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lGAzsÁGÜGYl szAKÉRTól vÉLEMÉtY
a nészáros Ferenc áItal képvlselt Hagas Bakontr K myezetvédelmi Egyesiilet

által támogatott, a Dr. Fekete Sándor iigprérl által képviselt Fiskus Béla
ÍelPeresnek a $mid és Releheft Ügwédi iroda által képviselt HárskrÉti tegrii|uló
Energia K zPont Kft., a Dr. Gannoruwa Kinga tanáesos által képviselt országos

K rnYezefirédelml Természetrrédelmi és Vízügyi Fetügprel ség alperesi
beavatkozók áltat támogatott a dr. Hqedús Levente k ztisztrrisel által

kéPviselt taryar Kereskdelmi Engedéllrezési Hivatal alperes ellen ópítési
ÚgYÓen hozott k zigazgatrÉsl határozat íel lyizsgálata iránt indított peréhez.

Kirendelo hatóság:

Fejér Megyei Bíróság

Ugyszám : 10.K,21 ,54812008/39, szám

Pataki Károly

okl. kornyezetvédelmi szakmérnok,
a Magyar Mérnok Kamara névjegyzékében sze mi szakért (ny.sz.: 01 668)

az ország egész ter letére kijelolt i (ig. sz.: 271688)
szakterületek:

hulladékgazdálkodás,
kornyezeti víz- és talajvédelem

k rnyezetizaj- és rezgésvédelem
levegőtisztaság- védelem

o
Készült: Q oéldányban,

e. 
^ 

...{:..számu példány.

Kapják: Kirendel hatóság: 3 pd.
Szakérto: 1 pd.

2O1O. január

/,/c'K U,5*<F- L7.S/
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Rövid tényállás

'Az alperesi beavatkoző 2006. május 19-én a környezeti hatásvizsgálatról és azegységes kÖrnyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314t2oo5.(Xl1.25.)Korm. sz rendelet lll. számú mellékletének74. pontja és a 3. § (1) bekezdés a)pontja alapján a közép-Dunántúli környezetvédelmi és vízügyi Felügyelőséghez
oenyújtotta a vál külterületén tervezett szélerőmű létesítésére vonatkozó előzetesvtzsgálati dokumentácíót.

A KDT KÖrnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 61 .235t2oo6.szám Ú határozatában megállapította, hogy a tervezett létesítmény megvalósításábólaz elektromos földkábel és csatlakozópont kiépítésé ből, arendszer üzemeltetéséből
;elentős környezeti hatások nem szárm aznak.

A tervezett tevékenYség egYséges környezethasználati engedélyhez nem kötött.A határozat 3,1, pontjába n zajvédelmi szempontból kikötést tett. Előír1 a, hogy azéPÍtési-, engedélYezési tervben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőenakusáikai számításokkal kell igazolni a zajvédelmi megfelelőséget.

uzembe helyezéskor az Üzemeltetőnek szabványos műszeres vizsgálattal kellellenőriznie a telephely környezeti zajkibocsátását, illetve az üzembe helyezésfeltételeként igazolnia a területre vonatko ző zajterhelési határértékek teljesülését.A halározat 2006. október 4-én jogerőre emelkedett.

A Magyar kereskedelmi Engedélyezési Hivatal székesfeh érvári Mérésügyi ésMűszakí Bizottsági Hatósága 117t2gt2ol7. számú elsőfokú határozatávalengedélyezte a határozatban megjelölt 1db Enercon E-53 típusú, 800 kW névlegesteljesítményű szélerőmű építését a benyújtott tervdokumentáció szerinti kivitelben,
az alperesi beavatkoző részére.

A tervezett szélerőm Ű a váli 0156110 hrsz. alatti ingatlanon kerülne felállításra.
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AtoronY magassága74,6 m, a rotorátmérője 53 m, a teljes magassága gg.6 m. Az
elsőfokú határozattartalmazza a torony létesítési helyének koordinátáit is.
Az elsőfokÚ kÖzigazgatási szerv az építési engedély kiadásával kapcsolatos eljárás
során tÖbbek kÖzÖtt az egYes építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásrÓl szóló 46t1997.(Xl:,2g) KPM. rendelet előírásai alapján járt
el Szakhatóságként bevonta az eljárásba többek között a Közép_Dunántúli
környezetvédelmi Természetvédelmi és vízügyi Felügyelőséget.

Az első fokon eljárő szakhatóság szakhatóságként hozzájárult a tervezett szélerőmű
iétesítéséhez és előírta a 2.0-2.7 pontokba foglaltan azokat az előírásokat,
amelYeket az alperesi beavatkozóknak a szélerőmű létesítésekor teljesíteni kell.

A felPeres fellebbezése folytán eljáró - jelen per alperese _ Magyar Kereskedelmi
EngedélYezési Hivatal JF-63/1 4t2OO8. számú határozatával az első fokú határozat
elleni fellebbezést elutasította és az elsőfokú határozatot az országos
KÖrnYezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint másodfokú
szakhatóság állásfoglalása alapján módosított elsőfokú szakhatósági állásfoglalást
figYelembe véve, részben megváltoztatva az elsőfokú határozatot, az alperesi
be a vatkoz ő számára e n gedélye zte a szélerőm ű létes ítését.

A felperesi beavatkozó által támogatott felperes a határozat hatályon kívül
helYezését kérte jogszabálysérlésre hivatkozással. Álláspontja szerint az építési-,
engedélYezési tervdokumentáció zajvédelmi részének a zajtérkép tartalmára, illetve
a zajterhelés számítási módjára vonatkozó megállapításai megalapozatlanok.

Az alPeresi beavatkozÓ által támogatott alperes a kereset elutasítását kéri.

A felPeres tulajdonában van a Váli 0156110. hrsz. ingatlanon tervezett szélerőmű
mellett található 0156/9. hrsz-ú, szántó művelési ágú (ténylegesen gyümölcsössel
betelepített) ingatlan.

A gYÜmölcsfákkal betelepített ingatlan művelése év közbeni folyamatos munkát
feltételez,

Az iratokhoz csatolt igazolás szerint a váli, Úirregy dűlőben 23 íő bejelentett állandó
lakos lakik.

10K21 548/2008139
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-:-sagÜgyi szakértői Vélemény Fejér Meoyei Bírósáq 1o.K21 548t2oo8l3g

A szakértő feladata:

1 r Nyilatkozzon a szakértő arra vonatkozóan, van-e olyan előírás, mely előírja, hogy

a szélerőmÚvek tervezésekor a zajszámitáshoz kötelezően milyen számítási
rrÓdszert vagy szabványt kell alkalmazni. Amennyiben létezik ilyen kötelezően előírt

szabvány vagy számítási módszer, közölje.

2 l Kötelező számítási módszer vagy kötelezően alkalmazandó szabvány hiányában

S van-e, illetve vannak-e olyan számítási módszerek, amelyek a hazai, illetve a

{ülföldi szélerőművek létesítéséről fakadó tapasztalat alapján általánosan elfogadott

m Ódszernek tekinthetők a magas ha ngforrások zajhatásá nak szám ításá ra.

3 1 Vizsgálja meg, hogy az E-53/800 kW szélerőmű építési-, engedélyezési

:ervdokumentációjában alkalmazott zajhatás, zaj- és rezgés elleni védelemmel

'.apcsolatos számítások amennyiben kötelező előírás van e hatások kiszámítására, e

számítási módszereknek; amennyiben nincsen ilyen kötelező előírás, akkor az

a lta lá n osan elfogadott sza kmai gyakorlatoknak megfelelően készü ltek-e.

4 l A zaivédelmi hatásterület meghatározása az alperesi beavatkozó által benyújtott

epítési engedélyezési tervdokumentációban megfelelő-e, figyelemmel Vál község

település szerkezeti terve illetve a helyi építési szabályzat előírásaira, a külterületen

i'otíratott tevékenységre, illetve a külterület múvelési ág besorolásra tekintettel.

5 ) Vizsgálja meg helyszíni szemle lefolytatását követően is, hogy az alperesi

beavatkozó által benyújtott építési-, engedélyeztetési tervdokumentáció 18. számú
rnellékletében szereplő viszonyítási pontok felvétele a szakmai szabályoknak

megfelelően történt-e, figyelemmel a telepített gyúmölcsösre és a Vál-Újhegyen

bejelentett állandó lakosokra is. Állapítsa meg, hogy amennyiben e viszonyítási

pontok felvétele megfelelő, e viszonyítási ponton mért zajhatás a 8l2002(ll1.22.)

KöM-EüM. rendelet előírásainak megfelel-e számítások alapján.

6 ) Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a '15.036. Magyar Szabvány szélerőművek

rangterjedésére alkalmazható-e, amennyiben nem, akkor közölje ennek indokát.

7 ) Vizsgálja meg azt, hogy az alperesi beavatkoző által benyújtott E-53/800 kW

szélerőmű építési-, engedélyeztetési tervdokumentációja a zalhatás, za)- és rezgés

I
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Fejér Megyei Bíróság 10.K21 54812008139

= eni védelem körében teljes körűen vizsgálta-e a tervezett létesítmény működése

- att várható hatásokat. Beleérlve azt is, a szélerőművek zaja esetén, a megítélési
sz'lt számításakor fennállnak-e a felperes beavatkozó MB,43t2OO9. számú

= 
okészítő iratának l. számú mellékletét képező magánszakértői véleményben (Dr.

Batogh lstván magánszakértő véleménye) hivatkozott lSO 1996-1 .2003. szabv.

':rnikusan lüktető és új zajforrásra előírt korrekció alkalmazásának a feltételei.

',rzsgálta-e a védendő homlokzat előtt a homlokzat hangvisszaverő hatását. E
<cr'Ülményt egyébként a számítások során szükséges-e vizsgálni. lndokolt-e a

zajszámításban figyelembe venni a szélerőmű gyártója által javasolt biztonsági

:ényezőt. Amennyiben igen, az alperesi beavatkozó által benyújtott dokumentáció e

feltételeknek eleget tesz-e.

Összefog!a!ó szakértői állásfog!alás

A szakvéleménv elkészítésének munkamődszere:

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok szakmai értékelése.

Szakértői konzultáciő az érintett felek képviselőivel, szakértői helyszíni

szemle megtartása

Egyéb szakértői konzultációk, iratgyűjtés.

A szakértői vélemény munkaközi válhozatának bemutatása a peres

feleknek esetleges kérdések megválaszolása érdekében

A peres felek által feltett kérdésekkel kiegészítet összegező szakértői

vélemény készítése.

A szakértői véleménv elkészítésénél felhasznáIt dokumentumok:

A jelen eljárás peres anyagából:

- A Horváth Mérnöki lroda Kft által készített, 2006. keltezésű, Vál

külterületére tervezett szélerőm ű " E lőzetes vizsgá lati d oku mentációja"

l

1.

2.

3.

4,

5

5



l
l
I
l
l
I

l
l
l
l
ll

l

ll

1

l

- Az MSZT/MB 327 Zaj műszaki bizottság üléséről készült, 2006. november
14, napján kelt ''Emlékeztető''

- A KÖzéP-Dunántúli KÖrnyezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi
FelÜgyelőség 13229t06. ügyszámú, 2006. 08. 30. napján kelt határozata

- A Horváth MérnÖki lroda Kft által készített, 2Oo7, augusztus 24. napján
kelt, az E-53/8O0kW-os szélerőmű létesítéséhez készített ,,Építési

engedélyezési tervdokumentáció''

- A MKEH Székesfeh érvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
MKEH-TMBF-SZF-,| 17t2gt2oo7. ügyszámú , 2Oo7, december 19. napján
kelt "Határozat'

- A Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, 2008. január 10. napján
kelt "Észrevételek a zajszámításhoz'' című dokumentuma.

- 
^z 

országos környezetvédelmi, Természetvédelmi és yizügyi
Főfelügyelőség 14101197t8l2oo8. ügyszámú, 2008. március 26. napján
kelt "Másodfokú szakhatósági állásfoglalása''

- A MKEH Főigazgatója JF-63tl4t20o8. ügyszámú,2OO8. május 13. napján
kelt "Határozat'

- A Magas-Bakony KÖrnyezetvédelmi Egyesület, 2006, júniusi keltezésű (a
Fejér Megyei Bíróságon 2008. szeptember 1. napján érkeztetett)
"SzélerőmŰvek zajhatásának vizsgálata az MSZ 15036 és lso 96.13
ha ngterjedési szabvá nyokka l - kritikus észrevételek" cím ű dokumentuma

- A Magas-BakonY KÖrnyezetvédelmi Egyesület, 2009. január 7. napján kelt
első előkészitő iratának 1 . sz. - Dr. lllényi András akusztikai szakérlő által
el lenjegyzett - melléklete

- Dr, Balogh lstván szakértő által - a Yál község külterületére tervezett
Enercon E-53 tíPusú szélerőmű egyes zajvédelmi kérdéseinek tárgyában _
készített, 2009. március 16. napján kelt ''Szakértői vélemény''

A K.22.794/2005 ügyszámú peres ügy dokumentumaiból:
- Az OPtikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület

Zaj- és rezgéscsÖkkentési Szakosztálya által készített, 2006. február 16.
naPján kelt - Muntag András környezeti zaj- és rezgésvédelmi szakértő
által aláirl- "Szakvélemény a Hárskút külterületére tervezett szélerőmű-
pa rk körny ezeti zalhatása i ról''

1
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A szakértői vizsgátat atatt beszerzett, ittetőleg a fetek áttal a szakéftőnekátadott dokumentu pk:

- smid és Reicher1 Ügyvédi lroda által megküldött tájékoztató anyag
- Fejér Megye Közgyűlése 1t2OO9,(l1.13.) K.R.Sz. rendelete Fejér Megye

terü letrendezési tervéről

A szemle helvszíne: Vál, Damjanich u,41. (felperesi lakóingatlan), illetőleg a
tervezett létesítmény építési területe (Hrsz.: 0156/10)
A szemle időpontia: 2OOg. december 3. 11.15 óra

A helyszíni szemle időpontja a szakértő által előzetesen telefonon került
egyeztetésre, a szemlére az értesítés email formájában történt,

Jelen vannak:

l

l
l
!

l

l

l

Fe lperes képviseletében :

Alperes képviseletében :

Alperesi beavatkozó:

Szakértő:

Fiskus Béla

Mészáros Ferenc (Magas Bakony Egyesület)
Az MKEH képviselője email levél form ájában
jelezte, hogy a szemlén nem tudnak részt venni
Bányai Tibor (Hárskúti Megújuló Energiaközpont
Kft), illetőleg dr. Smíd Mária ügyvéd, dr. Reichert
Péter ügyvéd jogi képviselők

Az OKTVF képviselője email levél form ájában
jelezte, hogy a szemlén nem tudnak részt venni.
Pataki Károly

Rajki Pál szakértői segítő

P ecz Ágnes szakértői segítő

A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.

A szemle első szakaszában a szakértő ismerlette a szakértői feladatokat.
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:-:zságügyi szakértői Vélemény Fejér Megyei Bíróság 10K21 54812008139

A szakértői feladatokkal kapcsolatban tett észrevételek:

Mészáros Ferenc:

A bíróság felé előterjesztett kérdéseik közül egy kimaradt,

nevezetesen, hogy a zajszámítás milyen szabvány alapján történt. A

Főfelügyelőség állítása szerint MSZ 15036, a mi állításunk szerint az

MSZ lSO 9613-2 szerint készült (amely a szélerőműveket kizárja).

dr, Reichert Péter:

Nem tartja célszerűnek most kibővíteni a végzés szerinti kérdéseket. A

Mészáros Úr által feltett kérdés megválaszolása a probléma

megoldását nem segíti elő. Az eldöntendő kérdés az, hogy jogszerű

döntést hozott-e a hatóság, az elvégzett számítások alkalmasak voltak-

e a releváns kérdések megválaszolásához.

Ezt követően szakértő ismertette a tervezett szakétlői munkamódszert és a

helyszíni szemle tervezett programját, A szemle alapvető célja tájékozódás,

az alapállapot megismerése, illetőleg - lehetőség szerint - alapzaj, háttérza1

mérése a védendő környezetben.

Mészá ros F e re n c ké rdé se :

Miéft van szükség alapzaj mérésére, ismeretei szerint az

engedélyezési dokumentáció nem tartalmaz ilyen jellegű adatokat.

szakértő válasza:

Minden építési engedélyezési eljáráshoz készült dokumentáció

alapvető taftalmi eleme az alapállapot bemutatása, beleértve a

környezeti jellemzőket is. Felhívja a figyelmet az alapzaj és

háttérterhelés fogalmi különbözőségére.

Szakértő ismerteti, hogy a szakértői vélemény

dokumentumok és adatok felhasználásával és

tapasztalatai alapján készül.

rendelkezésre álló

helyszíni szemle

Szakértő kérdésére Bánvai Tibor:

A Válra tervezett szélerőművel azonos típusú és teljesítményű

szélerőmű - tudomása szerint - már üzemel az országban, ennek

adatait megküldi.
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szakértői vé 10 K 21 54812008139

Szakértő kérése, hogy a szakérlői vélemény elkészítéséhez szükséges, a

felek által fontosnak ítélt dokumentumokat, észrevételeket 7 napon belül a

szakértőnek az interneten keresztül a felek küldjék meg.

A szemle résztvevői hozzájárultak ahhoz, hogy a szakértő a helyszínen video

felvételt készítsen.

A szemle második szakaszában sor került az építési helyszín megtekintésére,

továbbá egy kijelölt mérési ponton alapzaj mérésére,

E M L É KEZTETÓ i g azság üg yi szakérlői ko nzu ltációró l

(ügyszám: Fejér Megyei Bíróság 10.K.21 .54812008139.)

Helyszín: Vál, Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

ldőpont: 2010.január 13. 14,00 őra

Jelen vannak: Tóth Ferencné polgármester

Hujber Jenő építési előadó

Pataki Károly igazságügyi szakértő

A konzultációra Pataki Károly szakérlő kérésére került sor, aki a Fejér Megyei

Bíróság fenti ügyszámú szakértői kirendelő végzése alapján igazságügyi

szakértői véleményt készít a Mészáros Ferenc által képviselt Magas Bakony

Környezetvédelmi Egyesület által támogatott, a Dr. Fekete Sándor ügyvéd

által képviselt Fiskus Béla felperesnek A Smid és Reichert ügyvédi iroda által

képviselt Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft., a Dr. Gannoruwa Kinga

tanácsos által képviselt Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és

Vízügyi Felügyelőség alperesi beavatkozők által támogatott a dr. Hegedűs

Levente köztisztviselő által képviselt Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal alperes ellen építési ügyben hozott közigazgatási határozat

felülvizsgálata iránt indított peréhez.

l
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A szakértőnek feltett kérdések sorában szerepelnek olyanok is, amelyek a
helyi területrendezési és építési szabályokat érintik az alábbiak szerint:
" ", 4,) A zajvédelmi hatásterület meghatározása az alperesi beavatkozó által
benYÚjtott éPÍtési engedélyezési tervdokumentációban megfelelő_e,
figYelemmel Vál kÖzség település szerkezeti terve illetve a helyi építési
szabálYzat előírásaira, a külterületen folytatott tevékenységre, illetve a
kulterület művelési ág besorolásra tekintettel.

5,) Vizsgálja meg helyszíni szemle lefolytatását követően is, hogy az alperesi
beavatkozó által benyújtott építési-, engedélyeztetési tervdokumentáció 18.
számú mellékletében szereplő viszonyítási pontok felvétele a szakmai
szabálYoknak megfelelően történt-e, figyelemmel a telepített gyúmölcsösre és
a vál-újhegyen bejelentett állandó lakosokra is. Állapítsa ffieg, hogy
amennYiben e viszonYÍtási pontok felvétele megfelelő, e viszonyítási ponton
mérl zajhatás a 8l20o2(ll1.22,) KöM-EüM. rendelet előírásainak megfelel-e
számítások alapján.''

A jelen szakérlŐi konzultáció célja a helyi önkormányzat álláspontjának fentiek
szerinti megismerése.

A konzultációhoz a fenti kérdések vonatkozásában a szakértő
rendelkezésére á l ló, illetőleg átadott dokumentumok:

- Kivonat Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2006. február 23-i
Ülésének jegYzőkönyvéből, amely a 2212006.(02.23.) számú haIározaíot
tarlalmazza.

A határozat szerint Vál Község Önkorm ányzat Képviselő{estülete meg
kívánja kÖtni a megállapodást a Hárskúti megújuló Energia Központ Kft-vel
egy szélerómű, ill. szélerőmű park működésére.

Kivonat Vál Község Önkormányzat Képviselőtestület 2Oo7. 08 16-i
Ülésének jegyzőkÖnyvéből, amely a 1 1O12OO7.(o8.16.) számú határozatot
tarlalmazza.

A határozat szerint Vál Község Önkorm ányzat Képviselőtestülete hatályon
kívül helyezi a 2212006.(02,23.) számú határozatot.

i Bíróság 10 K 21 548l2}O8l3g
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A Polgármesteri Hivatal 18-3t2OO9, ügyszámú, 2009. február 12. napján
kelt, dr. Kiss Tamás jegyző által aláirí ''lgazolás''

Az igazolás tartalma szerint a jegyző hivatalaosan igazolja, hogy a váli
Úlnegy dűlőben bejelentett állandó lakosok száma 23 fő.
Fejér Megye Közgyűlése 1t20O9,(l1.13.) K.R,SZ, rendelete Fejér Megye
Te lepü lésrendezés i Tervéről.

A konzultáción elhangzott nyilatkozatok:

Tóth Ferencné polgármester

- Vál KÖzség Önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel szélerőmű

Park létesítéséhez törlénő hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy az nem
okozhat semminemű érdeksérelmet a település, az ott élő lakosság
számára, beleértve a zárlkerti területet jellemzően pihenésre,

kikapcsolódásra használó tulajdonosokat is.

Fentiek miatt is került sor a 22t2oo6.(O2.23.) számú határozat
visszavonására, mivel a Hárskúti Energia központ kft. telepítési
elképzeléseit részletesebben megismerve kiderült, hogy a fenti

szempontok nem teljesülnek maradéktalanul.

A tervek szerinti helyszínen történő megvalósítás esetében mind az adott
terÜletre Vál-Újhegy - vonatkozó távlati fejlesztési elképzelésekhez
fŰződő Önkormányzati, mind a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak érdeke
sérÜl. Sajnálatos módon a hozzájáruló határozatot megelőzően nem került

so r érde m i tényfe ltá rásra, é rde kegyeztetés re.

- Nem járulnak hozzá ahhoz, hogy az adott, perrel érintett terület jelenlegi,

kiváló körnYezeti adottságai, beleérlve a környezeti zajt is, mesterséges
beavatkozással megváltozzanak. Továbbra is biztosítani kívánják azokat a
feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vál-újhegyi zártkerti

ingatlanok tulajdonosai ingatlanjaikat pihenésre, kikapcsolódásra
használhassák, amelyre egyre jelentősebb igény mutatkozik.

MegállaPÍtható, hogy jelenleg ugyan nem áll rendelkezésre forrás az adott

igen kedvező adottságú terület infrastruktúrájának fejlesztésére, emiatt a

terület övezeti besorolásának megváltoztatására, ugyanakkor e9y

i Bíróság 10 K 21 .54812008139.
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szélerőmű(park) létesítése a zártkerlek közvetlen szomszédságában ezt a

fejlesztési lehetőséget teljesen kizárná. A korábban ismertetett határozat

hatályon kívül helyezésének ez volt a meghatároző oka.

- Vál Község Önkormányzat megbízása alapján most van folyamatban

(kozigazgatási egyeztetési fázisban) a településre vonatkozó új

területrendezési terv. Ez a terv - a korábban elmondottak miatt - a

jelenlegi perrel érintett területet eleve kizárja azon területek sorából, ahol

szélerőmŰ, vagy szélerőmű park elhelyezhető, A településrendezési terv

olyan területet jelöl ki szélerőmű park létesítéséhez, amely sem az

önkormányzat, sem a település lakói, sem a vÁt--Úlhegyi zárlkerti

i n gatlanok tu lajdonos ai számára nem jelent sem m i nem ű érdeksérelmet.

- Vál-Újhegy zártkerti ingatlanokon különböző, eltérő színvonalú építmények

is találhatók. Az épületeket az ingatlanok tulajdonosai rendszeresen

használják, alapvetően pihenésre, kertészkedésre, kikapcsolódásra.

Számuk határozottan növekvő tendenciát mutat. Az önkormányzatnak

érdeke fűződik ahhoz, hogy az itt tartózkodók körülményei ne romoljanak.

Ehhez kapcsolódóan nem akadályozza meg azt sem, hogy a területre

állandó jelleggel bejelentkezhessenek, az érintett területén élő állandó

lakosok számáről szóló, a jegyző által kiállított igazolást átadja.

Huiber Jenő

Az érintett zártkerti területet a szakérlői konzultációt megelőző napokban

ismételten bejárta és meggyőződött arról, hogy a zárlkerli ingatlanok jelentős

hányadán, a tervezett szélerőmű közelében, eltérő műszaki állapotú épület

helyezkedik el. Az építmények között számos olyan található, amelyeket

egyszerű szemrevételezés alapján is megállapítható módon életvitelszerűen

lakás, üdülő céljára is használnak.

pataki károlv

Bemutatja Fejér Megye Közgyűlése 112009.(l1.13.) K.R.SZ. rendeletét Fejér

Megye Településrendezési Tervéről.l

I

l

Megyei Bíróság 10 K 21 .54812008139
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sZAKÉRról vÉlEMÉNY

A !talános észrevételek

Nem vitatható, alapvető környezetvédelmi érdek, nemzetgazdasági feladat,
T09y a megújuló energiaforrások által termelt energia részaránya növekedjen.

Ugyanakkor az is alapvető követelmény, hogy e folyamat során ne

kerülhessen sor egyéb, jogos érdekek sérelmére.

A nem vitatható, nemes cél e követelmények teljesítése alól nem adhat

feimentést.

Nem vitatható a közigazgatási eljárások rendjére vonatkozó alapelv, amely

szerint a jogalkalmazőnak az eljárás indításának időpontjában érvényes,

hatályos jogi szabályozás szerint kell az álláspontját kialakítani.

Szakérlői álláspont szerint e tekintetben azonban célszerű és indokolt

különbséget tenni az egyes eljárási jogszabályok és a rendeletekben,

1ogszabályokban külön nem rögzített szakmai eljárásokra vonatkozó esetleges

irányelvek, ajánlások, szabványok között.

Azokban az esetekben, amikor a jogszabály azt a követelményt támasztla a

beruházó, a tervező felé, hogy számítással, vagy más módon mutassa be egy

adott létesítmény, tevékenység környezetre gyakorolt hatását, akkor az

érintett és hatályos vizsgálati módszerek, szabványok alkalmazási

kötelezettsége nem zárja, nem zárhatla ki más, szakmai szempontból

vitathatatlanul korszerűbb, de eljárási szabványokban az adott időpontban

még nem rögzített módszerek, értékelési szempontok alkalmazását.

HaIározott szakértői álláspont szerint az egyes, hazai szabványokban rögzített

vizsgálati módszerek nem kötik egyértelműen a tervezőt a tekintetben, hogy

egy hatásvizsgálat esetében, azzal párhuzamosan ne alkalmazhasson más,

korszerűbb módszert is. Ebben az esetben a kötelezettsége abban áll, hogy a

számítási, vizsgálati módszer(eke)t ismertetnie, értékelnie kell, vagyis a

döntéshozónak (hatóságnak) be kell mutatnia.

-lJ-



;ii=e--]l:.t szakértői Vélemény Fejér Megyei Bíróság 10.K21 ,54112008139

A műszaki, természettudományi szakterület hasonlóan a többi

tudományághoz - olyannak tekinthető, amelyet a folyamatos és - napjaink

sajátosságának megfelelően egyre nagyobb ütemű változás, fejlődés

jellemez. A feladatokat az adott tudományág mindenkori legfejlettebb (az

elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó követelmény) szintjén kell

megoldani. Ez a követelmény - adott esetben és értelemszerűen - az

értékelési módszerekre és az érlékelési szempontokra is vonatkozik.

A fenti követelménynek megfelelő feladatmegoldás már a tervezési fázisban a

környezetvédelem egyik alapelvének, nevezetesen a megelőzés elvének az

érvényre jutását biztosítja.

Értelemszerűen a jogalkotási folyamat, illetőleg egy a hatósági jogalkalmazói

gyakorlat ezt a változást naprakész módon nem képes követni, álláspontom

szerint nem is feladata. Ezafeladat a szakemberre, atervezőre, a szakértőre

hárul.

Fentiekből értelemszerűen következik, hogy egy létesítmény megvalósítása

során - különös tekintettel a várható környezeti hatásokra - a szakemberek

szerepe, tevékenysége jelentós mértékben felértékelódik.

A környezethasználótól, a beruházótól, a tervezőtől, a tervezőtől nemcsak

elvárható a naprakész felkészültség, de ezt az elvárást határozott

követelményként meg is kell fogalmazni vele szemben.

A fent elmondottak különösen igaznak tekintendők egy olyan tudományág,

nevezetesen a környezettudomány területére, amelynél nemcsak a változás

sebessége nagy, de az egyes környezeti jellemzők egészségre gyakorolt

hatásának megítélésében is jelentős változások, új és újabb eredmények

tapasztalhatók.

- Az egyes környezeti jellemzők közül egyre jelentősebb szerephez jut az

emberre ható környezeti zaj egészségre gyakorolt hatásának differenciált

vizsgálata. Ez az egyik olyan környezeti jellemző, amelynél az objektív

tényezők mellett - természetéből adódóan - értelemszerűen megjelennek,

előtérbe kerülnek az emberi (szubjektív) tényezők is.

-1 4-
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A nemzetközi szakirodalomban számos tanulmány foglalkozik a szélerőművek

környezeti hatásaival. E létesítmények legfontosabb sajátossága, hogy a

kÖrnyezetre gyakorolt hatásuk egyrészt táj- és természetvédelmi jellegű,

másrészt a környezet egyes mérhető jellemzőit is érinti.

Az érintett és mérhető környezeti jellemzők közül kiemelkedik a létesítmény

által keltett környezeti zajterhelés.

Fentiekből értelemszerűen következik, hogy e létesítmény tervezési fázisában

a tervezett létesítmény várható környezethasználata vonatkozásában a

környezeti zajterhelés átfogó és aggálymentes vizsgálata kiemelten fontos

beruházói, tervezői és szakértői felada

Egy olyan létesítmény, vagy tevékenység esetében, amelyre vonatkozóan

még nem állnak rendelkezésre széleskörű hazai tapasztalatok, azokat az

elméleti, tudományos eredményeket is célszerű felhasználni, amelyek

n e mzetkö zi szakmai ta paszta latokka l is a látá maszthatók.

Jelen igazságügyi szakérlői vélemény értelemszerűen nem helyettesíthet egy

e n ged é lye zési eljárás h oz szü kséges kö rnyezeti h atásvizsg á latot.

A szakértői vélemény csupán feltárja és bemutala azokat a körülményeket,

kérdéseket, amelyek - álláspontja szerint - további szakmai vizsgálatokat

igényelnek.

A szakértői vizsgálat során bemutatásra kerülnek a területrendezésre,

használatra, a hatásterületre vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok

legfontosabb követelményei is abból a célból, hogy a szakértő jelezze a

szakterületen bekövetkező változás mértékét és jellegét.

Ezzel kapcsolatosan megjegyzendő, hogy a szakérlői vélemény

jogkérdésekben nem kíván állást foglalni.

l

i,
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yálasz a szakértőnek feltett konkrét kérdésekre

zőa -e olvan

ekor a mításhoz zoen
mil bvá lka!mazn nviben
létezik bvá tási

A jelen vizsgálathoz kapcsolódóan mindenekelőtt megállapítható, hogy a

szélerőművek telepítése vonatkozásában a hazai jogalkotáshoz, a
jogalkalmazási gyakorlathoz még nem áll rendelkezésre széleskörű
tapaszta lat, gyakorlat.

Tényként megállapítható, hogy különböző - elsősorban anyagi forrás

hiányára visszavezethető - okok miatt még nem volt mód a szabadtéri
hangterjedés speciális körülményeit is figyelembe vevő átfogó tudományos

hazai vizsgálatra. Ebbe a körbe tartozik például a magasan elhelyezkedő
zajforrásoknak, különböző meteorológiai és terepviszonyok melletti

hangterjedés vizsgálata ís.

Nem vitatható, hogy a korábban feltételezettekhez képest jóval nagyobb

szerepe van egyrészt a geodéziai és terepviszonyoknak, másrészt a
meteorológ iai tényezőknek.

Fentiekkel összhangban ugyanakkor az is megállapítható, hogy azon

országok (például Dánia), amelyek a szélenergia - jelen vizsgálathoz

hasonló módon történő hasznosítása területén jelentősebb

taPasztalatokkal rendelkeznek, a szélerőművek környezetre gyakorolt

hatása vonatkozásában is vizsgálati módszereket dolgoztak ki és

különböző telepítési követelményeket fogalmaztak meg.

A szabadtéri hangterjedés vizsgálatánál mind a hatályos vizsgálati

módszerek, mind az ezeknél korszerűbbnek tekinthető legújabb

szakirodalmi közlemények jelentős mértékben tapasztalati eredményeket

is felhasználnak, mégpedig olyan módon, hogy egyértelműen közlik, hogy

e tekintetben további, folyamatos vizsgálatok folynak és a vizsgálatok

eredménye alapján folyamatos finomításokra kell számítani.

1,)
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A nemzetközi szakirodalmi adatok és tapasztalatok alapján is

megál lap ítható, hogy az eltérő h u llám hosszúság ú (kü lön böző frekvenciáj ú)

hanghullámok terjedése jelentősen eltérő sajátosságokat mutat, ezérl
határozott szakértői álláspontom szerint a vizsgált létesítmény

tervezésénél nem elegendő, vagy legalábbis aggályos a csupán az ''A'
s úlyozó szű rővel korrigált egyenértékű zajteljesítmény adat. M i ndenképpen

indokolt lenne a vizsgálat, a számítás teljes folyamatában a zajforrás 1t3

oktávsávos frekvencia szerinti vizsgálata, többek között azérl is, mivel a

használatbavételi engedélyezési eljárás időszakában ez a részletes

vizsgálat már nem lesz elkerülhető.

A tervezési fázisban a szélerőművek által keltett környezeti zajterhelés

meghatározásán túl egy másik igen fontos feladat az érzékelt zaj
jellegzetességeinek vizsgálata.

A szélerőművek által keltett zajterhelés egészségre gyakorolt hatásának

vizsgálatánál kiemelkedően fontos a zavaró hatás megítélése. Ma már

nem vitatható, hogy azonos energiaszintű hatások esetében a zajhatás

j e l legzetességei a zav ar ás mé rtékét je le ntőse n befo lyáso l h atj á k.

A korszerű, emberközpontú szabályozás ma már ezt a tényt nem

hagyhatja figyelmen kívül, többek között korrekciós tényezőkkel figyelembe

is veszi. Nem vitatható, hogy a vizsgálthoz hasonló típusú szélerőmű által

keltett környezeti zaj olyan jellegzetességekkel rendelkezik, amelyek e

teki ntetbe n is korrekciós té nye zők alkalmazását teszi k szü kségessé.

Megállapítható, hogy jelen eljárás kezdetének időpontjában a

szélerőművek környezethasználata vonatkozásában viszonylag kevés

hazai tapasztalat állt rendelkezésre, illetőleg számos nemzetközi

tapasztalaton alapuló - eredmény még nem került (nem kerülhetett) be az

esetleges szakmai előírásokba.

Ez a körülmény azonban nem adhat felmentést a tervező, a beruháző, a

szakember számára az alől, hogy ne az akkor ismert legkorszerűbb és a

környezethasználat megítélése szempontjából legbiztonságosabbnak

ítélhető szakmai elvárások szerint végezze el a feladatát.

-17 -
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nem kerültek átvezetésre, szakértői álláspont szerint a beruházó. a tervező és

szeint - szakmai kötelezettséq is.

2.|

hanqforrások zai hatásá nak számítására.

Korábban már ismertetésre került, hogy szélerőművek telepítése, környezetre

gyakorolt hatása vonatkozásában a nemzetközi tapasztalatok a

meghatározóak, egy hazai beruházás során ezek figyelembe vétele tehát nem

mellőzhető.

Megállapítható, hogy a szélerőművek vonatkozásában még a tapasztalatokkal

rendelkező nemzetek jogalkotási, jogalkalmazási gyakorlata sem tekinthető

teljes mértékben egységesnek, kiforrottnak.

Ugyanakkor vannak

mind a vizsgált zaj

vitathatók. Ezek az

eredmények, amelyek mind a szabadtéri hangterjedés,

egészségre gyakorolt hatása tekintetében, már nem

eredmények már az építési engedélyezési eljárás

-,l 8-
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időpontjában is ismertek és szakmai szempontból általánosan elfogadottak

Voltak.

