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Előzetes vizsgálati dokumentáció 

A 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

 

1, Az 1-3. mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb (közös) 
követelményei 

 

a) az engedélykérő azonosító adatai:  

Neve:     Edelyn Solar Kft.  
Székhely:    2183 Galgamácsa, Kiskút utca 11. 

Cégjegyzék szám:  13 09 218939 

Adószám:    27783533-2-13 

 

Beruházási területe:  2652 Tereske hrsz. 

Helyrajzi szám:  0120/5 

EOV koordináták: X: 289627     Y: 659229 

KÜJ szám:  -  

KTJ szám: - 

 
Az üzemeltetés jogcíme:  tulajdonosi hozzájárulás alapján 
 

Kapcsolattartó  Mikus Tibor  

ügyvezető 

Elérhetőség:    

 Telefon:  +36 70 851-3682 

 e-mali cím:   edelynkft@gmail.com  

 
A tevékenység besorolása:  314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklet 128. a) pont – 

Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény 
együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 2 ha 
területfoglalástól 

 
Létesítmény célja:   Villamosenergia termelés  
TEÁOR:   3511   

 
Tervező:   Bajkay Bt. 1095 Budapest, Tinódi u. 12. 

Bajkay Eszter  
Környezetvédelmi szakértő K.sz: 01-13207 

Esküdt Péter Nándor e.v.  
Élővilág- és tájvédelmi szakértő SZ-020/2011. 

 
b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, így 
megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó részben 
ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, amelyek a tevékenység megítélést 
lehetővé teszik  

Nincs ilyen 

c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó 
termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot 



 
 

TERESKE – naperőmű 

 

 

(okiratokat) csatolni kell  

Nem releváns 

d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége  

Nem valószínű 

e) Ha az előzetes vizsgálatra erdő igénybevételével járó beruházáshoz vagy tevékenységhez 
kapcsolódóan kerül sor, és korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi 
eljárása nem került lefolytatásra, az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell 

Nem releváns 

2, Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén 

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében 
a közérdek bemutatásával együtt: 

Igazodva a nemzetközi trendekhez és a 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégia megújuló 
energiatermelésre vonatkozó célkitűzéseihez, egyre nagyobb súllyal jelenik meg a megújuló 
energia által történő villamosenergia-termelés. Ezt szem előtt tartva, a Edelyn Solar Kft. Tereske 
külterületén egy 19,46 MW teljesítményű (fotovillamos elven működő) villamosenergia-termelő 
naperőmű létesítését határozta el. 

b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy 
egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok 
alapadatai: 

ba) a tevékenység volumene:  

A 0120/5 telek tulajdonosa Zsemberi-Lakati Sára (szül: Lakati Sára; Vác 1994. július 23.; cím: 
2624 Szokolya, Kolozsvári u. 8.). A tulajdonos hozzájárult, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokon 
az Edelyn Solar Kft. 19,46 MW teljesítményű naperőművet létesítsen.  

Az érintett 0120/5 hrsz-ú külterületi ingatlan 533 050 m2 szántó besorolású.  

bb) a telepítés és a működés vagy használat  

megkezdésének várható időpontja    2023. II. negyedév 
használatbavételi engedélyezési eljárás megindítása: 2022. év vége 
  a tevékenység várható időtartama:  3 hónap (építés) 
  a működtetés várható időtartama 30-50 év 
  kapacitás kihasználás   folyamatos, egyenletes 

bc) a tevékenység  

Villamosenergia termelés (Naperőmű létesítés)  
 
területigénye  
   

hrsz. területe (m2) 

0120/5 533 050 
 

bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye, 

Megközelítés 

A telepítési terület a Tereskétől dél-nyugatra, külterületen helyezkedik el. Megközelíthető a 22-es 
számú Rétság-Salgótarján másodrendű főútról. Közterületi kapcsolata a főútra lesz kialakítva.  

 

Közművek 

A napelempark üzemeléséhez elég az időszakos karbantartás. A területen huzamos 
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tartózkodásra alkalmas helyiség, valamint épület nem kerül kialakításra, így nem szükséges a 
közművesítés. 

Kerítés 

A Kiserőmű üzemi területének védelmére - szükség szerinti hosszban - acélkerítés készül. A 
Kiserőműbe az útról való bejutást a kerítéstáblákhoz hasonló osztású toló kapu biztosítja a 
teherszállítás részére, illetve nyíló, egy-szárnyú kiskapu a személybejárat számára. 

Térvilágítási – Vagyonvédelmi – Villámvédelmi oszlopok 

A térvilágítási lámpatestek, illetve a vagyonvédelmi rendszer részét képező kamerák, érzékelők 
elhelyezésének céljára acél vagy betonszerkezetű oszlopok kerülnek elhelyezésre a naperőmű 
területén, a technológia felszerelésére alkalmas rögzítési pontokkal. 

Naperőmű alapadatok 

Névleges teljesítmény (beépített)  19,95 MW  

Napelemek típusa  
Risen RSM150-8-500-M 
monokristályos napelem 

Napelemek teljesítménye  500 Wp/db 

Napelemek darabszáma  50050  db 

Napelemek telepítési módja  
Fix 25° dölésszögű déli tájolású tartószerkezetre 
telepítve, 2 soros álló panel elrendezés, a napelem 
táblák sorokba rendezve 

1. Inverter típusa   HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 

Inverterek darabszáma  110 db 
Inverterek névleges teljesítményei  175 kVA 

2. Inverter típusa Huawei SUN2000-105KTL-H1 
Inverterek darabszáma  2 db 

Inverterek névleges teljesítményei  105 kVA 
Transzformátorok névleges 
teljesítménye  

630 kVA/db, 2500 kVA/db 

Transzformátorok darabszáma  
9 db 2500 kVA 
1 db 630 kVA 

 

A napelemek elrendezését a gazdaságossági szempontok, megrendelői igények, és a 
rendelkezésre álló terület jellemzőit figyelembe véve határozták meg.  

A létesülő naperőmű napelemei által termelt egyenáram, minősített DC solar kábeleken jut el a 
112 darab inverter egységbe, majd innen – 0,8/0,46 kV feszültségszintű 3 fázisú váltakozó 
árammá alakítva - NAYY-J 0,6/1 kV típusú, alumínium erű kábelek segítségével kerül 
továbbításra, a 10 darab 22/0,8 kV-os termelői tulajdonú transzformátor állomás 0,8 kV-os 
elosztójáig, amit a transzformátorok 22 kV-ra alakítanak. A termelői tulajdonú 22/0,8 kV-os 
transzformátor állomások csatlakozása NA2XS(F)2Y 12/20 kV típusú, 3x1x240 mm2 
keresztmetszettű alumínium erű kábelekkel történik a termelői tulajdonú 22 kV-os kapcsoló 
alállomás =J03 és =J04 mezőjéhez. A 22 kV-os kapcsoló alállomás és ÉMÁSZ tulajdonú Rétság 
132/22 kV-os alállomás között fektetett 22 kV-os termelői kábelek NA2XS(F)2Y 12/20 kV típusú, 
2x3x1x240 mm2 keresztmetszettű alumínium erű kábelek. 

A kiserőmű területén a 0120/5 hrsz-ú ingatlanon új termelői tulajdonú 22 kV-os kapcsoló állomás 
létesítésül, melynek =J02 jelű mezőjéből indul a fázisonként 2 db NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 
12/20 kV típusú termelői kábel. A naperőmű területét elhagyva a Tereske 071, Bánk 019 hrsz-ú, 
valamint a Rétság 0105/1, 0104/2, 0101/3, 08, 02 hrsz.-ú utak területén halad, majd 3077 m 
megtétele után érkezik a Rétság 132/22 kV-os transzformátor állomás 03/54 hrsz-ú területére, 
ahol csatlakozik a 20. számú 22 kV-os cellába. A 22 kV-os primer kábellel párhuzamosan 
fektetésre kerül 1 db 24 eres optikai kábel is, mely biztosítja a Naperőmű-ÉMÁSZ és Naperőmű-
MAVIR irányú optikai összeköttetéseket. 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. igénybejelentésre adott válasza alapján, a Kiserőmű elosztó 
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hálózathoz történő csatlakozása 22 kV-os feszültségszinten, a Rétság 132/22 kV-os 
transzformátor állomásba történik. A naperőmű sugarasan üzemelő 22 kV-os kábelekkel 
csatlakozik a Rétság 132/22 kV-os alállomás 20. számú 22 kV-os mezőjéhez. 

be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának 
leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását, 

A fő tevékenység villamos áram előállítása naperőművel. A területen a napelemek déli 
kitettségének megfelelően egy tartószerkezeti váz kerül kialakításra, melyre felszerelik a 
napelemeket. A termelt energiát a Rétság 132/22 kV-os transzformátor állomásba táplálják 
vissza.  

A tervezett beruházás kivitelezéséhez az alábbi munkák elvégzésére van szükség: 

 tereprendezés (minimális) 
 tartóoszlopok leverése 
 technológiai szerelés, napelemtáblák felszerelése, vezetékhúzás, transzformátorok 

szerelése 

bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által 
keltett jármű- és személyforgalomé is, 

A telepítés ideje alatt, jellemzően az építési kivitelezési munka idején előzetes becslés szerint 
naponta maximum 1-2 db szállítójármű (tehergépkocsi) és 3-5 db személygépkocsi érkezésével 
és távozásával, összesen 7 x 2 = 14 db jármű-elhaladással számolunk. A gépjármű forgalom 
várhatóan 8 – 17 óra között bonyolódik, éjszakai gépjárműforgalom nem várható.  

Az elkészült naperőműben a tapasztalatok szerint a napelemek és a transzformátorok 
üzemeltetése minimális karbantartást, javítást és felügyeletet igényel. Évente 4-5 ilyen 
eseményre lehet számítani, ennek során kis súlyú szervízkocsit vesznek igénybe. 

bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések, 

A tervezés és kivitelezés során betartják az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairólszóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletet. 

bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó 
műveletek: 

1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és 
üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás,  

 Nincs. 

2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés,  

 A bf) pontban részletezve. 

3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés,  

 lásd: e pont. 

4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik,  

 Nincs  

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet;  

 Nincs. 

6. a telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és 
a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre 
gyakorolt hatásának bemutatása; 

 A telepítést megelőzően nem történnek bontási munkálatok. 

bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi 
referencia,  
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 Magyarországon már alkalmazott típusterv szerinti technológia kerül felhasználásra 

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a 
tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani,  

 Elenyésző 

bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában 
meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási 
módokat,  

 Mellékelve 

bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 
településrendezési eszközök módosítását;  

A tervezett tevékenység megvalósítása szükségessé teszi a helyi területrendezési terv.  

bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó 
tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen 
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel 
összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott 
küszöbértéket. 

 Mellékelve 

bn) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek 
bemutatása, költség-haszon elemzés alapján; 

Nem releváns 

c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 
településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és 
természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési 
hely és a megvalósítási mód kiválasztását;  

 Nem releváns 

d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének 
ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt 
környezeti hatások összegzése;  

 Nem nyomvonalas létesítmény. 

e) a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a 
továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység 
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek 
vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel; 

Csak egy verzió létezik, nincsenek további változatok. A tevékenység meglévő 
infrastruktúrára épül. 

ea) Kivitelezés (építés) 

Talajvédelem:  

A tervezett beruházás kivitelezési fázisában a talaj a termőföld igénybevétele szinte jelentéktelen 
mértékű. Az alapok elkészítése során a termőtalajt letermelik és deponálják. Majd a telepítés 
elvégzését követően a deponált termőtalajt, helyben parkosításra, zöld felületek kialakítására 
használják fel. 

A környezetterhelés mértékének csökkentése és az esetleges talajszennyezés elkerülése 
érdekében az építési munkák ideje alatt csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek 
használhatók. A kivitelezés során környezetvédelmi szempontból folyamatosan ellenőrizni kell a 
gépek kifogástalan állapotát. 

Üzemszerű körülmények között szennyezés nem várható, havária esetén az esetlegesen kiömlött 
kenő-, vagy üzemanyagot fel kell szedni, el kell távolítani.  
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Vízvédelem:  

A kivitelezési munkálatok (létesítés) a felszíni és felszín alatti vizekre érdemi hatást nem 
gyakorolnak. A napelempark építése ipar jellegű vízhasználatot nem igényel, a létesítmény a 
felszíni, illetve felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban. 

A helyszínen munkát végző dolgozók ivóvíz ellátását a kivitelező biztosítja az évszaknak 
megfelelő védőital formájában. A szociális vízigényt, mint mosdás, WC a kivitelező ideiglenesen 
telepített konténerekben tartályból biztosítja. 

A létesítés során a csapadék nem szennyeződik, az a burkolatlan területen elszikkad. 

Szennyvíz:  

A tevékenység során ipari szennyvíz nem keletkezik. A keletkező szociális szennyvizet 
elszállítják. 

Levegőtisztaság védelem:  

A földmunkák során fellépő porszennyezés és a szállításra, munkavégzésre használt 
gépjárművek által kibocsátott kipufogó gáz okozta levegőszennyezéssel lehet számolni.  

A porterhelés a telepítés kezdeti fázisában, főleg száraz időszakokban jelentkezik. A telepítés 
helyére vezető utak egy része burkolatlan, így a szállításból keletkező porkibocsátással is kell 
számolni.   

Egyúttal a munkaterület porkibocsátása nagyságrendileg nagyobb terhelést jelenthet a 
kipufogógázból származó részecskékhez képest.  

Száraz, szélcsendes időben a keletkezés helyén, illetve annak közelében – az egyéb 
légmozgásokra való tekintet nélkül – a keletkező por kiülepedése megtörténik. Szeles időben 
és/vagy szállításkor a porszemcsék levegőben történő mozgását gravitációs térben a következők 
szerint számíthatjuk:  

         G= π*d3 (Pp – P1)g      (cm/s2)  
                 6  

ahol: G = az esést előidéző erő  
         d = a porrészecske átmérője (cm)  d=80 µm  
         g = a nehézségi gyorsulás (cm/s2)  g = 981 cm/s2  
         Pp = a porrészecske sűrűsége (g/cm3)  Pp = 2,6 g/cm3  
         P1 = a levegő sűrűsége (g/cm3)  P1 = 1,2x103 g/cm3  

Az eséssel szemben-tartó erő a levegő „E” súrlódási ellenállása, amely az Re (Reynolds féle 
szám) függvényében határozható meg.  

Értéke: Re = v*d* Pp  
                        η  

ahol:   v = a levegő mozgási sebessége a szemcséhez képest (m/s)  
            η = a levegő dinamikai viszkozitása, (20 °C-nál  η = 1814x10-7 g/cms)  

A súrlódási ellenállás a Stokes féle törvény alapján tiszta lamináris áramlásnál:  

             D < 80 mm      R < 0,1  
             E= 3π *d*η*v (gcm/s2 )  

Az esést előidéző erő és az eséssel szembeható erő egyenlősége esetén, azaz ha a G = E 
egyensúly fennáll igaz, hogy:  

                π*d3 (Pp – P1)g =  3π *d*η*v   
                  6    

amiből     v = 1 g(Pp – P1)d2      (cm/s)                   

ahol a levegő sűrűségét a kis értékre való tekintettel elhanyagoljuk.  

Ezekből: v = 3*10-5* Pp * d2 cm/s  
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               v = 3*10-5*2,6*82* 10-6  
               v = 49,92 cm/s  

A gépi munkavégzés során maximum 4 m magasra felvert por kiülepedési ideje: t = s/v  

Ahol:     t = idő (sec)  
              s = út (4 m)  
              v = sebesség (cm/s)  

amiből: t=     400cm      =8sec  
                 49,92 cm/sec  

Egy feltételezett 30 km/ó légsebességnél a felvert por által megtett út  

         s =v*t  

ahol: Vlégsebesség = 8,33 m/s      ill.     tidő = 8 sec  

és ebből s = 8,33*8 = 67 m  

Tehát egy közepes erősségű szél esetén a munkavégzés helyétől számított 67 m-en belül 
kiülepszik a 4 m magasságig felvert por.  

Szállítás 

Várható fajlagos emisszió értékek szállító járművekre: 

Sebesség (km/h) