagyás tevékenységei  gyakorlatilag  azonosak  a  telepítés  tevékenységeivel.  Ezért  a 
számba jöhető balesetek,  illetve üzemzavarok jellege is  azonos,  azokat  azonos módszerekkel 
meg lehet előzni.

8.2. LEVEGŐT ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Tűzveszély
Lehetséges  veszélyforrásként  alapvetően a  munkagépekkel  kell  számolni  a  telepítés  és  a 

felhagyás  során.  Az esetlegesen keletkező tüzet  az  építési  területen,  illetve  a  munkagépeken 
elhelyezett tűzoltó eszközökkel el lehet oltani, illetve a tűzoltóság segítségét kell igényelni.

Gázveszély
A diesel gépek nyitott területen történő működéséből származó gázok a jellegéből adódóan 

nem veszélyesek.
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Porveszély
A telepítés és felhagyás során kiporzás lehetséges, illetve a karbantartó személyzet területre 

történő kijárása során. 

Nagy szárazság esetén  a  jármű és  gépmozgás  során keletkező  por  szélcsendes  időben a 
keletkezés  helyén,  illetve  közvetlen  környezetében  kiülepszik.  (Szeles  időben  a  kiülepedés 
nagyobb területen történik meg, az erre vonatkozó modellezést a 7.3. fejezetben közöltük.) 

8.3. TALAJT ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Talajt érő szennyezés normál üzemmenet során nem keletkezik. Havária esetén a veszélyes 
hulladékok gyűjtése és kezelése tekintetében a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásai az 
irányadóak.

Olaj általi szennyezés történhet rendkívüli helyzetekben (meghibásodás, technológiai előírá-
sok be nem tartása):

  a telepítés és felhagyás során a munkagépekből;
  a karbantartás során;
− a veszélyes hulladékok nem megfelelő gyűjtése, kezelése esetén.

A szélerőmű park területén talajt érintő havária jellegű üzemzavar csak a dízelüzemű, vagy a 
kenőolajat, hidraulikafolyadékot tartalmazó berendezések meghibásodása esetén jöhet létre.

8.4. VIZET ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Vizet  érő  szennyezés  normál  üzemmenet  során  nem  keletkezik.  Rendkívüli  események 
bekövetkeztekor azonban szennyeződhet a talajvíz.

A rendkívüli események okai lehetnek:
  technikai  eredetű okok: műszaki  meghibásodás,  technológiai  fegyelem megsértése, 
baleset (tűz, robbanás, erőgépek vagy szállítójárművek felborulása).
  „vis major” tényezők jelentkezése

Szennyeződés esetén az azonnal megtett intézkedések általában megakadályozzák talajvíz 
szennyeződését: a felszínre jutott szennyeződés azonnali felitatása (pl. homok, perlit), összegyűj-
tése és a szennyezett kármentesítési anyagok, valamint a szennyezett talaj eltávolítása, és enge-
délyezett lerakóhelyre történő elszállítása.

A szélerőmű parkban havária jellegű üzemzavar csak a dízelüzemű, vagy a kenőolajat tartal-
mazó berendezések meghibásodása esetén jöhet létre. Ebben az esetben is az előző fejezetben 
(talajt érő rendkívüli események) ismertetett előírások az irányadók
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8.5. ÉLŐVILÁGOT ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

A  környező  élővilágra  hatással  lévő  rendkívüli  események  az  előző  fejezetekben  már 
felsorolásra kerültek.  Ezek az események  közvetlenül  vagy közvetett  módon az élővilágot  is 
befolyásolják.

8.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZETET, MŰVI ELEMEKET ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Rendkívüli esemény hatása az épített környezetet a telepítés és felhagyás szakaszában érheti. 
Ekkor a különböző szállítások során esetlegesen bekövetkező rendkívüli  események jöhetnek 
szóba. Ekkor sérülhetnek az útfelület, a szállítási útvonal közvetlen közelében lévő építmények, 
oszlopok.

A  balesetvédelmi  és  biztonsági  rendszabályok  megfelelő  részletessége  és  teljeskörű 
betartása minimalizálja az esetleges hatásokat is.

A működés közben fellépő rendkívüli események az épített környezet elemeire semmilyen 
veszélyt  nem  jelentenek,  mivel  azok  az  építési  engedélyezési  eljárásban  előírandó 
védőtávolságokon kívül fognak esni.

8.7. AZ EMBERT ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Az embert érintő rendkívüli események alatt  esetünkben a területen dolgozó személyeket 
érintő  balesetveszélyt  értjük,  illetve  a  telepítés  során  működő  gépek,  berendezések 
meghibásodásait. Részletesen a 8.1. fejezetben ismertettük.
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9.  JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZET ELEMEINEK 
VÉDELMÉRE

9.1. TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK

Telepítés
● A szélturbinák telepítése során a mezőgazdasági területektől eltérő vegetációszerkezetű 

élőhelyeket (pl. fasorok, bokorsávok, árokpartok gyeptársulásai) javasoljuk megkímélni.

Működés

● A működő turbinák kivilágításánál a repülési szakhatóságok előírásai szerint kell eljárni. 
Külföldi tapasztalatok szerint fehér vagy vörös fényt  célszerű alkalmazni úgy,  hogy a 
fény felvillanásának száma ne legyen több, mint 24 felvillanás percenként.

● Javasoljuk  a  fluoreszkáló  fóliával  ellátott  „FireFly”  környezetbarát  madárriasztó 
alkalmazását

14. számú melléklet: FireFly madárriasztó

● Javasoljuk a működő szélturbinák monitorozását és a hatóságok időszakos (félévenkénti) 
tájékoztatását. A szélerőművek működése folyamán az alábbi populációs jellemzőket kell 
megállapítani:

  szélturbinák okozta madártetemek mennyisége (DBS): példány, költő, vonulási és 
telelési időszakokban 
  mortalitás (BM): madártetem/területegység, madártetem/turbina költő, vonulási és 
telelési időszakokban
  madár kockázati mutató (BR): BM/BUR költő, vonulási és telelési időszakokban.

9.2. LEVEGŐVÉDELMI SZEMPONTBÓL JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK

A telepítés és a felhagyási munkálatok során a porképződés és kiporzás hatását a legkisebb 
szinten kell tartani takarítással és rendszeres nedvesítéssel, locsolással.

9.3. ZAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK

A  telepítés  és  a  felhagyás  során  a  gépek,  berendezések  és  gépjárművek  rendszeres,  jó 
karbantartásával fenn kell tartani a zajkibocsátás lehető legalacsonyabb szintjét.

A dolgozók zajvédelme érdekében fülvédőket kell számukra biztosítani.

9.4. VÍZVÉDELMI SZEMPONTBÓL JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK

Az utak létesítése során a felszíni vizek lefolyásának gátat nem képezhet, vízállások az utak 
mentén  nem  alakulhatnak  ki.  Vízelvezetők  rendszeres  karbantartása  szükséges  a  telepítés, 
működés és felhagyás során.
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9.5. TALAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK

A telepítéssel érintett területrészeken el kell távolítani a humuszos réteget.

A humuszt  a meddőtől elkülönítve kell  deponálni.  A talaj  időleges elhelyezését úgy kell 
megoldani, hogy az a lehető legjobb minőségben maradjon meg a rekultivációs munkákhoz.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a beruházó írásban értesíti a talajvédelmi hatóságot.

A  humuszos  termőréteg  letermelésénél  lehetőség  szerint  a  szabadföldi  vízkapacitásnak 
megfelelő,  vagy  annál  kisebb  nedvességtartalmú  föld  mozgatására  kell  törekedni.  A 
munkavégzés  csapadékos  időszakban,  valamint  a  szabadföldi  vízkapacitásnál  nagyobb 
víztartalom esetén talajvédelmi szempontból nem lehetséges. A humuszos réteg letermelésénél 
gondosan  ügyelni  kell  arra,  hogy a  nem humuszos  rétegtől  elkülönítve  kell  kezelni  mind  a 
leművelés, mind a tárolás, deponálás során. Altalaj a felszínre nem kerülhet.

Fagyott talajon munkavégzés talajvédelmi és gazdasági okokból nem célszerű.

A depónia elhelyezése a szélerőmű park telepítési területén kívül, ne termőföldön történjen. 
A  depóniák  elhelyezése  és  kialakítása  a  szomszédos  mezőgazdasági  területeken  folyó 
tevékenységeket nem akadályozhatja.

Az  átmeneti  depóniákat  úgy  kell  kiképezni,  hogy  a  szél-  és  a  vízerózió  hatásának 
ellenálljanak. A depóniák lejtése csak olyan mértékű lehet, hogy a lehulló átlagos mennyiségű 
csapadék hatására az újonnan kialakított terep felszínén eróziós (vízelsodró) hatás ne alakuljon 
ki.

A  mezőgazdasági  táblákon  belül  a  tornyok  helyeit  úgy  kell  megválasztani,  hogy 
zárványterület, amihez a munkagépek nem férnek hozzá, ne alakulhasson ki.

A tereprendezés során a finom tereprendezést alacsony fajlagos nyomású gépekkel ajánlott 
elvégezni csökkentve ez által a tömörödés mértékét.

A  talaj  védelmének,  állagmegóvásának  legfontosabb  feladata  a  talaj  termékenységét 
csökkentő,  káros  talajleromlási  folyamatok  megelőzése,  kiküszöbölése,  illetve  bizonyos 
tűréshatárig történő mérséklése.

A deponálásra  került  termőföldet  biológiailag  jó  állapotban  kell  tartani,  ezért  a  depónia 
kiszáradását  meg  kell  akadályozni.  A  depónia  kiszáradását  növényzettel  való  betelepítéssel 
(szükség esetén gyepesítéssel)  kell  megoldani.  Biztosítani  kell  a depóniában tárolt  humuszos 
termőföld gyommentesen tartását többszöri gépi vagy kézi kaszálással.

Az erózió és a defláció megakadályozása a humuszdepóniákon

A depónia képzésénél ügyelni kell arra, hogy:
– a humusz deponálása során a holt növényi részeket a talajba kell dolgozni;
– a humuszdepókat az uralkodó szél irányára merőlegesen vagy közel merőlegesen kell 
kialakítani;
–  a  letakarítás,  a  depóniaképzés  során  ügyelni  kell  arra,  hogy  mivel  sima  felület 
keletkezik, rögtön tömöríteni kell a talajt;
– a talajszárazság és a defláció szoros kölcsönhatása miatt a növényzet megjelenéséig kis 
adagú öntözés hatásos védekezési eljárás lehet, amely a talaj megkötése mellett a vetés 
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kelését, megerősödését is elősegítheti;
– a depóniákat növénnyel be kell vetni;

A növények talajvédő hatását befolyásoló tényezők:
– a levelek alakja, elrendeződése és a lomfelület nagysága;
– az állomány sűrűsége;
– a növény gyökérzete;
– a talajfedettség időtartama.

Igen jó talajvédő növények:
–  az  állandó  gyep,  ha  a  talajfelszínt  összefüggő  zárt  állományban  fedi,  jól  sarjadó 
komponenseket tartalmaz és évi szénahozama eléri a 25 q/kh-t;
–  az  évelő  pillangósok  füves  keverékei,  ha  a  komponensek  aránya  a  feltörés  évében is 
megfelelő, nem gyomos és nem ritkult, évi szénahozamuk pedig eléri a 25 q/kh-t;
– évelő pillangósok tiszta vetésben, ha megfelelően zárt állományt alkotnak, nem gyomosak, 
nem ritkulnak, s évi szénahozamuk eléri a fajra jellemző jó vagy jó közepes termést.

9.6. A MŰVI ELEMEK VÉDELMÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK

A meglévő utak karbantartása mellett  a vízelvezető funkció képességét biztosítani  kell  a 
kivitelezést befejezően is.
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10. ÖSSZEFOGLALÁS

10.1. A TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A TRIBERG  General  Projekt  Kft. (székhely:  9324  Bogyoszló,  Rákóczi  u.  6.;  KÜJ: 
102634073)  12  db,  egyenként  3 MW  teljesítményű  szélerőmű  felállítását  és  hosszú  távú 
(legkevesebb 25 év) üzemeltetését tervezi Bogyoszló község külterületén. 

A 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében a szélerőmű park telepítése 600 kW tel-
jesítménytől előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött. Hivatkozott rendelet 3. számú mel-
lékletének 74. pontja tartalmazza a szélerőművekre vonatkozó előírást:

A tervezés jelenlegi szakaszában a szélturbinák felállításának helyszíne helyrajzi számokkal 
definiálható.

Torony 
száma

Hrsz.

1 095/11

2 095/3

3 0233/1

4 093/4

5 099/10

6 0233/55

7 093/1

8 084/21

9 0237

10 0233/55

11 089/3

12 089/9

A lehatárolt tervezési terület súlyponti koordinátái EOV rendszerben:

Y = 507 630; X = 247 730

A megtermelt  energia hálózatba történő betáplálása a tervezési  terület  közelében húzódó 
120 kV-os távvezetékbe tervezett. A transzformátor állomás jelenleg tervezett helye a Bogyoszló 
0116/12 hrsz.

A szélerőmű park erőműveinek településektől való legkisebb távolsága:
Bogyoszló belterület: 1200 m
Potyond 1300 m
Sopronkövesd 3200 m
Jobaháza: 2500 m
Rábatamási 2300 m
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Tervezett összteljesítmény a tervezési területen: max. 36 MW (12 3 )

Szélerőművek száma: 12 db

A szélerőművek technikai adatai:

 a torony magassága: 108 m
  a rotor átmérője: 82 m

  szélerőmű teljes magassága: 149 m
  a vasbeton alap mérete:   20 m
 a betontalp mélysége: 3 m

A jelenleg kategóriájukban korszerű és már eddig is nagy számban telepített szélerőművek 
háromlapátos, aktív lapátszög-állítású, szélirányt követő irányba állítású berendezések.

A  rotorok  átmérője  típusonként  változó,  többségük  ebben  a  teljesítménykategóriában 
90100  m.  A  rotor  általában  változó  fordulatszámmal  forog,  egyes  típusoknál  állandó 
fordulatszámmal. Anyaguk üvegszál erősítésű epoxigyanta. A rotor a rotoragyhoz csatlakozik. 
Lehetőség nyílik az egyes rotorlapátok optimális  szögre történő beállítására,  ennek meghajtás 
elemei a lapátok tövénél, a rotoragyban kerültek elhelyezésre. A rotoragyat áramvonalazó lemez 
borítja.

A  rotoragy  meghajtótengellyel  csatlakozik  a  gépházban  elhelyezett  gépészeti 
berendezésekhez:  meghajtáslánc,  generátor.  A gépház  külső burkolata  egyedi  zajszigeteléssel 
nem  rendelkezik.  A  gépészeti  berendezések  rezgésének  átterjedését  a  torony  szerkezetére  a 
berendezések rezgéselnyelő  rögzítése biztosítja.  A meghajtáslánc  elemeinek kenését  speciális 
szintetikus kenőanyaggal biztosítják. A generátor hűtése történhet levegővel vagy folyadékkal. 
Szintén a gépházban kap helyet  a rotort mechanikusan befékező egység, a gépházat a torony 
függőleges tengelye körül elfordító meghajtás (szélirányba állítás), valamint a vezérlő panel.

A  gépház  beton  alapon  álló  108  m  magas  kúpos  előregyártott  betonelemekből  készült 
toronyra kerül beépítésre, amelynek legfelső szekciója acélból készül. A torony vasbeton alapja 
20 m átmérőjű kör alapú, 3 m mélységű, amely 1 m mélyen helyezkedik el a talaj szintje alatt.

A  rendszer  részét  képező  kábelek  a  torony  oszlop  belsejében  kerülnek  elvezetésre.  A 
szélerőmű által termelt elektromos energiát a toronyban elhelyezett transzformátor alakítja át .

A  termelt  elektromos  energia  az  egyes  szélerőművektől  földkábelen  jut  a  betáplálási 
ponthoz, ahol szükség szerint transzformátor állomás építése is tervezett.

A tevékenység szakaszai:
  telepítés
  működés
  felhagyás

A telepítés megkezdésének tervezett időpontja: a szükséges engedélyek beszerzése után.
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A tevékenység telepítése várhatóan 3-6 hónap időtartamon belül fog megtörténni később 
kidolgozandó részletes ütemterv alapján.

A működés várható ideje: min. 25 év

10.2. A SZÉLERŐMŰVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI

A szélerőművek telepítéséből, működéséből és felhagyásából eredő közvetlen és közvetett 
károsanyag-kibocsátások elhanyagolhatók.

Hulladék

Szilárd  és  folyékony  kommunális  hulladék  csak  a  telepítés  és  a  felhagyás  fázisában 
keletkezik.  A  szilárd  kommunális  hulladékot  zárt  tárolóban  gyűjtik  és  a  lakossági 
hulladékszállítás  keretében  elszállítják.  A  keletkező  folyékony  kommunális  hulladékot  zárt 
tartályban gyűjtik, a térséget ellátó szennyvíztisztító telepre szállíttatják el.

Veszélyes  hulladék  ellenőrizetlenül  normál  üzemmenet  során  nem  keletkezik.  Havária 
esetén  a  veszélyes  hulladékok  kezelése,  gyűjtése  tekintetében  a  98/2001.  (VI.15.) 
Kormányrendelet, nyilvántartása tekintetében a 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet előírásai az 
irányadóak.

Légszennyezés

Megállapítható, hogy a szélerőművek építése/bontása során keletkező kipufogógáz összete-
vők és szálló por a környezeti levegő minőségét a park területén kívül értékelhetően nem befo-
lyásolják, érdemi levegőkörnyezeti hatásokkal számolni nem kell.

A szélerőművek üzemelésének időszakában az elhanyagolható karbantartó forgalmat nem 
tekintve,  csupán  a  mikrokörnyezeti  légáramlás  csekély  befolyásolása  jöhet  szóba,  a 
levegőminőséget érintő hatás egyáltalán nem jelentkezik.

Zajkibocsátás

Az elvégzett vizsgálatok és a zajterhelési eredmények azt mutatják, hogy a szélerőművek 
közvetlen  környezetében  észlelhető  a  működésből  eredő  zaj,  de  a  legközelebbi  védendő  és 
lakóterületen a zajterhelési határérték túllépésére sehol nem kell számítani.

A tájkép megváltozása

A szélerőművek minden esetben jól  láthatók a tájban, mert ellenkező esetben a kedvező 
meteorológiai viszonyokat nem lehetne kihasználni.

Az  eredeti  tájképi  környezetből  a  tornyokat  méretük  és  formájuk,  valamint  a  lapátok 
mozgása emeli ki.
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A környezettől való elkülönülés

A külső festés  általánosan használt  világos  szürke színárnyalatú,  csillogás  mentes  festék 
jelen esetben is megfelelően biztosítja, hogy bizonyos távolságról az egyes tornyok a lapátokkal 
beleolvadjanak a környezetbe.

Láthatóság

A  tervezett  szélerőmű  parkhoz  rálátás  szempontjából  legnyitottabb  házak  Potyondon  a 
Kossuth L. utcában  vannak.

Bogyoszlón  a  lakóházakhoz  kapcsolódó  telepített  növényzet  és  a  természetes  növényzet 
biztosítja,  hogy  a  tervezett  szélerőmű  park  irányában  a  látkép  előterében,  dominánsan  a 
szélerőművek nem jelennek meg.

A tanulmány  készítése  során    az  elkészült  láthatósági  pontokon túl    több potenciális 
helyet  is  vizsgáltunk,  azonban  a  tervezési  terület  irányában  a  növényzet  (magas  fák)  és  a 
beépítettség miatt rálátástól elzártak voltak. 

A fentiek alapján Bogyoszlón a Fő utcáról, Béke utcáról és az Arany J. utcáról, Potyondon a 
Kossuth L. utcáról készítettünk fényképes láthatósági vizsgálatot.

A  szomszédos  települések  (Jobaháza,  Rábatamási)  lakóterületeiről  a  távolságból,  a 
települések  beépítettségi  szerkezetéből,  valamint  a  növényzetből  adódóan  a  rálátás  még 
erősebben  erősen  korlátozott  lesz.  A  tájban  és  a  települések  belterületén  most  is  meglévő 
műtárgyak (villamos távvezetékek) mellett a szélerőművek zavarólag nem fognak hatni.

10.3. A SZÉLERŐMŰ PARKOK LÉTESÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA

  megújuló energiaforrást használ, így hasznosítása közben nem csökken a forrás;
  a  szélerőművek  működésük közben a levegőt  káros  emisszióval  nem terhelik,  nem 
állítanak elő üvegház hatású gázokat;
  nem hárítja az elektromos áram termelésének hatásait a jövő generációra;
  éves működési és fenntartási költségük kicsi;
  viszonylag gyorsan üzembe helyezhetők;
  technológiailag és piaci szempontból alaposan kidolgozottak;
  a térség meteorológiai adottságai lehetővé teszik a szélenergia gazdaságos hasznosítását
  megvalósításukkal  felkelthetik  a  közvetlen  és  tágabb  környezet  lakosságában  a 

megújuló  energiaforrások  iránti  igényt,  bemutathatóvá  válik  a  technológia  minden 
jellemzője, kialakulhat szélerőmű parkok a tényeken is alapuló pozitív megítélése.

  csökkentik az energiahordozók importjától való függőséget.
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10.4. ÖSSZEGZÉS

Összegezve  megállapíthatjuk,  hogy  a  természeti,  környezeti,  gazdasági  szempontokat  
figyelembe  véve  a  szélerőművekre  szükség  van,  illetve  a  kialakuló  negatív  hatások  alig  
kimutathatóak, tolerálhatóak. 

Környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk szükségesnek.

EVD02/2012                      87/90



Bogyoszló külterületén tervezett szélerőmű park előzetes vizsgálati dokumentációja                                                                       RPM Kft.

A szélerőmű park környezetre gyakorolt hatásai

Ember

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás minősítése

telepítés

légszennyező 
anyagok légkörbe 
jutása

zaj és rezgés keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

levegőminőség 
romlása

átmeneti

megnövekedő zaj- 
és rezgésterhelés

átmeneti

dolgozókra: elviselhető; 
lakosságra: semleges

működés zaj keltése

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

kimutathatóság 
alatti 
megnövekedő 
zajterhelés

átmeneti semleges

felhagyás
légszennyező 
anyagok légkörbe 
jutása

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

levegőminőség 
romlása

átmeneti
dolgozókra: elviselhető; 
lakosságra: semleges

Föld (talaj)

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás minősítése

telepítés

területfoglalás

a felállítandó 
szélerőmű tornyok, 
kialakítandó 
megközelítési 
útvonalak, 
munkaterületek, 
földkábel 
nyomvonala

megváltozó 
területhasználat

szélerőmű tornyok 
és az utak 

esetében végleges, 
munkaterületek és 

földkábel 
nyomvonala 

esetében 
ideiglenes

elviselhető

termőréteg 
megszűnése

a felállítandó 
szélerőmű tornyok, 
kialakítandó 
megközelítési 
útvonalak

megváltozó 
területhasználat

végleges megszüntető

hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

talajszennyezés 
(csak havária 
esetén)

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

működés
hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a szélerőmű 
tornyok közvetlen 
környezete

talajszennyezés átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

felhagyás

területfoglalás
munkaterületek, 
földkábel 
nyomvonala

megváltozó 
területhasználat

átmeneti elviselhető

termőréteg 
visszaterítés

a felállítandó 
szélerőmű tornyok, 
a megközelítési 
útvonalak területe 
és a munkaterületek 
rekultivációja

eredeti 
használatra 
alkalmassá tétel

végleges javító

hulladékok általi 
szennyezés (havária)

a tevékenység 
területe és 
közvetlen 
környezete

talajszennyezés átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik
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Víz

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás 

minősítése

telepítés
hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

talajvíz 
szennyezésének 
veszélye

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

működés
hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

talajvíz 
szennyezésének 
veszélye

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

felhagyás
hulladékok általi 
szennyezés (csak 
havária esetén)

a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

talajvíz 
szennyezésének 
veszélye

átmeneti
kárelhárítással 
megszűnik

Levegő

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás 

minősítése

telepítés
légszennyező 
anyagok légkörbe 
jutása

a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

levegőminőség 
romlása

átmeneti elviselhető

működés 

felhagyás
légszennyező 
anyagok légkörbe 
jutása

a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

levegőminőség 
romlása

átmeneti elviselhető

Növény- és állatvilág

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás 

minősítése

telepítés

zaj és rezgés keltése
a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

állatvilág zavarása átmeneti elviselhető

porkiülepedés
a tevékenység 
közvetlen környezete

növények 
asszimilációjának 
csökkenése

átmeneti elviselhető

működés

zaj keltése
a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

állatvilág zavarása átmeneti elviselhető

magas építmények 
(mozgó részekkel) 
megjelenése

a tevékenység területe madárvilág zavarása
a működés 
időtartama

elviselhető

felhagyás

zaj és rezgés keltése
a tevékenység területe 
és közvetlen környezete

állatvilág zavarása átmeneti elviselhető

porkiülepedés
a tevékenység 
közvetlen környezete

növények 
asszimilációjának 
csökkenése

átmeneti elviselhető
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Épített környezet, kulturális értékek

Tevékenység Hatásfolyamat Hatásterület
Változás 

jellemzése
Hatás 

időtartama
Hatás minősítése

telepítés utak igénybe vétele

alkatrészek 
szállítási 
útvonala, 
munkagépek 
mozgási 
útvonala

utak állapotának 
romlása

átmeneti

földutak szükség szerinti 
feljavításával: semleges;
szilárd burkolatú utak: 
elviselhető

működés 

felhagyás utak igénybe vétele

alkatrészek 
szállítási 
útvonala, 
munkagépek 
mozgási 
útvonala

utak állapotának 
romlása

átmeneti

földutak szükség szerinti 
feljavításával: semleges;
szilárd burkolatú utak: 
elviselhető
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