E tekintetben kétséget kizáró módon megállapítható, hogy az engedélyezési

dokumentációban szereplő, számítási módszerhez képest korszerűbb,

megbízhatóbb, több befolyásoló körülményt is figyelembe vevő modell már

rendelkezésre állt és az érintett szakmai körökben ismerl volt.

llyennek tekinthető a NORD2000 modell is. A modell alkalmazhatóságának

feltételeit nem tartom szükségesnek megismételni, mivel a peres iratok között _\ 
$., t

található, dr. Balogh lstván féle szakértői vélemény, részletesen - és szakértői *", l Í

álláspont szerint aggálymentesen - elemzi azokat.

A vizsgált zajforrás által keltett za1 zavaró jellege vonatkozásában pedig az

lSO 1996-1:2003 szabvány tartalmaz előírásokat (ez a szabvány változatlan

tartalommal MSZ lSO 1996-1:2009 szabványként 2009. október ,1től itthon is

hatályos).

A fenti dokumentumok mind a hang terjedési viszonyainál, mind a zaj

egészségre gyakorolt hatása értékelésnél olyan korrekciós tényezőket

tartalmaznak, amelyeket viszont az építési engedélyezési dokumentációban

ismertetett számítás nem vett figyelembe.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan ki kell emelni a védőtávolság

kérdését. E tekintetben sincs hazai előírás, amelyet az eljáró hatóságok

figyelembe tudtak volna venni, ugyanakkor az építési engedélyezési

eljáráshoz készített tervdokumentációnak célszerű lett volna bemutatni az

esetlegesen rendelkezésre állő hazai és nemzetközi gyakorlatot.

A kérdésre adandó konkrét válasz: kétséget kizáró módon megállapítható,

hogv a felperes és a felperesi beavatkozó által ismeftetett NORD2000 modell

dokumentáció tartalmaz. Nem vitatható, hoqv a várható környezethasználat

vonatkozásában az eltérő modellek eltérő eredménveket adnak. Az elvárható

-1 9_
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3.)

ovakor!atoknak meqfe!e!ően készültek-e.

Osszefoglaló szakértői álláspontom szerint a korábban elmondottakkal

összhangban a vizsgált esetben mind az előzetes környezeti vizsgálati

eljáráshoz, mind az építési engedélyezési eljáráshoz készített dokumentáció

környezeti zajvédelmi fejezete az elvárhatónál jobban leegyszerűsíti ennek a

környezeti jellemzónek a vizsgálatát és minősítését.

lsmételten fel kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy olyan létesítményről

van szó, amelyre vonatkozóan egyrészt sem az engedélyező hatóságnak,

sem a szakhatóságoknak, de különösen a laikus lakosságnak nem állnak még

rendelkezésre széleskörű tapasztalatok, másrészt olyan létesítményről, amely

hosszú időre (évtizedekre) meghatározza egy adott terület jellegét, esetleges

hasznosíthatóságát. Ez a tény a tervezési folyamatban különös

követelményeket támaszt mind a tervezővel, mind a szakérlővel szemben.

Ebben az esetben nem alkalmazhatók általánosító jellegű értékelések,

minősítések, amelyek nincsenek megfelelően, az egyedi sajátosságokat is

figyelembe vevő módon alátámasztva, dokumentálva.

További szakértői álláspontom szerint amennyiben erre mód van

semmiképpen sem nélkülözhető a megközelítőleg azonos körülmények között

telepített, hasonló típusú és teljesítményű szélerőművek referencia

zajvizsgálatainak elvégzése és az ott szerzett tapasztalatok felhasználása.

Sajnálatos módon az esetleges referencia vizsgálati eredmények és az azokra

épülő általánosítható tapasztalatok az engedélyezési eljáráshoz készített

tervdokumentációkban nem kerültek részletesen bemutatásra.

Az alperesi beavatkozó tájékoztatása szerint a tervezetthez hasonló

szélerőmű már üzemel Magyarország területén. E vizsgálatok
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tapasáalatainak elemzése azért is különösen fontos lenne, mivel akarva-

akaratlanul felszínre hozná azokat a szakmai problémákat, kérdéseket,

amelyek például a legnagyobb zajteljesítményt adó üzemi állapotban történő

minósítő környezetterhelési zajvizsgálatok elvégzésének gyakorlati

nehézségei re vonatk oznak.

Azigazságügyi szakértői szemlét követően a szakértő kérésének megfelelően

alperesi képviselő megküldte a már működő szélerőművekre vonatkozó -
á]tala készített összefoglalót. Szakértői álláspont szerint ezek a

dokumentumok éppen a per tárgyát érintő legfontosabb kérdésben - a

legkedvezőtlenebb zajteljesítményszintű üzemi körülmények között az

emberre ható környezeti zajterhelés kérdésében nem adnak érdemi

információt.

A kérdésre adandó konkrét válasz: a vizsqált létesítménvhez készült

szolqálhat.

4.)

külterület művelési áq besorolásra tekintette!.



Iqazságügyi szakértői vélemény Fejér Megyei Bíróság 10 K 21 .54812008139

Bárminemű létesítmény megvalósításához szükséges előkészitő fázis egyik

legfontosabb eleme a már üzemelő létesítmény közvetett és közvetlen

hatásterületének a meg hatá rozása.

Általánosságban hatásterület alatt azt a területet, vagy térrészt kell érteni, ahol

jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a

környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet.

A 2008. január 1. napjától hatályos, a környezetizaj és rezgés elleni védelem

egyes szabályairól szóló 28412007. (X. 29.) Korm. rendelet a zajvédelmi

hatásterület meghatározására az alábbi szabályokat fogalmazza meg.

" A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás
hatásterületének) határa azavonal, ahola zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is
legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

b) egyenló a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési
határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a

határérték,

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével -
egyento a zqforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési
határértékkel,

e) gazdasági teruletek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,

éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

(2) A környe zeti zajf orrás hatásterü letének megállap ítása sorá n

a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres
magasságra kell elvégezni,

b) beépített területen a számítást, illetve a mérést ar(a a magasságra kell

elvégezni, ahol a legnagyobb hatásterület mérhetó, illetve számíthatÓ, és van

zajtól védendő homlokzat

(3) A környezeti zqíorrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell

iigyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve

számítható."

Annak ellenére, hogy a vizsgált létesítményre vonatkozó engedélyezési

eljárások időpontjában a fenti rendelet még nem volt hatályban, illetőleg az

ezt megelőző 1211983,(V.12.) MT rendelet erre vonatkozóan nem tartalmazott

tételes előírásokat, a most hatályos rendelet erre vonatkoző egyes szabályai

aggálymentesen alkalmazhatók, mivel szakmai evidenciákról beszélhetünk.
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Fentiek alapján nem vitatható, hogy a hatásterület meghatározásához,.

- részletesen be kell mutatni az érintett terület geodéziaijellegzetességeit;

- részletesen ismertetni kell az érintett területre vonatkozó területrendezési

és építési előírásokat;

- részletesen be kell mutatni az érintett terület tervezéskori tényleges és

távlati használati módját;

- részletesen be kell mutatni az érintett tervezési terület alapzaj és háttérzaj

viszonyait;

- számítással, illetőleg a korábban már ismertetett referencia zajvizsgálatok

eredményeinek felhasználásával részletesen be kell mutatni az épités, az

üzemelés, illetőleg az esetleges felhagyás időszakára jellemző környezeti

zajterhelés mértékét,

A vizsgált esetben figyelembe véve az eltérő geodéziai, a jelentős

mértékben változó meteorológiai, a jelentősen eltérő területhasználati

viszonyokat, nagy biztonsággal állítható, hogy a szélerőmű hatásterületének

differenciált bemutatása indokolt.

Az engedélyezési dokumentációkban szereplő leegyszerűsítés fentiek alapján

tehát erősen aggályosnak tekinthető.

A szakértői helyszíni szemle tapasztalatai, illetőleg a helyi önkormányzat

munkatársaival történt konzultáció alapján megállapítható, hogy a tervezett

szélerőmű közvetlen környezetében olyan zárkerti ingatlanok, hobbikertek is

találhatók, amelyeken állandó lakás céljára szolgáló épületek vannak, Az

épületek egy részében állandó jelleggel bejelentett lakók életvitelszerűen

élnek.

A hatásterület vizsgálatával összhangban egy adott létesítmény építési

engedélyezési eljárása során is lényegesnek tartom az alapállapotban

bekövetkező változás mértékének és jellegének pontos bemutatását.

Szakmai szempontok alapján aggályosnak tartom azt az álláspontot, amely

szerint ennek vizsgálata és bemutatása az esetleges használatbavételi

en gedélye zési eljárás felad ata,
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AggálYomat a környezetvédelem egyik alapelvére, nevezetesen a megelőzés
alaPelvére és egy alapvető követelményre, vagyis a kedvező környezeti
jellemzőkkel rendelkező területek minőségének megőrzésére vonatkozó

követelményre alapozom.

A kedvező alapállapotban bekövetkező romlás vonatkozásában különös

hangsúlyt érdemel, hogy egyrészt egy olyan létesítményről van szó, amelynél

nem zárható ki, hogy mind a nappali, mind az éjszakai időszakban egyaránt a

legnagyobb zajteljesítményű üzemáIlapotban üzemeljen, másrészt a
környezetre gyakorolt pillanatnyi hatása kiszámíthatatlan módon és jelentős

mértékben eltérő lehet.

E tekintetben mind a jogalkotó, mind a jogalkalmazók számára igen

tanulságosnak tartom a már meglévő és üzemelő létesítmények által okozott,

a környezeti zajterhelés növekedésére visszavezethető érdeksérelmekkel

kapcsolatos egyéb eljárások tapasztalatainak összegezését és figyelembe

vételét is

A tervezett szélerőmű telepítési helyszinével kapcsolatosan szeretném

felhívni a figyelmet egyrészt a települési önkormányzat képviselőivel

lefolytatott konzultációról készült emlékeztetőben foglaltakra, másrészt Fejér

Megye Közgyűlése 112009.(l1,13,) K.R.Sz, rendeletére, amely Fejér Megye

területrendezési tervéről szól, és amely rendelet nem teszi lehetővé a
tervezési helyszínen szélerőmű létesítést.

A korábbiakban már említésre került, hogy egy olyan létesítményről van szó,

amely egyrészt jelentős mértékben és hosszú időre meghatározza a táj

jellegét, tájesztétikai éftékét, a környezeti állapot minőségét. Ez a tény

megköveteli, hogy az érintett önkormányzat és lakosság érdemi módon

vehessen részt az adott beruházás teljes folyamatában, beleértve az

előkészítési fázist is.

Szakértői tapasztalat, hogy az érintett lakosság és önkorm ányzat egy új

létesítmény valódi hatásaival csupán a beruházás előkészítési fázisának

végén, vagy csak az építéskor, üzembe helyezéskor szembesül.

jl
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Egy szélerőmű gyakorlatilag nem tájbailleszthető, domináns tájalkotó elem,

ezérl egy lakóterület közvetlen környezetében csak a valamennyi érintett fél

számára elfogadható kompromisszum lehet a megoldás.

Kömyezetvédelmi szakértői szempontból is rendkívül fontosnak tartom tehát

az érintettek részvételével lefolytatott érdemi érdekegyeztetési tárgyalásokat,

amely valamennyi érintett, de álláspontom szerint különösen a beruházó

alapvető érdeke.

Ebből a szempontból tartom fontosnak és tanulságosnak az érintett

ön korm á nyzat képvise lőivel lefolytatott ko nzu ltá ció ta paszta lata it.

A kérdésre adandó konkrét válasz: a vizsqált létesítménvhez készült

vizsq á lt te rü l et d iffe re n c i ált j e l leq ét.

5.)

tervdokumentáció 18. számú mellékletében szereplő viszonvítási pontok

rendelet előírásainak meqfelel_e számítások a!apián.

A Vál Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében lefolytatott szakértői

konzultáció eredménye megerősítette azt a szakértői álláspontomat, hogy az

engedélyezési dokumentációkban szereplő megítélési (viszonyítási) pontok

nem jellemzik teljes körűen a vizsgálandó hatásterületet.
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A tervezett szélerőműtől 400-500 m távolságban zárlkeríi ingatlanok,

hobbikeftek találhatók, Az egyik zárilkerli ingatlanon lévő épület erőmű felöli

homlokzata előtt 2 m-re,1,5 m magasságban felvett mérési ponton (mellékelt

legi felvételen feltüntetett mérési pont) a szakérlői helyszíni szemle keretében

tájékozódó jellegű zajmérésre került sor.

Az erőmű hatásterületén belül egyéb - a vizsgált zajforráshoz hasonló jellegű,

üzemi - zajforrás nem működik, nem is érzékelhető, ezért háttérlerhelés

nincs. Ebben az esetben a hatásterület határának az a vonal tekintendő, ahol

a vizsgált zajf orrás által keltett zaj az adott terület jellegzetességeit figyelembe

vevő nappali és éjszakai határértéknél legalább 10 dB értékkel kisebb. A
területi jelleg (falusias) és a zajforrás üzemelési módja (élszaka is üzemel)

miatt jelen esetben ez az érték minimálisan 30 dBA.

Fentiektől függetlenül - szakértói álláspont szerint - figyelembe véve a
hasonló tárgyú polgári peres eljárások tapasztalatait is, a hatásterület

meghatározásánál alapvető szempontnak kell tekinteni az ügyféli

1ogosultságot is, amelyet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004, évi CXL, törvény 15 §. határoz meg.

Ennek alapján hatásterületnek azI a területet kell érteni, amelyen olyan

tulajdonosok vannak, akinek jogát, jogos érdekét érintheti az adolt beruházás.

Környezetvédelmi szakértői álláspont szerint nem vitatható jogos környezeti

érdeknek tekinthető a környezeti állapot minőségében bekövetkező

bárminemű romlás.

E tekintetben a korábbiakban ismertetett hatásterület (30 dBA egyenértékű

zajszinttel jellemezhető terület határvonala) tovább bővítendő a ténylegesen

érzékelhető zaj határvonaláig, ahol viszont a mindenkori alapzaj nagysága

lesz a meghatározó. Az alapzaj egyetlen összetevője a viszonylag távoli

közutak közlekedési eredetű zaja. A nappali időszakban mért alapzaj

nagysága 27-28 dBA volt. Ez az alapzaj az éjszakai időszakban nagy

valószínűséggel még ennél is kisebb. A tájékozódó jellegű zajmérési

eredmény megerősíti a szakértő által is tapasztalat felperesi és önkormányzati
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á lásPontot, amelY Szerint a vizsgált terúlet a környezeti zaj szempontjából
,endkívül kedvező környezeti adottságú.

Szakértői állásPont szerint - a helyi önkormán yzat álláspontjával is teljesen
regegyező módon - nem vitatható, hogy a hatásterületen életvitelszerűen

eiÓ bejelentett állandó lakosok egészségének védelme érdekében vizsgálni
<ell az őket érő zajterhelés nagyságát, amely semmiképpen sem haladhatja
,,Teg a falusias területre előírt egészségügyi határérléket.

ítá z, hoqv a lé

002(ll1,22. öM- inak

6,) Nyilatkozzon a 15.0 Ma

közölie ennek indokát.

A szakértői véleménY 6 oldalán ismertetésre került a szakértői vélemény
elkészítéséhez felhasznált dokumentumok sora. Ezek között szerepel a
Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, 2009. január 7. napján kelt első
előkészítő iratának 1 . SZ,, Dr. lllényi András akusztikai szakértő által
ellenjegYzett melléklete, illetőleg a Dr, Balogh lstván szakértő által _ a yál
kozség külterületére tervezett Enercon E-53 típusú szélerőmű e9yes
zajvédelmi kérdéseinek tárgyában - készített, 2009. március 16. napján kelt
szakértői véleménYe. E szakértői vélemények részletesen foglalko znak a
kérdésben szereplő hangterjedési szabvány alkalma zhatóságával.

l
l

,:
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Kérdésként merülhet fel, hogy a Magyar Szabványügyi Testület illetékes

műszaki bizottságának, a 2006. november 14-i üléséről készült

emlékeztetójében szereplő alábbi állásfoglalása, miszerint ". . , a műszaki

bizottság tagjai megegyeztek abban, hogy sem az MSZ 15036, sem az MSZ

lSO 9613-2 előírásai nem alkalmasak a szélerőművek környezeti

zajhatásainak meghatározására,.." jelen eljárás szempontjából hogyan

értelmezhető.

Szakértői álláspontom szerint ezzel kapcsolatosan két kérdést érdemes

felvetni.

Az egyik kérdés, hogy olyan szakmai állásfoglalás, amelynek tartalma még

nem került be valamelyik szabványba, kötelező-e, vagy sem.

Erre a kérdésre már a szakvélemény elején megkíséreltem válaszolni,

miszerint a szabványokban leírt vizsgálati és értékelési módszerek a szakértő

fontos dokumentumai, segédeszközei, amelyeket nem tud megkerülni, de

amennyiben indokolt, akkor azok a vizsgálati, étlékelési módszerek az egyedi

kovetelményeknek megfelelően kiegészíthetők az újabb tapasztalatokkal és

eredményekkel, és itt az "egyedi" 1elzőn van a hangsúly.

A másik kérdés, elvárható-e, hogy egy ilyen fontos szakmai állásfoglalás az

érintett szakmai körben ismeft legyen,

Határozott válaszom, hogy jelen esetben igen. Az illetékes szakmai

fórumokon, konferenciákon, egyéb tanácskozásokon a műszaki bizottság

állásfoglalásában szereplő kérdések - többek között a nagy magasságban

lévő zajforrások hangterjedésijellemzőinek a korábban feltételezettektől eltérő

sajátosságai - folyamatosan felszínre és tárgyalásra kerültek, tehát ezek

ismerete a szakma képviselőitől elvárható.

E feltételezés megalapozottságát egyébként alátámasztják a jelen eljárás

sajátosságai, hogy még egy civil egyesület (felperesi beavatkozó) is

tájékozódhatott és tájékozódott is ezekről az aktuális szakmai kérdésekről.

Nehezen elképzelhető, nem életszerű, de nem is fogadható el, hogy a

szakma nem, csak a civil szervezetek tudnak érdemi szakmai

állásfoglalásokhoz, információkhoz jutn l.

,i]
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=:z>i kapcsolatosan az a vád érheti a szakértőt, hogy jelen esetben a
'= .eres és a felperesi beavatkozó szakmai álláspontjával teljes mértékben
:u:'cSui. GYakorlatilag jelen esetben ez nem is vitatható, de ennek egyedüli
:/a hogY szakértői megítélés szerint a felperesi beavatkozó - a szakértői
:_.a<orlatban ritkán tapasztalható mélységű és széleskörű konzultációs és
-::aimazási munkát követően, mértékadó szakértői véleményekkel is
-=3erősített - helyes szakmai álláspontot alakított ki,

ada rét válasz: MSZ 1 2 szabván

által ' számítás

: ralmas i szakéríői

l
l
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l
l
l
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l
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l
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ritmikusan lü rrekció alka

kw szélerőmű é

zai- és rezoés e s körűen

í 996-1 :200

ltételei. V a védendő lokzat e omlokzat

olt-e a zaiszámitásban

eleget tesz_e.

A szakértői vélemény korábbi részeiben is ismertetésre került, hogy a vizsgált

építési engedély olyan létesítményre vonatkozik, amely környezeti zajvédelmi

szempontból speciális sajátosságokkal rendelkezik. A sajátosságok mind a

-29-
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vizsgálati módszereket, mind az értékelési eljárásokat egyaránt érintik.

Mindkét esetben elméleti és tapasztalati megfontolásokon alapuló korrekciós

tény ezők m eg h atá r ozása szü kség es.

Az alkalm azott korrekciós tényezők igen jelentős mértékben befolyásolják az

értékeléshez és minősítésh ez felhasználható, számítással és/vagy méréssel

meg h atá ro zhatő zaj érlékéL

A szakértő rendelkezésére álló engedélyezési dokumentációk éppen e

ko rrekciós té nyezók meg hatá ro zásának és a l ka l m azásának von atkozásá ba n

tekinthetők aggályosnak, illetőleg nem teljes körűnek. Mind a hangterjedési

viszonyok, mind az érlékelendő zaj jellege megkövetelik, hogy e tekintetben a

dokumentációk a legkorszerűbb szakmai szempontoknak is megfeleljenek. Ez

egyébként alapvető érdeke aberuházónak is.

A környezeti zajterhelés minősítésére szolgáló szabadtéri hangterjedés

számításánál érlelemszerűen a homlokzat hangvisszaverő hatásának

figyelembe vétele nem mellőzhető.

A számitási eredmény megbízhatóságának növelése érdekében minden olyan

körülményt figyelembe kell venni, amely bizonytalansági elemként értékelhető.

Abban az esetben, ha a gyárlő, vagy forgalmazó biztonsági tényezőt ad meg,

akkor annak alkalmazása különös tekintettel egy egészségkárosodás

megelőzését szolgáló jellemző esetében - nem, vagy csak érdemi indoklással

mellőzhető.

A kérdésre adandó konkrét válasz: az alperesi beavatkozó által benvújtott E-

ténvfeltárás alapián tudták meqhozni döntéseiket.

vonatkozásában jelentős kieqészítésre szorul.

-30-
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MELLEKLET

- Szakértői kirendelő végzés

- Légi felvétel a viszonyítási pontokkal

- Emlékeztető Vál ÖK tisztségviselőivel történt konzultációról

- Horváth Mérnöki !roda Építési engedélyezési terv (kivonat)

- Dr. Balogh lstván szakértői véleménye

- Emlékeztető a MSZT/MBZ'4 műszaki bizottság üléséről

- Dr. llIényl András által ellenjegyzett szakértői vélemény

- Smid és Reichert Ügyvédi troda álta! megküldött dokumentumok

- Fejér Megye Területrendezési Terve (kivonat)
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A Fejér Megyei Bíróság a l:|/;észátos Fereng (8442 Hárskirt, Szenrere u.25-szíxr|
által képviselt Magas Eakony KBrnyezetvédefuni Egyesiitet (8425, Lókit, Papod
u.38.sám) által tamogatofr , & Dr. Fekete Sándor Qa24 Budapest, Keleti Karoly u.
9.Ü8,szám) iigyvéd á|tat, képviseit Fiskus Féla Q4?3 Vál, Damjanich u. 47.szám)
felperesnek a Smid és Reichert Ügyvédi iroda $)gyintéz : Dr. Smid Mária iigyvéd -
Székesfehérvar, Koronázó tér 1. IIUZ.szám) által képviselt Hárskr ti Meg juló
Energia Kiizpont Kft {8442 Hárskrit, Kossuth u.2S.szárn), a Dr. Gannoruwa lknga
tanácsos áItaI képviselt Országos Kiirnyezetvédelmí Természetvódelmi és Víz,iiryi
F feliigyel ség (1016 Budapest, Mészá;r.os u.58/A. szíw) alperesi beavatkoz k altal
támogatott a Dr. Hegedils Levente koztiszfviselo által képviselt Magyan Kereskedelni
EngedéIyezósi Hivatal (1024 Budapest, Margit k rut B5.szám ) alperes ellen építési
iigyben hozott k zigazgatási hatarozat fel trvizsgálata iránti perben meghozta az alábbi

yégzést:

a bíróság a perben szakért i bizonyítást rendel e1.

Szakért ril kirendeli Pataki l&íroXy (1087 Budapest, Hungrária krt. 32. szám)
igazságú,gyi kdrnyezeti z-aj- és rezgésvédelmi szakéq,t t.

Az alperesi beavatkozó 20a6. május 19-én a kornyezeti hatasvizsgálaftól és az
egységes krínryezethasználati engedélyezési eljarásróI szóló 3t4/20a5.QilI.25.)Korm.
sz rendelet III. számri mellékletének 74. pontla és a 3. . (1) bekezdés a.) pontja alapjan
a K zép-Dr.rnantr]rli Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Yírtigyi Felíigyeióségbez
beny jtotta a Vál kiilteniletén tswezett széler míí létesítésére vonatkozó el zetes
vi zs galati dokumentációt.

A KDT Ktirnyezetvédelmi Természetvédelmi és Víziigyi Feltigyel ség
61.23512006. számrí hatarozatában megállapította, hogy a tawezetr. létesítnnény
megvalósítasából az elekíromos ft'ldkábel és csatlakozópont kiépitéséb 1, a rendszer
tizemeltetéséb 1 jelentós kdrnyezeti hatások neln szárrnaarak.

A tew ezelt tevékenysé g egysé ges k rnyezethasználati engedélyhez aem kotott.

A hatarozat 3.L pontjában zajvédelnri szempontból kik tést tett. El írta, hogy az
építési*, engedélyezési tervben a hatályos jogszabályi el írasoknak megfelel en
a]arsztikai számítasokkal kell igazolni a zajvédelmí megfelel séget.

10.K.21548.2008,39.
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Uzembe trelyezéskor az iizemeltet nek szabványos muszercs vizsgálattal keIl
elien riztetnie a telephely ktirnyezeti zajkiboc sátását, iltefue az i,izembe helyezés
ibltételeként igazolnia a teriiletre vonatkoz zajterhelési hatarérte,kek teljesiilését.

A hatarozat2006. október 4-én joger re emelkedett.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezósi Hivatal Székesfehérvári Mérésrigyi és
],íu-:zaki Biztonsági Hatósága l17l?9l20a'I. szám eis fokri batátrazatával engedéIyene
- aztetozatban megie}olt 1 db Enercon E-53 típusri, 800 k\}/ névleges teljesítménÉ
-';e ]eromti építését a benyrijtoffi tervdokumentació szerirrti kivitelben, az alperesi
in=var.koz részére-

A tervezett széler rníi a váti 0156110 hrsz. alatti íngatlanon keriilne f,elallíásra.

A torony magassága74,6 méter, a rotor áfirrér je 53 m., ateljes magassága99,6m.
Az els foku hatarozattarta7mazzaatorony létesítési helyének koordinátáit is.

Az elsofolc k zigazgatási szelv az épitesi engedély kiadasával kapcsolatos eljáras
scrán tobb k koz<jtt az egye építnényekkel, építési munkakkal és tpítési
:er,ékenységekkel kapcsolatos építéstigyi ltat ságí engedélyezési eljarásról szóló
:c ',997.QilI.29.)KPM. rendelet el írasai atapjan jart el. Szakhatóságként bevonta az
:.iárasba tcjbbek kozótt a K zép-Dunantuli Kcinryezetvédelmi Természetvédetmi és
\'ízJgyi Felrigyel séget.

Az eis fokon eljaró szakhatóság szaklratóságkérit hozzájarult a tervezett
széler mu,létesítéséhez és el írta a 2.a-2.7 pontokba foglaltan azokat az ehóírásokat,
arnel;-eket azalperesi beavatkozonakaszéle mii létesítésekorteljesíteni kell.

A felperes fellebbezése folfian eljáró - jeien per alperese - Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal JF-63|I4/2aOB. számu hatíxozatával az els foki hatarczat elleni
iei]ebbezést elutasította és az els fok hatírozatot ae Országos K ,rnyezefuédelmi
Természetvédelmi és Víziigyi F feliiryel ség , mint másodfoku szat&at ság
álásfoglalása alapján módosított els folqi srald:m;t sági állásfogtalást figyelembe véve,
reszben megváltortahra az els folfli hatánozatat, az alperesi beavatkozó szírrrrána
engedélye e a széIer mti létesítését.

A felperesi beavaíkozo é ta| támogatott felperes a hatérozat hatá.lyon kív{il
heiyezését kerte jogszabálysértésre hivatkozassal. Áláspontja zerint az építési-,
engedélyezési tervdokurnentáci zqvédelmi részének a zajtérkép tartalmrárE illewe a
zajterhelés számítási módjára vonatkozó megállapítasai rnegaiapozatlanok.

Az a|peresi beavatkoza á tal |ámogatott alperes a kereset elutasítasátkérr..

A felperes tulajdonában van a váli al56l10. hrsz. ingatlanontewezett szóler míi
mellett talrtlható 0156/9. hrsz-rl , szátntó m velési ágl, (ténylegesen $rrimolcs ssel
bete l epített) ingatlatr.

A gytimolcsfbkkal betelepitelt ingatlan miivelése évk zbeni folyarratos munkát
leitételez.
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Az iratokhoz csatolt igazolás szerint a váli , Úlh"gy díjJóben 23 ffi bejelentett
allandó lakos iakil( Q6lF11. sorszánrri irat).

A szakért feladata az alábbi:

1 .) Nyilatko 72an a szakértó arra von atkoz art, vaít-e olyan el írás, rnely
el írja" hogy a széler míivek tervezésekor a zajszámításhoz kótelezóen milyen
számítási módszert vagy szabványt keil alkalmazni. Amennyiben Letezík ilyen
k telez en el írt szabr,ány vagy sámítási módszer, koztilje.

Z.) Kotelez szárnítasi módszer vagy kótelez en alkalmazandó szabvány
hianyában is van-e , illetve vannak-e olyaa számítási módszerek, amelyek a haza!
illetve a ktilfrldi széler miívek iétesítéséb l fakadó tapaszta|at alapjan általánosan
elfogadott módszenrek tekinthet k a magas hangfonások zajhatásának számításara

3.) Vizsgalja meg, hogy az E-53l800 klV széler m építési-, engedélyezési
tervdokumentaciójaban a]kalmazott zalhatás , zaj- és rezgés elleni védelemmel
kapcsolatos .számítasok amennyiben k te\ez eíóirás van e hatasok l<tszámiásar4 e
számljtási módszereknek; amennyiben nincsen ílyen kotelez e} íras, akkor az
általanosan elfogadott szakrnai gyakorlatrrak megfelel e,n késztiltek-e.

4.) A zajvédelmi hataster let meghatínozása az alperesi beavatkozó által
benyujtott építési engedélyezési tervdokunrentációban megfelel -e, figyelemmel Vát
kcizség telep "lésszetkezett terve illetve a hely, építési szabáí7rzat eI trásanru, a

ktilterületen íblytatott tevékanységre, illetve a kiiltertrlet mrivelésí ág besorolasára
tekintettel.

5.) Vizsgálja meg helyszíni szemle lefolytatasát kovet en is, hogy az
alperesi beavatkoz által beny jtott építési-, engedélyezési tervdokumentáció 18. szímri
mellékletében szerepl viszonyítasi pontok felvétele a szakmai szabályoknak
megfelel en tdrtént-e, figyelemmel a telepített gyíimólcsosre és a Váí-Ujhegyen
bejelentett allandó lakosokra is. Álapítsa meg, hogy amennyiben e viszonyítasi pontok
felvétele megfelel , e viszonyítási pontokon mért zalhatÁs a 8Da02.(III.22.) K m-
Eiim. rendelet el irásainak megfelel-e a szénníások alapján.

6.) Nyilatko?aon afia vonátkozóan, h"gy a 15.036. Magyar Szabvány
széler miivek hangíerjedésére alkalrnaáató-eJ amenílyiben nem, akkor kozolje ennek
indokát.

7 .) Yizsgaljameg a4hogy az alpercsi beavatkoz á ta| benyijtott E-53/B00
klV széier mii építési-, enge élyezési tervdokumentációja a zajhatén, zuj- és rezgés
elleni védelem k rében teljes konien vizsgálta-e a tervezetí|étesítmény mukiidése nniatt

vfuható hatiásokat. Bele érrve azt is, a széierómiívek zaja esetén" a megítélési szint
számítasakor fennálnak * a felperesi beavatkozó |víB.43lz009.számír el készít
iratának I. számri mellékletét képez magánszakért i véleményben @r. Balogh trsffán

maganszakért véleménye) hivatkozott ISO 1996-1,:2003. srabv. ritrnikusan liiktet és

ttj zajforcásra el írt korekciói alkalrnazásanak a feltételei.
YizsgáÁta-e a védend hornlokeat eI tt a homlokzat hangvisszaver

batasé .. E k riilményt eryébként a számítások során sztikséges-e vizsgálni. Indokolt*e a

zajszámitasban figyelernbe venni a szélet mu gyártója altal javasolt binonsági tényez t.
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AmerrnYiben igen, az alpercsi beavatkaz állmrt benyujtott dokrrmentáOió e fettételeknek
eleget tesz-e.

A bíróság felhívja az igazságíigyi szakért t, hogy a szafué}emény elkészítéséhez
tartson helyszíni szemlét, a bíróság személygépkocsi használatát enged éiyezi.

A bíróság tájékoztatja az i szakért t, hogy a szaké* kirendelésére a
felperes bizonyítasí índítványa kenilt sor.

A szakért díj fedezésére a bíróság 50.000,_Ft letétbe helyezését rendelte el.

A bíróság f Ihlvj a az igazságtigyi szakért t, hogy 15 napon belti1 a szakért i
munka tartahnara tekintettet készítsen el zetes kóltségbecslést a v ahat szakért i
k ltségel,rr 1 és azt krildje meg a bír sástak, valamint krildje meg a2 igazságngyt
szakért i névlegyzéket vezst hatóság fuló tett díjbejetentesét is.

A bíróság ft|hívja azigazságugyl szakért t, hogy a szakvéleményét 45 napon belíi1
készítse el és ktildje m g a bíróságnak 7 példrányban.

A bíróság a szakvélemény elkészítéséhezkiadja a szakét tészére a peros iratokat
visszaváról4g.

Székesfeh ém ítt, 2009 . auguszfus 7.

Gieszné Dr. Boda Orsolya sk,
bíró

A kiadmány hitelétil:
Stercz]né tiszt-rt.
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pataki károly igazságügyi környezetvédeimi szakértő
1087 Hungária krt. 32.TlF:36-1-334-4610, Mobil: 06-30-9509-385, email: pakft@freemail.hu

EMLÉKEZTETÓ
igazságügyi szakértői konzultációról

(ügyszám: Fejér Megyei Bíróság 10.K.21.548/2008/39.)

Helyszín: Vál, Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

ldópont: 2010. január 13, 14,00 őra

Jelen vannak: Tóth Ferencné polgármester

Hujber Jenő építési előadó

Pataki Károly igazságügyi szakérlő

: konzultációra Pataki Károly szakértő kérésére került sor, aki a Fejér Megyei

3 -Óság fenti ügyszámú szakértői kirendelő végzése alapján igazságügyi szakértői

, a eményt készít a Mészáros Ferenc által képviselt Magas Bakony Környezetvédelmi
-3r'esület által támogatott, a Dr. Fekete Sándor ügyvéd által képviselt Fiskus Béla

'= ceresnek A Smid és Reichert Ügyvédi iroda által képviselt Hárskúti Megújuló

=lergia Központ Kft., a Dr. Gannoruwa Kinga tanácsos által képviselt Országos
{:'ayezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség alperesi beavatkozók

='.al támogatott a dr. Hegedűs Levente köztisztviselő által képviselt Magyar
(ereskedelmi Engedélyezési Hivatal alperes ellen építési ügyben hozott
í )zlgazgatás i hatá ro zat felűlvizsgá lata i rá nt i nd ított peré hez.

- szakértőnek feltett kérdések sorában szerepelnek olyanok is, amelyek a helyi

:=,ületrendezési és építési szabályokat érintik az alábbiak szerint.

",., 4,) A zajvédelmi hatásterület meghatározása az alperesi beavatkozó által

benyújtott építési engedélyezési tervdokumentációban megfelelő-e,

figyelemmel Vál község település szerkezeti terve illetve a helyi építési

szabályzat előírásaira, a külterületen folytatott tevékenységre, illetve a

külterület művelési ág besorolásra tekintettel.



5.) Vizsgálja meg helyszíni szemle lefolytatását követően is, hogy az alperesi

beavatkozó által benyújtott épitési-, engedélyeztetési tervdokumentáció 18.

számú mellékletében szereplő viszonyítási pontok felvétele a szakmai

szabályoknak megfelelően történt-e, figyelemmel a telepített gyümölcsösre és

a Vál-Újhegyen bejelentett állandó lakosokra is. Állapítsa meg, hogy

amennyiben e viszonyitási pontok felvétele megfelelő, e viszonyítási ponton

mért zajhatás a 8l2002(ll1.22.) KöM-EüM. rendelet előírásainak megfelel-e

számítások alapján."

A jelen szakértői konzultáció célja a helyi önkormányzat álláspontjának fentiek

szerinti megismerése.

A konzultációhoz - a fenti kérdések vonatkozásában - a szakértő rendelkezésére

álló, illetőleg átadott dokumentumok:

- Kivonat Vál Község Önkormányzaí Képviselőtestület 2006. február 23-i

ülésének jegyzőkönyvéből, amely a 2212006.(02.23.) számú határozatot

tarlalmazza.

A határozat szerint Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete meg

kívánja kötni a megállapodást a Hárskúti megújuló Energia Központ Kft-vel

egy szélerőmű, ill. szélerőmű park működésére.

- Kivonat Vál Község Önkormányzat Képviseló-testület 2007. 08 16-i

ülésének jegyzőkönyvéből, amely a 11012007.(08.16.) számú határozatot

tartalmazza,

A határozat szerint Vá l Község Ön korm ányzat Képviselő-testü lete hatá lyon

kívül helyezi a 2212006.(02.23.) számú határozatot.

- A Polgármesteri Hivatal 18-312009. ügyszámú, 2009. február 12. napján

kelt, dr, Kiss Tamás jegyző által aláírt "lgazolás"

Az igazolás tatalma szerint a jegyző hivatalaosan igazolja, hogy a váli

Úlrregy dűlőben bejelentett állandó lakosok száma 23 fő.

- Fejér Megye Közgyűlése 112009.(l1,13.) K.R.SZ. rendelete Fejér Megye

Telepü lésrendezési Tervéről.



A konzultáción elhangzott nyilatkozatok:

Tóth Ferencné polqármester

- Vál KÖzség Önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel szélerőmű park
létesítéséhez történő hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy az nem okozhat
semminemű érdeksérelmet a település, az ott élő lakosság számára,
beleértve a zárlkerli területet jellemzően pihenésre, kikapcsolódásra
használó tulajdonosokat is.

Fentiek miatt is került sor a 22t2OO6.(O2,23,) számú határozat
visszavonására, mivel a Hárskúti Energia Központ Kft. telepítési
elkéPzeléseit részletesebben megismerve kiderült, hogy a fenti
szempontok nem teljesülnek maradéktalanul.

A tervek szerinti helyszínen történő megvalósítás esetében mind az adott
terÜletre - Vál-Újhegy - vonatkozó távlati fejlesztési elképzelésekhez
fŰződő önkormányzati, mind a zárlkerti ingatlanok tulajdonosainak érdeke
sérÜl. Sajnálatos módon ahozzáiáruló határozatot megelőzően nem került

sor é rdem i tényfe ltá rásra, érdekegyeztetés re.

- Nem járulnak hozzá ahhoz, hogy az adott, perrel érintett terület jelenlegi,

kiváló környezeti adottságai, beleértve a környezeti zajt is, mesterséges
beavatkozással megváltozzanak. Továbbra is biztosítani kívánják azokat a
feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Vál-újheg yi zárlkerli
ingatlanok tulajdonosai ingatlanjaikat pihenésre, kikapcsolódásra
használhassák, amelyre egyre jelentősebb igény mutatkozik.

Megállapítható, hogy jelenleg ugyan nem áll rendelkezésre forrás az adott

igen kedvező adottságú terület infrastruktúrájának fejlesztésére, emiatt a
terÜlet övezeti besorolásának megváltoztatására, ugyanakkor egy
szélerőmŰ(park) létesítése a zártkerlek közvetlen szomszédságában ezt a

fejlesztési lehetőséget teljesen kizárná, A korábban ismertetett határozat

hatályon kívül helyezésének ez volt a meghatározó oka.
- Vál Község Önkormányzat megbízása alapján most van folyamatban

(kÖzigazgatási egyeztetési fázisban) a településre vonatkozó új

területrendezési terv. Ez a terv - a korábban elmondottak miatt _ a
jelenlegi perrel érintett területet eleve kizárja azon területek sorából, ahol

szélerőmŰ, vagy szélerőmű park elhelyezhető. A településrendezési terv

olYan területet jelöl ki szélerőmű park létesítéséhez, amely sem az
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önkormányzat, sem a település lakói, sem a VAl-Ujhegyi zárlkerli

i n g atla nok tu lajdonos ai számára nem jelent semm inem ű érdeksérelmet.

- Vál-Újhegy zártkerti ingatlanokon különböző, eltérő színvonalú építmények

is találhatók. Az épületeket az ingatlanok tulajdonosai rendszeresen

használják, alapvetően pihenésre, kertészkedésre, kikapcsolódásra.

Számuk határozottan növekvő tendenciát mutat, Az önkormányzatnak

érdeke fűződik ahhoz, hogy az itt tartózkodók körülményei ne romoljanak.

Ehhez kapcsolódóan nem akadályozza meg azt sem, hogy a terúletre

állandó jelleggel bejelentkezhessenek, az érintett területén élő állandó

lakosok számáről szóló, a 1egyző által kiállított igazolást átadja.

-- ber Jenő

Az érintett zártkefti területet a szakértői konzultációt megelőző napokban

ismételten bejárta és meggyőződött arról, hogy a zárlkerti ingatlanok jelentős

hányadán, a tervezett szélerőmű közelében, eltérő műszaki állapotú épület

helyezkedik el. Az építmények között számos olyan található, amelyeket

egyszerű szemrevételezés alapján is megállapítható módon életvitelszerűen

lakás, üdülő céljára is használnak.

f,ataki Káro|y

Bemutatja Fejér Megye Közgyűlése 112009,(l1.13.) K.R.SZ. rendeletét Fejér

Megye Településrendezési Tervéről.

-.,z emlékeztető 4 számozott oldalból áll.

(eszítette: Pataki Károly igazságügyi szakértő

k.m.f.
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P olgánnesteri }Iivatal
2473 Vál, Vajda u.2.
@ 22l559-4a7.

szám/i ázooq.

íGAzOLÁ

Vá| K zségi Önkormán}z at-ré;szér 1 hivatalosan igazolom, hogy a váli Ú;t .g,y dul ben

Ezenigazolást Fiskus Béla 2473 Vál,Damjanich u. 4I. szá,rr. alatti lakos kérésére, a váli 0156

hrsz-on tervezett széler mií lótesítésóvel kapcsolatos kózigazgatasi bírósági eljárashoz adtam

ki,

Vál, 2ü09. februar 12.

-<,. 
l

Dr. Kiss Tamás
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il,:,rr árh \térniiki roda Kft. 21tX} G dtilltí, Szrrbadság tér t1. ilt.
TcVFas: 28/410-985
wwry.hOtvath.co.hul
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l r-Ii{ATÁS, ZAJ És nEzcÉs ELLENI VÉDELEM

: - { TER\ry.ZETT l,n:rgS,Í,T]\,íEN},TELEpírÉsn MEATT vÁngaTó HATÁsox

--.-.iai solán frgvelenrbe ,ett eloírások, szabványok;

- - :,"S3 (.\' 12 )N,{T.sz. rendelet és annak a 88/t990.(rv.30 ) N4T

:, - -:l sz . a 2LI/l997, (XI 26.) Korrn. sz., és a 9612002 (Y, 5)

i ''-'r-'] (III22) KoM - EtiI\{ rerrrlelet a zaj- és rezgésterhelési határónékek

: ::a, iapitásáról.

-r,lSz-ISO 199611-3. "Akusztika. A k,ornyezeti zaj leírása és mérése. " c. szabr,ányok.

],1Sz- 1S l50i 1- 1998 Sz, "A kornyezeti zaj vizsgálata és érlékelése" c. szabvárry.

]',1SZ l 3 - l i 1 -8 5. sz. "Üzentek ós építkezések zajkibocsátásának vizsgá|ata és a
z a, k : b o c sátá si határértékek rneghatározása " c, szabvány.

],.1Sz-l3-183i] 1992. sz. "Akozlekedésizaj mérése. Közirti zaj."

]r[Sz ] 5 036 ..Hangterjedés a szabadban" c. szabvány.

i n-,-1-:\ ezeti zaj- és rezgésterlrelési lratárértékeket a812002 (II7.22.) KoM - EuI\lí, sz. rendelet

- .:. -,_. :.,azza a teruletek építési övezeti l<,ategóriái fir-agr.ényébe

3. tábliuat

Tenileti furrkciók

Megengedett egyenérrékti
fu harrgnyomásszint [clB]

nappal éjj el

i _ julotertilet, uduloirely, gyógyhely, korházi, szanatóritttrti
l :e qved, r,éclett ternrészeti tertilet 45 35

-akcteflilet és intézrrrényterulet laza- íhlusias beépítéssel 50 40

Lakóterulet és intézm&.lvtenilet tonrör, városias
:eepítéssel 55 45

i,-larterúlet lakóépLiletekkel és irrtézlrrényekkel vegy,esen ó0 50

sz., a 24lI992.(L 28,)

Konn. sz. rencleletek

\ .rl kiilteriilete hrsz_: ü156/t0
S z e l e r rn íí Epítési En gctt él.r,ezési Tcrvdoku lncntáció.ia

45



H,_,n áth \,[érniiki [roda Kft. 2100 G diill ,Szabadsiig tér t4.I]t.
Tel/tr'ax: 2á11410-985
tvlvlt,. lto tTath. co. hu

], 
':=.e:'lnuvek telePÍtése, a diil utak kijavitása, az energiaellátás kiépítése a foldmun_kák

: - :. s e a ko n,et 1 en korny ezet zajszenny ezésével j ár,

'-- -i]:i'ZeS idején az átmenetileg megnóvekedett járnríiforgalom a száIlitási ritvonalon és a
'=:]-:es:eruIetén okoz tobbletterhelést. Az építkezés és a technológiai szerelés befejeztével
.::.. : =:ninrális hatások is tne_tsziinnek.

-- --:j'"alósítás idotartanra alatt a kovetkezo tevékenységeket kell figyelembe venni a
, _ -,. :ztii zajterhelés változásának elemzéséhez:

- az ePitkezéshez snJkséges anyagok, berendezések helyszínr e szállitása
- eprtés.

- szere]és,

- az építkezésnél használt gépek, berendezések elszállítása,

1- -----:i ter-ékenYségek zajkibocsátásának számítása a szállit jármilvek, a napi fardulók
::;-]i3k- az alkalmazott bontási, építési, szerelési technológia ismeretében lehetséges.

4. tábláZat
l _ :_.: ;. ep ek és száIlitojármtivek zajkib ocsátása

Járnríí
nregilevezése

Mérósi
pont

Míílriidésí
rnód

Mért
zajje||ernzíj
[-,tx (c!B)

Kanalas kotrógóp
7,5 ln*re a mun-
kavégzés helyétol

tizemszeni
nrrikodés 87_90

CATERPILLAR
lánctalpas kotróq,ép

7,5 m-re a mun-
kavé.qzés helyet l

uzemszeru
multkavégzés 96-99

Földgyalu J,5 m-fe a mlln-
kavégzés helyétol

rizemszerti
munkavé gzés 92-95

Betonszállító rrrixer
7,5 nl-re a mun-
kavégzés helyét l

uzemSZeru
ellraladás 8_5-88

\ehéz teherautó
7,5 nl-re az el-
haladás sávjától

[tzemszerii
eIhaladás 9?-95

Beton pumpa 10 ln-re a

berendezéstol
uzemszeru
munkavéEzés 91-94

Toronydaru 10 m-re a mun-
kavégzés helyét l

tizemszerri
elhaladás 72-]5

\ _,l k ltcrrjletc ht.sz.: 0156/r$ 46
-i z,_ [t ro m E;lítési Engedél1,czési Tervdolirrmcntítcíti.ia
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Horvá lr Mérniiki [roda Kft. 2100 G diill , Szalrrrtlság tér 1.{. Ul.
TeUF'ax; 28/410-9B5
rv tvtv. lrcr-tnth.co. h u

A lakóteniletek forgalomnovekedésboi származo kedvezótlen zalhelyzet-változásának

elkenilése és vorratkozó za.jterhelési határértékek betartása érdekében a beruhiao az építésí

forgalmat, ill. anirak ielent s részeí a lehet ségek figyelerrrbevételével ktilteruleten tervezi

lebonyolítani, az építkezést megszervezni.

Az építési munkák á|tal okozott zaj a 812ü02 gTl.ZZ.) KöM-EtiM rendelet 2. sz. melléklete

szerint alegkózelebbi lakóteruleten nenr lraladhatja meg nappal a 60 dB, éjjel, pedig a 45 dB

zajterhelé si határérték eket.

5.2. A TERVEZBTT r,nrnsÍTMlí,NY naÚxopnsE MIATT vÁnnaTÓ ImTÁsor

{ ttls_ terjedesét a s;zabldban az,tl9]O-"o_9 N4agylr S_zabván.y slerint..sz4mpJu_ts E szabvány

tárgya a meghatárazott környezeti feltételek kózótt, ,dz észlelés helyén keletkezo

zajterhelésnek a kornyezetí zajforrások zajkibocsátási adatai alaplán való számítási módszeí.

A szabvány céljq hogy egységes számítási eljárást nyrijtson a tervezéshez, a tervezés

e|lenórzéséhez, és a krilonftle létesítmények és berendezések által okozott zajkibocsátás,

valarnint a zaj terhelés meghatározásához.

Bár az idójárási viszonyok hatása a hangforrás közelében tobbnyire elhanyagolható, azok a

tár,olság novekedtével egyre erosebben hatnak a hangterjedésre, és emellett a talajhatás és az

akadályok miatti hangnyo m ás szi nt -csokkenést i s megválto ztatják

Ez a módszer olyan korulményeket fultételez, amelyek kedveznek a lrang terjedésének, ezért

ezzel a módszerrel számított hangnyomásszintek általában nagyobbak n hasonló

helyzetben rnérésseI rneghatározott szintekné.l.

A számítás alapja olyan idójárási lrelyzet, amely segíti a hang terjedését. A tapasztalat azt

mutatja, hogy hosszabb id n keresztul és kUlonboz id járási viszonyok kózt mért

hangnyomásszintek átlagos értékei a szélirányu terjedes értékei alatt vannak.

Vál l<iittedilctc hrsz-: 0156/10 47
Szélcl míi E pítési En gcd él 1,-czési Ten,doku nrcntáció ia



Horr,áth N{érntlki [roda Kft" 21ü0 Gtidtill , Szabadwlg tér t4. trlL
Tel/F'rtx: 28/410-985
lvlt,w. htl trt,ath. co. ltu

.{ szélsebesség és a h mórsóklet-ingadozás hatása a hangterjedésre

1 s:él hr ísct

:.,=:szel esetén a hanghullámok a talaitól egy

==: e.ct. ennek követkeáében hangárnyék alakul

.=:__eien a lrangnyomásszint csokkenése léphet fel,

és a hangsebesség irárryfu$g en (vektoriálisan) osszeadódik, a hang terjedése

"gYorsabb", míg ellenszólben "lassabb" . A talaj kozelében a növényzet és a

nriatti surlódás csokkerrti a szélsebességet, ezérl csokken rnagassággal a

is kisebb lesz. Így a nragasabb légrétegekben a hangterjedési sebessé*qe

nóvekszik, és ellenszélben csokken. A hanghrrllámok legrovidebb utja ezért

ir ány áb a, el l e nszél b en a talajto| távo lod va gőrbu l.

bizonyos távolságra már nem érik el az

ki. Ezért egy átrneneti z na mogött lév

ennek mértéke a 30 dts-t is elérheti.

-. :;:.iedo hanghullámokat a talq (részben) visszaveri. Ezek a visszaver dósek részlegesen

,_-,' esetleg még teljesen is megsztintethetik az akadályok rniatti hangnyomásszint-

:, _ ._..eneSeket,

-::*=:,. cmasszint változását, ingadozását eredményezi fbleg a harrgforrástól távolabb,

, ...:i:epp viszonylag csekély kiterjedésri hangforrások esetén, melyrrek kiterjedése

}r]:.,,,iag csekély. A hangforrás eros irányítottsága ezt a hatást növelheti. A hangteriedés

,:.:..r-talanságait a leveg turbulenciái is er sítlretik. Az örvények a hangenergiát

:--= -.:;:jak. illetve elnyelik. Ezek a hatások azonban általában elhanyagolhatók. Kivételt

': 
- 

_:.* 
- olyarr hangterek, anielyekben eros irányitottságu hangforrások vagy árnyókzónák

, :, . i,ry t é rsókl et-ingartrozi,ls h.nttisa

-:-::iJilamok törését a talaj feló, illetve a talaj fel 1 a légkor homérséklet-kulonbségei is

, _::.:-:r:_l A széilel ellentótben azonbatr a levego homérséklete a hangsebesség mirrden

:- :':]li 39V ílleteserr hat.
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Hon áth Mér,niiki lracla Kft. 2100 Gf{ttill , Szabad_ság tér I_4. I/1.
TcI/Fax: 28/410-98=
wtvry.hon ath.co.hti

3:zcnitalan idóiárási lrelyzetben

. 
=,, =óhomérséklet-emelkedés a

::-r-nersekleti gradiens lép fol. A
ie] ssege is csökken, ezáltal a

l3l931-11.i ékzóna.

a nappali talaj melegedés kovetkeztében fellépó

magasság novekedésével csökken, ezálta| negativ

h merséklet csökkenésével a hanghullámok terjedési

hanghullámok ettérulnek a talajtót, ísy létrejon a

Si:bii légrétegzodés (talajinverzÍ ) mellett a magassággal emelkedik a homórséklet, és ezzel

=;,utt a hang terjedési sebessége is, A hanghullárnok ityenkor a talaj ;elé hajtanak el,

Fgvenetlen homérsékleti viszonyok esetébe4 arni pl, felnrelegedett feltiletek felett jon 1étre.

,uóulenciák alakttlnak ki, és szóródást hoznak létre. Ha a hanghullámok ilyen tenileten

hr l ad nak át, akkor hangnyomásszint -íngadozások j ohetnek létre.

,/

! rl g ad oz o t Qj. é t e gzrirté 4

A nap folyamáni napsUté es napokon nappal

Az év folyarnán: t rlnyomóan nyári id szakban

:+tfu/ /egere,g,zadár

Á nap íó(yaman tt'szta, sz{{csen{es esíí{s {1jb ' í sr.akóan

Az év folyamán: els sorban télen,

Iiatosugarát tekintve a zaj tabbnyire lokális probléma. Ez alatt a értlttk, hogy az adott

:;nglforras hatása határolt térben tobbnyire egy vagy néhány szonrszédos épilletre

-'r-ilr,latozMjk J.l,|eíl,e szabad íérbea )gen ,Dagy te}jes1íményu .bangíbrrások esetón js csak

:-:hánvszor száz méter távolságra terjed ki az akusztikai hatása. A nrodern szélturbinák

-'sendesek és egyre zqtalanabbak. Tíz évveI ezel tt a széIturbinák hangosabbak voltak mint

:..a Sok erofeszítés tortént a jelenlegi csendes gópek megalkotása érdekében, amelynek során

:e,_rzieteiben is figyelmet fordítottak nincl a formára, min d a lapátkerékre, mind pedig a gép

n:echanikus részeire. A széleromri hang|a kisnrértékben emelkedik a szél sebességével.

{ szél hangja a fak és él sor.,ények mellett, ópriletek k rtil és a lrelyi terepen átfujva

;S\'ancsak növekszik a szélsebességgel, de rendszerint rragyobb mértékben és így gyakran

=i:il,onija a turbina hangját.

\'í] k lter lctc hrsz.: 0156/10 49
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{ szeleromti várható hangteljesítményszintje a szélsebesség fiiggvényében eltéro lehet.

Enercon E-53/800 ktrV típusu széleromíi

8 nr/s szélsebesség (l0

hangtelj esítménys zint1 e :

m magasságban) esetén: !02,5 dBA

i :er' ezett szélerómii szabadtéren fog tizemelni, nagy kiterjedésii tenileten. A vizsgált
i--::tkon, a széler nrti áIta| okozott zajkibocsátást az 15036-os Magya.r Szabvány szerint
'::noituk, A széleromri lrangnyomáseloszlását ábt,ázol térképet és a várható zajterhelés
i:an'litást, illetve a széler mií távolságát Vál belteruletét l a nrellékletben csatoltuk. A
s-nitások alaPján a tervezett széleriimíi várlrató zajkibocsátása Vál beltertiletén nem éri el a
:-,.:,:t teruIeten megenge dett 40 dB éjjeli hangnyomásszintet.

i
}íeeiegízés: Az el rejelzett zajterhelés várhatóan kisebb lesz, nrivel ez a számítási módszer
:-"':l kÖni]ménYeket feltételez, arnelyek kedveznek a hang terjedésének, ezért ezzel a
--,:':-'zerrel számított hangnYomásszintek általábannagyobbak a hasonló helyzetben méréssel
:. J :,atarozott szinteknél.

{ zajforrás hangteljesítnrényszintje 8 m/s szétsebességre adott, ez aszélsebesség 10 m
rnagasságra vonatkozi[r. A, tervezett szóler míi kiizelóben lév GsM ndón zaa4.iritiustól
! e ?eft szélenergetilrai rnérések alap.ián l0 nr magasságbam az áttragos szólsebessége 2,1
rfl s.

i :en'ezett széler mti számítással meghatá rozott zajkibocsátása a vizsgálati pontokon az
-:nneies idoszakában rárhatóan alatta nrarad a vonatkozó határéftékeknek, tehát a zajvédelmi

= : _:=soknak megflelel

,i' =;rtiek alaPján - a határértékek és a várható zajkibocsátás figyelembe vételével _ a
: =:' - 7efi beruházás zajvédelrni szempontból j avasolható. A számítások alapján a vécle ndo
: 

'>::n:'nYek 
kcirnYezetében az rizemelo szélerornu nem okoz a jogszabáIyban a tertiletre

- : - :a:arozott határértékeket meghal adó körny ezetizajterlrelést.

\ n kr]ltt,rr]lete hrsz.:0156/10 50
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Bevezet rész

A Szakért feladata:

A Megrendel álta| feltett és az alábbiakban részletezett kérdésekre adott válaszok
kidolgozása.

A szakvélemény rendeltetése :

A szakvéleményt a megr ndel a Fejér Megyei Bíróságon a 10.K. 21 .54812008. szarntr
perben a Me grendelo felhaszr álhatja,

A BIl8Ml2009. jelií szakértói vélemény megkérésének clátuma:

2009, márcirrs 1.

A BIl8M/2009 jelu szakértói vélemény elkészítósének dátrrma:

2009.március 16.

A szakvélemén5, elkészítésélrez feihasznált háttéranyagok :

Á. A Megrendel ltal rendelkezésre bocsátott anyagok:

A.1 A Irál koz,ség kalteríiletére tervezett Enercon E-53 széler m építési
t erv do kume ntdc t ój ának a z ajv é del mi fej e ze t e

A.2 Az MKEH-TMBF--SZF-I17/29/2007 sz. építési engedély
A.3 "Észrevételek a zajszámííáshoz" - az építési engedély ellenifellebbezés

mellékJete
A.4 A Magyar Szabvdny gyi Test let állásfoglalása
Á.5 A JF-61/I4/2008 sz. mdsodlbk határozaí
A.6 Az MBi43/2009. sz. el készít irat + mellékletei
A.7 A F felag,,eloség válasza e.rre

A.8 Az MB/44/2009. sz. el(íkészít irat

B. A Szakért ákal felhasznált tovóbbi anyagok:

B,l NORD2000 - Part I
B,2 NORD2000 - Part 2
B.3 Selection of a Propagation Model

C, Felhasznált irodaloru :

C.l G.P. van den Berg: The sounds of highu,inds: the effbct of atmospheric

stabitity on wind turbne sound and microphone noise Qa00 L9.oldal

l1.

?

J.

4.

5
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[I. Szakvélemény

A Megrendel hét pontba gyiijtott kérdéseket tett fel a Vál lccizség ktiltertiletére
tervezett szélerórniÍvel és a terydokumentációval kapcsolatbarr. A kérrJések és a rájrrk
adott válaszok:

]. A tenldokurnentáció zajszámítása az MSZ I5036vagy az MSZ ISO 9613-2
hangterjedési szabvány seerint kész It? Számszerdísíti-e ez a szabvány a mag san
elhelYezett hangforrásolcra jellemz hangterjedési mechanizmusokat? Kizáiia-e ez A
szabvány a m g s forrásokat, í8y a széler mííveket is az alkalmazá.si kóréb t?

Válasz:
A tervdokumentációban kiizíilt számítás kótségkívíil az Ff'.SZ lSO 9613_2
alapján késztilt.

A számitás nem számozott, fekv helyzetii, "A k v etkezó számítással
bemutatjuk a tervezett széler m zajterhelését az A pontban" kezdetu oldalán
a

DC - azajforrás irarrytényez je, DC: D - 0, ...

D: 101og{1 + [d2 + (h, - 1L)2]/[d'* (h, + h,)2]}

;::'"x,::ffJ21!,3';';[1,::;ffi";";",Yí^|::i,ft itlH'Jil"H#Ji:
A számítás ugyanezeí} oldalán, az

t : t3^:-''íxTt':1T:::,kció 
s tény ezók, ",

i?i:ff, :x,Ji:'J 
-l'ff;;lt,triT 

:;::#: #;T lffi f,::á"| "y 
o *,

egyenlettel.

A számítás a ktilorrféle mennyiségeket is azMSZ ISO 9613-2 szerint jel li. A
számítás 48-49. oldalán lév , "A szélsebesség és a homérséklet-ingadozás
hatása a hangterjedésre" címu kvalitatív, ezeket a hatásokat nem
számszeriisít leírás viszont sz szeintazMsz 15036 szabványb 1

származík.

Az,F4.SZ ISO 9613-2 nem szátnszeriísíti tetjeskiirii n a nraga forrásokra
jellemz hangterjedési mechanizmusokat.

Az MSZ ISO 9613-2 szabvány tételesen felsorolja a szabvány álíal
számszertis ített, a hangte rj edés i ritv onal o n j e l entk ezó hatás o kat :

D a távolságtól ftigg csillapodás
tJ a lógkor hangelnyelése
D talajkcizeli csillapodás
D visszaver dés ttikrtiz feltiletelaol
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t] akadályok fedése

Ezek kÓzott a magas források és a szél egyrittes jelenlétébó! származ
atmoszférikus refrakció és a harrghullámoknak a talajról tortén ismételt
visszaver dése (a továbbiakbarr rcividen: refrakció) nern szerepel. Mive1 ezek
a hatások a harrgnyomásszinteket megnovelik a hangtbrrasnaÉ a szélalatti
oldalán elhelyezked terhelési pontokban , ezétt ez i szabvény és azMSZ
1 503 6 szabvány is magas források azaktó|";;él ;I:.attí iiélyzetbén
lév tetlrélósi pontóI{ tekintetébén ovásárá tévád.

AZ]MSZISO g613,2*unUne*y explicite kizárja a ó0 rn-néI magasabb és a
megítélési Ponttól 1000 m-nél távolabb tév a hangforrásokat áz
alkalmazási kíiréb,ól.

A szabvány az alkalmazási kcirét - idézve a szabvány sz veg éí - "a ft,ldtjn
lév " hangforrásokra korlátozza.

A szabr'ány 5, táblázata számszertien k zli azokata távolságokat és a
hangterjedési irtvonal átlagos maga ságé ., amelyre mégdecibelben megadja a
mért hangnyomásszintek rogzített kciriilmények kozt mért váttozékonyiagat.
A talajtól mér1 atlagosan 30 m-nél magasabban elhelyezked lrangterjedési
tvonal, vagyis 60 m-nél magasabb hangforás esetében a szabvÁy nem

v állakozik a ponto s ság szátmszerusítésére, l,agyi s az enné| magasabb
hangfonások esetén a szabvány nem ad megb ízhat eredmén lrt ,IJgyatlez a
helYzet a megítélési ponttól 1000 m-nél nagyobb távolságra táv
hangfonások esetében is.

2- Létezik-e eglséges szerkezetbe.foglalt, szabvárryos hangterjedési modell, arnely
alkalmazható magasan elhelyezett hangforrások, igy- széler míívek zajterhelésének a
meghatározására?

A NORD2000 modell egységes szerkezetberr kezeli a magas fornásokra
jellenrz valamennyi rel'eváns hatást, amely a hangterjedési ritvonalon
fellép.

A NORD2O}a álhlános célir, a ménroki gyakorl atra szárrrtés így a
tervezésben és az engedé|yezési eljárásokban is felhaszn álhat számítási
eljárás- A nródszert az észak-európai országok fejle sztettékki és alkalmazzák
kiilcinfele hangforrások, krizttik szélerómrivek zajhatásának a vizsgálatfua is.
Ez amódszer figyelembe tudja venni a mérsékelten refraktátó légkor hatását
is- Figyelemrenréltó, hogy a NORD2000 modell kifejlesztésében Dánia, ahol
mind a lakosságra, mind teriiletre nénre a világon a legtcibb szélerómíi van,
vezetó szerepet játszott. A NORD2000 modell által számított
hangnyomásszintel<et folyamatosan ellen rzik mérésekkel is, így a módszer
Pontosságáról is képet kaphatunk. A módszer korlátai els sorban er s
refrakció esetében mutatkoznak meg, amelyek a nagyobb - és a valóságban
ritkábban el forduló - szélsebességekhez kapcsolhatók.
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j ,iiialmazhatÓ,e a Magas-Bakony Kórnyezetvérlelmi Egyestilet által (MB/43/200g.:: cj'5késit irat, 9. Pont) bemutatort nem szabványos strámftási módszer a szóban
'':rgo széler m zajhatásár kifejez megítéIési szint rneghatározására? Ennek as:ámítási módszernek a ttih"ében megfelel-e a tervezett széler míí a zajvédelmi'rttereImérryebtek?

A javasolt számításÍ rnód zer kéúségkívtil tartat mazza azokat a jelenlegi
ismereteink alaPján relevánsnak tekinthet hatásokat, amelyeÉaz építési
ten-dokumentációból híányozna\ és így ponfosabb erednnényt
szolgáltat.

A PÓtlÓlag figYelembevett hangterjedési sajátosságok kozott szerepel a Ketiatmoszferikus refrakció - amelybe beleértitik a hanghullámoknak átauirat
torténo ismételt visszaver dését is - és a Ken védenáo homlokzatról tortén
visszaver dés. A számítás ezeknek a hatásoknak a varható értékét zár jelben
kozli. A koz<ilt értékek helytállóak, vagy legalábbis nem térnek e1 lényegesen
egY r észlete s számítás várható eredrnényétol, azzal, hogy dokumentali
mérések (van den Berg 2006) azt mutatják, hogy bizonyos meteorológiai
helyzetben a mért hangnyomásszintek +1s aniÁ;-val ii meghaladhatj-rik a
számitott értékeket. A ciklikus és azrij lrangfo rráshozkcitooo k.ikr és kr
konekciÓk alkalmazásánaksztikségességér l aMész sos Ferenc által
készített és dr. Illényi András által szakmai\agellen rz tt,z1ag.januar 9_én
kelt szakért i vélemóny állást foglalt.

A javasolt számítási módszerrel számított megítélési szint meghaladja a
falusias Iakókiirnyezetre el írt ójszakai 40 dE(A) határértéket.

A módszer a megítélési szintet a

Lau : L* + Kw f Krefi * Kref.l - K6 - Kr lKcltr f Kt

sszefiiggéssel számí,tja. a}rol

- L.qr,,1 a számítatt rnegítélési szint
- Lrn á kibocsátási hangteljesítményszint
- K,6, az irányííási téayezó
- Krerr az atmoszférikus refrakció mértéke dB-ben
- k.efl a védendó homlokzatr ltortén visszaverodés
- ko a távolságtól ftigg hangnyomásszintcs<ikkenés
- K1 a leveg hangelnyelo hatása
- Kcikl a ciklikus zajhoz k t do korrekció
- Kl az rj zajforráshoz k t d konrekció

amelYbe behelyettesítve a tervdokumentáció B megítélósi pontjára jellemz
megfelel értékeket, nrinim á|is, 2 dB(A) mértékti
hangnYornás szintncivekedé st o ko zó refrakci ó v aI számo |r,a i s a nr e gítélé s i
szi nt meghal adj a a Íblusi as l akó kcimyezetre elóirt éj szakai határ &téket:

Lnpt: 102,5 + 3 + 2+2 -72 -2+ 5 f 5:45,5 dB(A) > 40 dB(A)
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Reálisabb, a refrakció hatás át 3,5 dB(A) mértékri
hangnyomásszintrrcivekedéssel számolva az eltérés még nagyobb.

4. A Ydlra tervezett széler m{j tervdoJatmentációja szerint a turbina kibocsátási
hangteljesítménye ]02,5 dB($ l0 m magasságbAn mért, 8 m/s sebesség szél esetén.
Mennyi a szél sebessége ekkor a talajszintt l mért 2 m magasságban, ahol a létesítést
kOvet ellen rz mérést eI kell végezni? Lehet-e szabványos mérést végezni ilyen
széIsebességnél a vonatkozó MSZ ] B150 mérési szabvóny szerint?

A szél sebessóge a fenti kiindulási adatokkal, valamint a szán ófiildre
jellemz talajérdességet feltételezve 5,8 tn/s.

A h |m] magasságban uralkodó v(h) |mlsl szélsebesség nag.v*ságát, a
referencia hreíma_{asságon megfigyelt vrol(h,.rl szélsebesség és a z [m]
talaj érdesség m ellett a l o garitmikus szél seb es sé gprofi lbó l számíd uk :

v (h) : v,"1 log(t/z) Aag(h,,/z)

Behelyettesítve a referencia magasságot és a referencia szélsebességet (az
építési tervdokumentáció szerint h,"í : 10 m magasságban yreí:8 m/s) és a
szá"rrtófoldi k riilrnényekre jellemz , z:3 cm-nek vett talajérdességet:

v(h:2[mJ):8 [m/s] log( 2Im} l 0,03 [m] ) llog( 10 [m] / 0.03 [m] ):5,8
[m/s]

^IMST,18150 
szabvány 3.3 pontja szerint "5 m/s szétsebesség felett nem

szabad rnérni".

Ez aztjelenti, hogy olyan szélsebesség nrellett, amely esetén a szóban forgó
széler mu a gyártó által megadott 102,5 dB(A) kibocsátási
hangtelj esítménnyel iizemel, az MSZ 1 8 1 5 0 szabv ánynak minden tekintetben
megfelel mérés elvégzése alapvet nehézségbe íitkcizik.

5, Garanciát jelentenek-e a széler m feléptilés kaveff utólagos mérések a
llatárértékt llépés elkertjlé s ére?

A hasznáIatbavételi engedéty feltételeként elvégzend hatósági ellen rz
mérések eredmény egy széler míi esetén senrmiféle garanciáí nem jelenf
az uzemszeríí míikiidés során esetlegesen bekiivetkez határértékt llépés
elkertitrésére.

Ellentétben a szabalyozható és egyenletes zajkibocsátásri tizemekkel (pl.

fli,résztelep, szivattyuállonrás, aprítógép, stb) egy széIer rnii esetében a mérés
id pondában nem garantálhatók azok a meteorológiai k riilmények
(szélfuány. illetve szélsebesség), amelyek hatásfua a zajforrás a gyártó ettal
megadott. mértékadó kibocsátási hangtel.j esítmény mellett mrikcj dik. A
szabványos, tehát jogszertí mérés feltétele az,hogy a mérés helyén aszél
sebessége ne lépje tirl az 5 mls éftéket. Ennél alacsonyabb érték esetén lesz
csak a mérés értéke szabványos, illetve jogszeni. Az ellenórzó mérés így
jogszeruen elvégezl. tó ugym, de ilyen alacson1, szélsebesség mellett sem a
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szóban forgó széler mti, sem általábarl a széleromiivek nem képesek a
mértékadó z aj kib o c s átási telj es ítmény l eadá sár a. U gyanakk oí az ílzemszeru
mrÍkodésnek lesznek olyan szakasmi, ameiyek során a szélercimu zajterhelése
a nagYobb szélsebességek jelenlétében meghaladja az ellen rz méiések által
j ogszeriien megh aátozható szintet. Amenny iben ez a szint e gyszersmind
hltfuértéktirllépóst is jelent, irgy a határértéktrillépés ténye jogszeriíen
elv égzett méréssel nem r ó gzíthetó .

AzMSZ 18150-1 mérési szabvény l998-ban még a széler miivek hianyában
késztilt.

A széler m ivek sajátos miík désének és a hatósági méréseket sr,abáIyozó
tényez knek a tíikrében a határórtéktrillépés garanciája nem az utólagos
mérés, hanem a létesítést megel zo gondos tervezés.

Veszprem ,2009. 03. 16. ,r ku-'\|
Balogh Istvád
igazságllgyi korn y ezeti zaj - és r ezgésv éde lmi
szakérto
Igazolványszám: 1221
Nyilvantartási szám: Sz 271773
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Eí adásvázlat:

Az ftí Z 15036, aa lso 9613 és a szÉler művek
Mészáros Ferenc {Maga -Baránv kornyueetvédelrnl Egyesrilet)2006. október 24.

A helyzet ínkább tipikus, mint r,endkívüli, p[, a.va botonhéjak
.autópályá}<
. j festékek vagy h szigetel anyagok
.légijármr.lvek
,stq, megjelenése is hatással volt a jogszabályokra és aszabványokra

A számítás szerkezete:

kcí

.Elméletí összefügBések (&.or, Artr}

.Tapasztalati képletek (Agr, A,pír, A,*n)

Prof Keiih Attenborough (?006. 04. 21 .):
"of c^ur e tha 0 e af highly elevated wind Íufr,ines WBs notenrisagad at the time lSo gal g,2 was developed so ít should natba exPecfed that tha lSQ fonnulaa for ground effect are applicabteto elevated wind turbinas. tn any c8s ! suspact thatmataarologica!effecfs wltí be Véry impartant wlth such. o#rcgs.,,

IV'AGYAR *ZA.FVÁN'ÜGY' 
'ESTü 

t-Er&1t'ii?tEiTj,T:iJ:il'!i:: i 
"'Hj#slrunlngry#ll*;,"],tihn 

[,J],iJJiíi,.J#i'
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zéler m vek zajhatásának íneghatároeásakor releván n rfi

ezabványp hatások:

.turbuleficia i (nern)koherens sszegzűdés }

.atrno zféríkus refrakcló @ vwind> m/s

.cillndrikus gÉometríei csillapodá

.szélroharnok 
{ szélzej késleltetése }

Releváns §gédmennyieégek:
.d távolság (3 koordínátából)
, Lwekibocsátási teljesltmény (szélsebességfügg )

|- mlt clts

101
4 101,4

10í 6
g 1ü1,8
,|

102 2
6 103.2
9 l05,0
í0 108,0

|0s,0
lz, 1o,0
l3 ,09,0
14 10a,q

gr lr*berd (m/tl

ÍVÍAGYáR NYÜGYF!,ungerlo n 6íands rCs ínet|iution rB: H,tlao ai,ctpeir 9, pí, a,+-,-, 1 ,,fiJFJfli"&"l' Jíí}',JH!3



Rhede ezélerómrítelep
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Megfigyeíések, eredmÉnyek (van den Berg 2006):
.22§a m távolságban 4045 dB
.750 m távolságban 50- 2 dB
,1900 m távolságban rnég aívásuavarok
.inkábh cilindrikus, mint s#érikue cg kkenÉs
.lepátzaj moduláIJa a gen§rátorzajt
.eltér éjszakaí és nappali szélprofil
.á távolság au yetlen hat6kony védolem

em az fi4SZ15036, serfl az l 09613 nem elkatmas széler művek
és más rnaga források zaJhatásÉnak rneghatározására.

MAGYAR ZABVÁNYüGY| TESTÜI_ET
Hungarlan tanoardo lnstltullon " ln*tllul llongroia de Normgt;88lion r UngerlechEs lnstltut íOr NoímungÉzl:H-14 0 8urJepostg.Pí,24, r 109l Fuoapoit,Ütffií .ti 
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-" 5;-
Nov. I5 28aa de. üt:57 0. 5

Néhány lehet ság
. MSZ 1 5036-ot ltiJavítani
.MSZ1 5036-ot kíJavítani ée kiegészítenl
rM Z15036-ot visszavonni,l CI961 3-at lefordftani.l 0961S-at lefordítfini + széler mrjvek (+/-)

lajánlás (p!. 
.*_dÉn_vagy a néffiet el írást}

Fontp,q: egyértelm útnrutetás a szabvány hasznáíóinak aszabvány és a széler múvek víszon yár I

^z 
el adás utáni vita alapján

megegyeztek abban, hogy ssm az
96í3-2 el írásal n ín alkalmasak
zaj hstásainak rneghatározásá ra.

a rn szaki bieottság tagjai
M Z 15036 em az MSZ l Oa széler rnrjvek k rnyezeti

Az fi4sz 15ü36 alkalmazásí területébe (tárgyába) ezl amegállapítáet célseeríj lenne fetvenni,
A második n"q! .ldi pontban Gatbavy Gyula az. MB titkáratájékoztatta a CEN rC U1 Akusrtika *uiopai szanvanyosító
m{lsea}<l bieottságban íolyó munkáról és izakterületen lévszabványok beveeetettségánek helyzetér I.

Budapest, 2006. november 1 at ra4'6l,;1

MAGYAR ZABVÁNYÜGYI TESTÜLFTHungarlsn Standards_lngtlíutÍón . rnril'ur Hongrolt da Normelíleti9lr..Ungerlscíteg lnotltut íOr Normungl3: H.í4 0 Budepeat g, rt, Z+-,, r bJ''óuorp.ii, Úrroj;;;;, . ö : (36í) rut--aióo o Fgx: (3 t) 466.6s23



1. melléklet

Feladatunk az Országos lGmyezetvéde|rni, Természetvódelmi és Vízugyi Felugyel ség
2008. márciusában kelt, L4íOLL97l8l2}08. szám , másodfokrl szakhatósági
ál lásfogla lásának zajvédelmi szeínpontból tortén értékelése volt. Ennek
eredményekepp a kóvetkez megállapításokat tesszuk:

1. HatósáEi e$árásbare bármiiyeffi, az adott mÉispaki prcblérnát ntegfelel en
kezelni képerszabvány és - sziikség esetéfi - t? ííl szabványo szárnítás!
mó,dszer is alkalmrazhat , így a Nernzetkózi Szabványugyi zeruezet {lntemational
Organization for Standardizatón, róvidítve ISO) szabványai is. Magyqrurszág teljes jogt]

tagja a Nemzetkózi Szabványugyi Szervezetnek, amelynek a munkájában , azaz
nemzetkózi szabványok százalnak kidolgozásában immár hosszti évek Óta résztvesz.

2. 
^mért 

értékek utólaEos, valantilyen cólt szolgáIó korrekciója általános Eyakorlat a
zajvédetemben. Legtobbszon már a mérómtíszerek által kijelzett értékek is eleve
konigáltak.

Az lso t 996-t:2$$3 akusztikai szabványbam foglaltak alapján kétfé|e
rnegkózelítésben is azt f,<apjuk, hogy egy csendes, falusias kórqyezetbe tervezett
széleÉm íi becsíi lt zaj hatását céls zerfi bizonyos ko nrekc iók
figyelenr bevóteléve! egyutt értókelni.

Az egyik ilyen megkózelítés szerint, amely a zajfonrás ieltegét veszi figYelemb.e (A.1

táoláát aizabványban), a nitmf,kusan t{irktet {reEular impulsíve) zajok esetében , a
szabvány szerint ide sorplhatók pl" a krltéri labdajátékok (kosárlabda}, vagy egy
bevásárlókózpont melletti nagy parkolóban az autók a.ltajai áItal kettett zaj, esetenként a

harangz gáts', stb, - pszichoaktjsztikai konekciót kell alkalrnazni, amelYnek a mértéke
+5 dB,

A szabványban szerepl példák alapján - azok, walamFett a szélcr rn{hrek hangia
isrmenetéfuen - a széierómiívek által keltett periodEknasarr 'o uhog6" zait ebbe a
kategóriába kell sorol*ri.

A másik megkózelítés szerint (amely az i zajfonrás pszichoakusetkailag
kedvezótldn Sogadtatásiát szánnszer síti, D,3.4 bekezdés a szabványbanl az Űl

típusrí zajforrás ÍprOrozosségekszámára rij típusrl zavaró tényez ., amelYet m x. +5
dB konekcióval kell figyelembeven ni.

A nemzetkozi zajvédelnri gyakorlatra kitekintéssel megállapíthatÓ, hogy a zajforrások
{k*iztt k széleróm wek} lellegének ilyeténforma, tehát a fenti szempontok szerinj
ioÉeno íigyelemrbevéte nelfiet kapo-tt pé|dáu| az Egyesutt Alarnot< Kórnyezetvédelnri

Hivatalánáft tus EpA) e! írósalban, az Egyesíilt Királyság enEedélyezési gyakorlatában,

Kanadában.
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Mncyan ErueRcln Hlvnrnl
1 081 BuoRRest,
KörrÁnsasÁc rÉn 7.

Ücvsám: ES-213t2OO7
UcyllrÉző: HonvnrH KÁnoly
Tsleporu: 06-1-459-7777,06-1 -459-7774
TElspnx: 06-1-459-7764;06-1 -459-7770
E+lrul: eh@eh.qov.hu; horvathk@eh.gov.hu

HarÁnozRr szÁul: 23812007.

TÁncy: e-Wind Kft. Csosz széleromrí kiseromtívi osszevont engedélyének 2.
sz. módosítása

Az e-Wind Kor!átolt Fe!e! sségíí Társaság (1 1 19 Budapest Galambóc utca 12-14.)
rT int kiseromtívi engedélyes (a továbbiakban: Engedélyes) részére 17112006. számu
fa|ározattal kiadott Csosz Széleromrire vonatkozó kiseroművi osszevont engedély (a
:ol,,ábbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelme aIapján a Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Koztársaság tér 7. a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon
efolytatott kozigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

Az. Engedély ,2., 3., 4., 8." számu mel!ékletében lévo adatok e határozat
kiadásával egyidej leg tor!ésre kerülnek és helyükbe e határozat kiadásával a
jelen határozat elválaszthatatlan részét képezó módosított melléklet lép.

l, 
^z 

Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényesek.

Az Engedélyes a módosított 1912002. (X|.5.) számu GKM-PM együttes rendelet
szerinti igazgatási szolgáltatási díjat bef|zette.

A Hivatalnak egyéb eljárási koltség megtérítésérol nem kellett dontenie, mert az
eljárás során ilyen koltség nem merült fel.

i -A,TARozat 9 olonlaól Át_t_ 2OO7. tvÁ.lus 14.
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MRoyRR ErueRotn Hvnrnl
nnrÁRozRt szÁvn: 23812007 .

ktsenón,túvt ÖsszevoNr
enoeoÉly

e-Wtruo Krr. Csósz
SzÉlenóruű

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a kozléstol (kézbesítéstol)
számított 30 (harminc) napon belul, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A
keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján torténó kózzétételér l.

lNDoKoLAs

Ac. Engedélyes 2006. március 27 -én klseromrí elsodleges energiaforrásának
megvátasztására , a létesítésre és a villamosenergia-termelésére vonatkozó
osszevont engedélyt kapott, amelyet a Hivatal 2006. október 25-én keIt 616/2006.
számú határozatában módosított.

Az Engedétyes 2007. január 31-én módosítási kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz.
Hiánypótlási felszólítás után a hiányzó dokumentumot 2007. április 19-én nyújtotta
be.

AE Engedélyes a Hivatalhoz benyújtott kéreImében azt kérte, hogy a Hivatal
módosítsa az Engedély 3., 4. mellékleteiben szerep|o egyik széleroműve típusát, és
kérte, hogy a Hivatal az Engedély 2. számu mellékletében a kereskedelmi üzem
kezdetét, a 8. számú mellékIetében a kotelezó áívétel idotartamának kezdetét 2007 .

szeptember 30-ra módosítsa, s ennek megfeleloen a kotelezó átvéte! idotartamának
végét 2022. szeptember 30-ra módosítsa.

Kérelmében előadta, hogy a gyártó csak az eredetileg tervezettol késobb tudja

szál!ítani a széler mríveket, ezért kell módosítani a kereskedelmi üzem kezdetének
idopontját és ennek kovetkeztében a kotelezó átvétel kezdetét.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratot
megvizsgátta, és a tefolytatott eljárás során megállapította, hogy az megfelel a
jogszabátyokban foglalt kovetelményeknek, ezért a rendelkezo részben foglaltak
szerint határozott.

E határozatota Hivatal a VET 10. a),66. (1)bekezdésel, valamlnt a Vhr.76. -a

alapján hozta meg.

Az eljárási koltségrol a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. torvény (továbbiakban: KET) 72. (1) dd) pontja

alapján kellett rendelkezni.

A VET 9/A. (1 1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs
hetye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtó! lehet kérni a KET 109. (1)

bekezdésében foglaltaknak megfeleloen.

A HnrÁnozet 9 olonlaól Át-t- 2007. tvtÁ.lus 14.
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MncvnR ENeRctn Htvnrnl
nnrARoznt szÁvR: 23812007 .

klsrnőuúvt Összevorur
eruoeoÉly

r_Wltrto Krr, Csósz
SzÉlenőuú

E határozat kozzétételére a VET 9/A. (10) bekezdése és a Vhr 1/F. -a alapján
kerül sor.

Budapest, 2007. május 14.

Horváth J. Ferenc

elncik

Kapják:
e-Wind Kft.
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
MEH lrattár

1 példány
,1 példány
1példány

A HnrAnozlt 9 oLonLgóL ÁLL 2007. vtÁ.lus 14.



MncyRR ErueRotn Htvnrnl
lRrÁRoznt szÁvR: 238 l2OO7,

ktsenőruúvt Összevorur
rruceoÉly

2. szÁtttú uellÉxlet

e-Wltlo Krr. Csósz
szÉlenórrltú

2. számu melIékIet

az e-Wind Kft. Cs sz Szélerom i Enged élyéhez

Az enerqiahordozó és a beruházás adatai

Felhasználni
tervezett/Fe ! haszn á lt
enerqiahordozó adatai

Megnevezése

Származásl helye

Te rvezett fe l has zná|ás

4.
Beruházás adatai

4.1 .

Beruházás kezdete 2007 . iúnius 30. t3 hó

4.2. kereskedelmi üzem kezdete 2007 . szeptember 30. t6 hó

A HnrÁnozlt 9 olonlaól Áll 2007, tvtÁ.lus 14.
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szAt,.lA: 23812007,
klsenóvúvt ÖsszevoNr

rNoeoÉly
2. szAl,tiű tvetlÉxler

e_WtNo Krr. Csősz
SzÉlrnóruú

l

lt

3. számu melléklet
az e-Wind Kft. Csősz Széleromtí Engedélyéhez

,Az Enqedélves és az edé
_ =- S:=.n MEGNrVrZÉS

',Az Engedélyes adatai

ií ciss ló adatai

10

10,1

,10,2

i 10,21

ADAToK

Székhelye 1119, Budapest Galambóc
utca 12-14.

Saját tüzeloanyag termel (i)

Cégjegyzék száma 01-09-733622
Társasági szerz dés kelte 2004.12.02.

Korlátolt Felelosségrí

13406358-2-43
Alaptokéje az Engedély kiadásakor
Befektetett eszkozok konyv szerinti nettó
értéke az Enqedélv kiadásakor
Tevékenységi kor

Villamos energia termelés
Ka pcsolódó tevékenységek:

Hotermelés

mukodési Engedély idóbeli
2031. december 3'l.

csoszi széleromu

Telephelye Csosz kozség kulterülete
hrsz,: 030/8

Az eromrí mtjszaki adatai
Teljesítőképessége

Beépített teljes ítoképessége
Rendelkezésre álló nettó telj.képessége

Önfogyasztása

Villamos energia termelés
széleromri szinkron

Elsődleges energiahordozó

Azer m(j múszaki felépítése ENERCON E-4B és E-53

Fóberendezései

A HnrnRozat 9 oLonLeóL ÁLL 2007. tuÁ.lus 14.
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H;VATAL
-{ -l,- : ::- SZA1,1A,. 23812007 .

Ktsenőnltúvl OsszEvoNT
ENGEDÉLY

2. szÁtttu MELLÉKLET

E-WlND Krr. Csósz
SzÉlenóuú

l
l
l
l

J Generátorok (szél) db 2

a -1 Fotranszformátorok db 2

Gázmotorok db

Erom rjvi nagyfeszultségu állomás

651 Alállomás van/nincs nincs

6.52 Mez k száma db

6.53 Feszultség kV

6.6 Ene rg ia ho rdozo kapacitások
D.o l széntároló et

ó.óz Olaj tároló kapacitás osszesen em'
o.oZ. l Futoolaj em-

6.62.2 Tüzeloolaj em'

6,62.3 Turbinaolaj em"

6,63 Foldgáz fogadás gNm3/ó

I

Biomassza et

7 Menetrend tartási készség
i 71 Terhelés változási sebesség MW/perc 6

72 Szabál yozási tartom ány (RT %) 0-100

8
A maximális teljesítményhez tartozó
légkori kibocsátás értékek
qázturbinánként l qázmotorokként:

8,1 1
Szilárd anyag kibocsátás (korom)

olaitüzelés
Bacharach
szám

8,12
Szilárd anyag kibocsátás (korom)

qáztüzelés
Bacharach
szám

8,21 SOz kibocsátás (olajtuzelés) mg/Nm3

8,22 SOz kibocsátás (gáztüzelés) mg/Nm3

8,31 NO, kibocsátás (olajtuzelés) mg/Nm3

B,32 NO, kibocsátás (gáztüzelés) mg/Nm"

8,41 Cok bocsátás (olajtüzelés ) mg/Nm3

8,42 CO kibocsátás (gáztuzelés) mg/Nm3

8,5,1 COz kibocsátás (olajtuzelés) mg/Nm"

8,52 COz kibocsátás (gáztüzelés) mg/Nm"

9 Villamos energia átadási helyek

10 Az erómu(rész) maradó élettartama dátum
2031. december 31.

11 Villamos energia átvevóje
E.ON Eszak-Dunántúli
Áramszolqáltató Rt.

A HnrÁnozAT 9 oLDALBóL ALL 2007. rrlÁ.tus 14.



MncynR ENenctn Hlvntnl
HnrÁRozRt sáuR: 238l2OO7 .

klsrnóuűvl Összevorur
erucroÉly

4. sznuú MelÉrler

e-Wtruo Krr. Csősz
SzÉlenóvű

az e-w, o n,, 

o.;:H:LTfLn 
gedély éhez

I
II
t
l

Az alapvet eszkozok adatai

SZÉLGENERÁ4) szELGENERATo
Helvszám 1 2

Típus Mért.e. E-53 E-48
Gvártó Enercon Enercon
Toronvmaqassáq m 72,25 76
Rotor átméro m 53 48
Rotor fordulatszám* 1/s 16-32 16-32
Lapátok száma db 3 3
Lapátok hossza m 24
Lapátok anvaqa Epoxiqvanta
lndító szélsebesséo m/s 2,5-3 3
Névleoes szélsebesséo m/s 12 14
eállító szélsebesséo m/s 28

Túlélo szélsebesséq m/s 59,5
Generátor vil lamos teliesítménvkW 300 300
Generátor feszultséo kV 24 ),42
Toronvból kiadott feszültséq kV 0,42
Haitómtí Van/nincs
Generátor pólus szám db
uzembe helvezési idópont dátum 2007. szeotember 30. 2007. szeptember 30.
Rekonstrukció id oontia dátum
Maradó élettartam dátum 2031. december 3'l. 2031. december 31.
Hrsz 0227l15
Eov koordináta X

Y
1BB 178
599 139

1BB 504,26
599 680,99

. Tobb fokozat esetén részletezni

A HnrÁnozet g oLonLaóL ALL 2007 . vtfuus 14,



Mncynn ErueRcn Htvntnl
HnrÁRoznr sánlln: 23812007 .

ktsenóuúvt Összevorur
eruoEoÉly

4. sávú MellÉxler

e-Wtruo Krr. Csósz
SzÉlenóruú

5. GENER oR
Helyszám 1 2
Típus Mért.e.

Gyártó Enercon 800 kW/O,42kV Enercon 800 kW/O ,42 kV
Teljesítmény MVA 0,8 0,8

Feszültség kV 0,42 0,42

Uzembe helyezési idopont Dátum 2007. szeptember 30. 2007. szeptember 30.
Rekonstrukció idópontia Játum
Maradó élettartam Dátum 2031. december 31. 2031. december 31.

6.) FoTRANszFoRMAToR )

G

l
I
t
t
H
hL
#h

IhI
IIL
hL
;

tt
;

l

Helvszám 1 2
Típus Mért.e.

Gvártó Areva Areva
Teliesítménv MVA 0,9 0.9
Feszültség kV 22+2x2,5 o/ol0,42 kV,

Kaocsolási csooort: Dvn 5
22+2x2,5 oÁl0,42 kV ,

Kapcsolási csoport: Dvn 5
uzembe helvezési idopont dátum 2007. szeptember 30. 2007. szeptember 30,
Rekonstrukció idóoontia dátum
Maradó élettartam dátum 2031. december 31. 2031. december 31.

A HnrÁnozlt 9 oLDALBoL ALL 2007. ruÁlus 14.
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MncynR Eruencln HtvnrRl
HnrÁnoznr sávn: 23812007 .

ktsenővúvl Összevour
eruoeoÉly

8. sznuú MelÉrler

e_WtNo Krr. Csósz
SzÉlenóruú

8. szám mel!ékIet

az e-Wlnd Kft. Csosz Széleromtí Engedélyéhez

MegujuIó energiaforrásbó! e! állított villamos energia ktitelez átvéte! alá es
évenkénti mennyisége 3 478 MWh.

Meguju!ó energiaforrásból el állított villamos energia ktitelez átvéte!ének
id tartama 15 év (2OO7. szeptember 30-t 1-2022. szeptember 30-ig)

A HnrÁnozlt 9 olonlaól Át-t- 2007. ufuus 14.
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FEJÉRMEGvE rözevűlÉsn
I/2009.(rr. 13.) K. R. SZ. RENDELETE

FEJERMEGYE
TE Rüta rnnxnnzÉ st TERvÉnőt

Székesfehérvór, 2009. februdr 13.
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FejérMegyeKtizgyíÍlése1/2009.(II.13.)K.r.sZ.rendelete

Fejér megye teriiletrendezési tervér l

A Fejér Megyei önkorm ányzatKozgytilése a helyi onkormánYzatokról szóló 1990' évi LXV'

torvény 70. (1) bekezdés c) pontja,-valamint a tóriiletfejlesztásrol és teri,iletrendezésról szóló

Ig96.évi XXI. torvény 11. ciiÜ.r.rdé9a) o*rj" e. (2]^9*ezdés b) pontja felhatalmazása

alaplán az országos Teri.iletrendezési Tervr 1 szóló'2003. évi XXVL torvénY megYei

tertiletrendezési tervekre vonatkozó eloírásainak nregfelel en Fejér megye tertiletrendezési

tervér 1 az a|ábbi rendeletet alkotja,

I. Fejezet

Általános ren delkezések

A rendelet célja és hatálya

1.

(1) A rendelet célja, hogy meghatá rozzaa megye egyes térségei tertiletfelhasználásánal<

feltételeit, a m rszaki infrastruktu;-hálózatok e, lgy.ái építrnéiyek osszehangolt térbeli

rendjét, tekintettel a fenntartható fejlodésre,_valamint"a ter lÓti, táji, természeti' okolÓgiai és

kulturális adottságok, értékek Á"gaLesére, ill.tu. az eróforrások védelmére'

(2) A rendelet hatálya Fejér megY.! ,te.ri,iletére 
terjed ki. A megye tertjletéh ez Mrtozo

telepti\Áek felsorolását az lly számu nrelléklet tartalmazza,

F o gal ornrne ghatározások

2.

E rendelet alkalrna zásában:

I.ósványinyersanyag-gazdáIk.odásiteriilet,.országosteri'i
kiemelttérségiésmegyeitertiletrendezésitervekbenalkal
kizárótagos tulajdonát lehatárolt, de t

nyilvántartott áwányi zénhidrogének, ]

ásványbányászati és ép teriiletek találhatók,

2. " 
i tervben megállapított és

ezet, amelybe a Budapesti

ilidi'ilkorzeit.iuét.tévelaz
térségek, valamint a nagyváro tartoznak,

o, Teri,iletreridezési Tervrol

terii l etre n cl e zés i t eiv e k re v o n atk ozo e| ó ír ásaít tarta|nazza,

szóló 20a3. évi XXVL torvény megyel

1
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3. éPÍtmértYek áItal igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei
tertiletrendezési tervben megállapított teri.iletfelhasználási kategória, amelybe a miisiaki
infrastrukt ra, valamint a nem telepi.ilési tertiletekhez és teleptilé:i funkciók-hoz kapcsolódó
eg1'edi éPÍtmények teri,ilete és sziikséges véd teri.iletiik tartoznák,

1. erd telePÍtésre alkalmas tertilet; kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben
, amelYbe azok a tobbnyire gyenge termoképességíí mezógazdasági

amelYeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy kcirnyezétvédelmi
ák az erd k létesítését, és azt tennészetvédelmi uugy term helyi okok

nem zárják ki,

5. erdcÍgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben
megállaPÍtott teriiletfelhasználási kategória, amelyben olyan móglév erd tertiletek, valamint
erd telePÍtésre alkalmas teniletek találhatók, amelyek erd gazdilkodásra való alkalmassága
term helYi viszonyaik alapján kedvez és az erd telepítés kornyezetvédelmi szempontból is
sztikséges vagy indokolt,

6, er míL egY telephelyen lév 50 MW és annál nagyobb energia_átalakító építmény,

7. fÓldtani veszélyforrás ter lete; kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben
megállaPÍtott civezet, amelybe a lejt s tcimegmozgásokkal, egyéb kedvez tlen
mérnokgeológiai adottságokkal és építésfcildtani kockázatokkal jelleméihet , valamint a
magas természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatasára jelentkez vagy
feler sod kedvezotlen ftildtani folyamatokkal és a vízjárással oiszefiiggo fólatarri veszélyik
á lta l érintett terí.iletek tatloznak,

8. hag,lománYosan vidéki teleptilési térség., kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési
tervekben megállapított teríiletfelhasználási kategória, amelybe _ ide nem értve a városokat - a
15 fólba-nál nem nagyobb belteriileti laksíirtíségti telepi.ilések telepí,ilési tertiletei tarto znak,

9. kiegYenlító intézkedés: amagteríilet és az cikológiai folyosó áI|apotára, egységességére, az
él helYek kcizcitti okológiai kapcsolatokra negatív hatást gyakorló tevékenyseg eietén a
várható kedvez tlen hatással arányos, az adott magteriileten, okológiai folyosó teniletén vagy
más természeti teriileten elvégzend helyreállítási vagy fejlesáési feladat,

l0. kiemelt fontosság meglév honvédelmi teriilet; országos teriiletrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervekben alkalmazott óvezet,
amelYben a Magyar Kciztársaság védelmi képességeit alapvet en meghatároz , vagy a
NATO-tagságból ered , valarnint a nemzetkclzi szerzódéseiben vállalt kotelesiégei
teljesÍtésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgál teriiletek talállratók,

11. a kiemelt térség és a meg/e szerkezeti terve: a térségi teríiletfelhasználás rendsz erét, a
teleptilések térbeli rendjét, az országos és térségi m szaki infrastrukt ra_hál zatok és
éPÍtménYek helyét, valamint ezek sszefiiggéseit a kiemelt térség és a megye teriiletrendezési
tervében meghatároz terv,

12. kiváló termcíhelyi adottsági erdríteriileí: országos tertiletrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervekben alkalmazott óvezet, amelybe az shonos
fafajokból álló erd társulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdo hármas funkcióját _
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kom1,'ezefvédelmi, gazdasági, társadalmi - egymással sszhangban a legmagasabb szinten
biaosítani képes erd tertiletek tartoznak,

13, kiváló term helyi adottságu szántóterí)let;országos teriiletrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben alkalmazott ovezet, a*elybe az
agrookológiai adottságai alapján kimagasló 'agrárpotenciállal rendelkezó, ugyanakkor
kcirnYezeti szemPontból a legkevésbé érzékeny, ?,zért mezílgazdasági áruiórmelésre
l e ga lkalma sabb szántóteri,iletek tartoznak,

14. kulturális órókség Szempontjából kiemelten kezelend ter let; országos teri,iletrendezési
tervben megállapított civezet, amelyben a világtircikség és világorokség-v árományos tertiletek,
va l am i nt a tcirténeti tel epi.i l és i teri.i l etek találhatók,

15. magterijlet: kiemelt térségi és megyei teniletrendezési tervekben megállapított óvezet,
amelYbe olYan természetes vagy természetkozeli él helyek tart.oznak, arnelyek az adott
tertiletre jellemzó természetes él világ fennmaradását és életkcirtilményeit hossz t távon
biztosítani képesek és számos védett vagy kozosségijelent ségti fajnak adnak otthont,

l6. mez gazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervben
megállaPÍtott teri,iletfelhasználási kategória, amelyben els sorban mezógazdasági mtivelés
alatt álIó teriiletek találhatók,

17. országos jelent ségti tájképvédelmi tertilet; országos teríiletrendezési tervben
megállaPÍtott, kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervekben alkalmazott ovezet,
amelybe a természeti vagy kulturális orokség adottságai alapján a kilátás_rálátás
SzemponÜából védendo tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkezó teruletek, valamint a
v é dett tcirténet i táijá ny i lván ított teriil etek tartoznak,

18. országos komplex tájrehabilitációt igényl terlilet: országos teriiletrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervekberr alkalmazotl óvezet,
arnelYbe a felhagyott ipari termelés és az azt kiszolgáló bányászat egyiittes jelenléte
k vetkezményeképp kialakult, maradandóan megváltozott és károsodott sszefiigg teriiletek
tartoznak,

19, országos ókológiai hálózat: országos tertiletrendezési tervben megállapított civezet,
amelybe az országos jelent ségti természetes, illetve természetk zeli teriiletek és az azok
kcizott kapcsolatot teremt okológiai folyosók egységes, cisszeft.igg rendszere tartozik, és
amelynek részei a magtertiletek, az okológiai folyosók és a pufferteri.iletek,

20. ókológiai folyosó., kiemelt térségi és megyei teri.iletrendezési tervekben megállapított
vezet, amelybe olyan teri.iletek (tobbnyire lineáris kiterjedésíí, folytonos vagy megszakított

él helyek, él helysávok, él helymozaikok, él helytoredékek, él helyláncolatok) tartoznak,
amelyek dont részben természetes eredettiek és amelyek alkalmasak az cikológiai hálózathoz
tartoz egyéb él helyek (magtertiletek, pufferterí.iletek) kcizcitti biológiai kapcsolatok
biztosítására,

2l. pufferter let: kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervekben megállapított óvezet,
amelybe olyan rendeltetésii teriiletek tartoznak, melyek megakad á|yozzák vagy mérséklik
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magtertiletek, illetve az okológiai
folyosók állapotát kedvez tleni,il befolyásolhatják vagy rendeltetésí.ikkel ellentétesek,
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:], rendszeresen belvízjmta teri]let; kiemelt térségi és megyei terí.iletrendezési tervekben
:regállaPÍtott ovezet, amelybe a sík vidéki sík vagy enyhe iejtésviszonyokkal rendelkez
ierLiletek azon mélYebb, lefolyástalan részei tartoinak, ahol ; he i csapadék egy része
áimeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal osszegytilik,

]3, széleróziónak kitett teriilet: kiemelt térségi és megyei teri.iletrendezési tervekben
megállapított civezet, amelyben a széler zió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai
talajféleségekkel (ktilonosen a homok, homokos vályog, t zeg, kotu) jellemezhet teriiletek
találhatók,

24. táw'ezeték felhasítási pontja; egy meglév átvi teli hál zati távvezeték azon pontja, ahováeg)' j átviteli hál zati távvezetékszakasz olyan módon kapcsolódik, hogv a meglév
tál'vezetéki kaPcsolatot megbontja és annak két eredeti végpontju t orott akózvetten villamos
kapc so lat megvál íozik,

25. telePiilési tertilet: a telepiilés belteriilete, valamint a beépítésre szánt tertiletek cisszessége,

26. telePiiléskéP-védelmi ter let: a telepíilésrendezés eszkcizeiben megállapított olyan tertilet,
melYnek szerkezete, karaktere, utcaképe, sziluettje (kí,ils telepiiÉsképe), illetve a táji
ktirnYezettel való látványbeli kapcsolata (kilátás, rálátás) meg riésre, uéd.l.11.. érdemes
érlék,

27. térség: a teriiletrendezés szempontjából megktilonbciztetett teriileti egység, amelyre
vonatkozóan a tertiletrendezési terv eloírásokat határoz ffi eg,

28. térségi Óvezet: országos, kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervekben alkalm azott,
sajátos je|Iemzókkel rendelkezo - a térségi teriiietfelhasznáIási kategóriáktól fiiggetlentil
lehatárolt - teriileti egység, amelyben az e tcirvényben, illewe ktilon jogszabá|yokban
meghatározolí. el írásokat kell alkalmazni,

29- térségi hulladéklerakó hely; a vegyes cisszetételti, nem veszélyes hulladék lerakására
szolgál hulladéklerakó és a kiszolgáló építményeinek cisszessége,

30. térségi jelent ségií tdjképvédelmi tertilet; kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési
tervekben megállapított civezet, amelyben a természeti vagy kulturáli, 

- 

oro115eg adottságai
alapján a kilátás-rálátás szempontjából védend tájképpel, iliétve tájképi elemmel rendelkez
tertiletek, valamint a védett tcirténeti tájjá nyilvánított teriiletek találhatók,

3l. térségi komplex tájrehabilitációt igénylcí tert)let; kiemelt térségi és megyei
tertiletrendezési tervekben megállapított civezet, amelybe a nagyobb tertileti kiterjedésu rágy
kisebb teri,iletti, de siirtÍn el forduló, esetenként tobb telóp lést érinto, a felhagyJtt
hagYománYos iPari termelés és bányászat oko zta tájsebek, az anyagnyer helyek, illeire a
hu l l adékl erakók terí,iletei tartoznak,

32. térségi ter lefelhasználási kategória; országos, kieme]t térségi és megyei teri,iletrendezési
tervekben alkalmazott, a térségben jellemzó teri,iletfelhasznáIásnak -.gf.t.l .n lehatárolt
teriileti egység,
33. tÓrténeti telep lési tertilet; kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben
megállaPÍtott vezet, amelybe a védend tertiletegységek - ktil nosen a torténeti
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lÉ ÉT- :i,r--]!I-1-*r:- 3 :]neneti kertek, a jelent s régészeti lelohelyek, az országos és helyi
l 3]r '="]- :-:: :--: :::uietek. r alamint ezekkcirnyezete, véd ovezetei - tartoznak,

-"1 " 
-]F|-;;-]- relentlési rérség: kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervben megállapított

:.f--iili-llasználási kategória, amelybe a városok teleptilési teriilete, továbbá azokuieteptitesi
:=rulerck ranoznak. ahol a belteriileti laksiirtiség t5 f(jlhaftilcitti,

: j. l;g, es reriiletfelhasználásu térség; országos, kiemelt térségi és megyei terí,iletrendezési
-.ri b.-':1 megállaPÍtott teriiletfelhasználási kategória, ameiybe mózaikos szerk ezetu
e rio 3 azdá l ko d ás i, mezó gazdasági és telepi,i lési térsé gek tarto znak,

-16, l'ilágÓrÖk éS és világórólrség-várományos tertilet; kiemelt térségi és megyei
teruletrendezési tervekben megállapított vezet, amelybe a világ krrlturálii és terméáti
eiroksé-qének védelmér l szóló 1972. évi IINESCO Egyezmény ,".iinti Világorokségi Listára
tblven teniletek, valamint a világcircikségi helyszínek szakmai feltételeinek megfeÍel ó azon
terijletek taftoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam nevében jogszabály által
ttlhatalmazotttestiilet kiválasztott arra, hogy a Világ rtikségi Listára jel ltek iegyenek,-

37. vízeróziónak kitett tertilet: kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervekben
megállaPÍtott civezet, amelyben az 5%-náI nagyobb lejtéstí és a vízer zi káros hatásával
szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jelIem ezhetó teriiletek találhatók,

38. vízgazdólkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési tervben
megállaPÍtott tertiletfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes
vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik.
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l jllptrjmrnL : l[,e i 3:;s _i3z .., zseálat alá vonható teri,iletek cisszehangolt, azonos szakmai

a. 1,3ali::::-:, 3s n:legvei teri.iletrendezési tervekben a széler mtí elhelyezéséhezvizsgálat
3_; i : i:j,;; teruiet or ezetének lehatárolását a Magyarországon - kozte Fejér megyében - is
:e::dr -<zeIeromtivek, széler miíparkok telepítésének szabá|yozatlansága tenné indokolttá. A
széleromuvek elhelyezést kizár ajánlások a KvVM Természetvédelmi Hivatala és az
Orszá_eos Lakás- és Epítéstigyi Hivatal a tárgyban korábban kiadott tájékoztat i és ajánlásai,
l alamint egyéb szakmai állásfoglalások figyelembe vételével kertiltek oszeállításra.
A konkrét telepítési helyet - fenti ovezeten beliil - a telepiilésszerkezeti tervben kell kijelcilni.

Széleromtí elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható tertilet civezetére vonatkoz ajánlás

a) Az óvezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
a ) magteri.i leten, oko l ó gi a i fo lyo só n é s pu ffeft erii l eten,
b) kiváIo term helyi adotts ág szánt -, szó|ó- és gytimolcsos teriileten,
c) erdótertileten,
d) országos és térségi jelent ségűr tájképvédelmi tertileten,
e) világcirokség és világcircikség várományos tertileten, valamint torléneti teleptilési
teriileten,

fl foldtani veszélyforrás teríiletén,
g/ kiemelt fontosságri honvédelmi teriileten és honvédelmi tertileten,
h) muszaki infrastrukturáli s hál zatoktól és egyedi építményekt l d léstávolságon beli.il,

I teleptilési tertileten - a gazdasági tertilet, a megrijítható energiaforrások építményeinek
cé|ját szolgál , a hulladékkeze|ó, hulladéklerakó, illetve a nyersanyaglel hely
kiilonleges tertilet kivételével - és annak 10h m-es korzetében (ahol h a széler mii teljes
magassága),
széler mii telepítése nem ajánlott.

b) Széler mri telepítésére alkalmas hely kijelolését avilágorokség véd teriiletén, vízerozi nak
kitett tertiletek ovezetén, tájballleszthet séget gátló kis tertileten beli,il is indokolt
elkeriilni.

c) A teriilet kiválasztásánál gondot kell fordítani a felvonulási utak tervezésére, osszhangban a

már meglév és tervezett ritkapcsolatokkal.
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,:,*ü elhelyezéséhez
LETRENDEZES|
vizsgálat alá vonható

TERVE
terület ovezete

3l2. sz. melléklet

Sáány

CsabNfi

Obamk

zár Ufurck

'\3É.tlr{

=eEFEffi!

Csokakó
L;6áxDBíeny

SorÉd
BaEnka

FchénáEs.rgó Magyaratnás

lsztirrÉr

}ancsasbánya

sáieercsúcs&konylqJti 
Moha

lEbszenbyórgy

i.

Csír

Lovasbarény

Ab

Sárlercsájr 
,-

Sár=cnlágota 
NagYlók

Martonvását

Rác*eresztlr

zéb$eheltár

zabedegy áza

Perléta
árosd
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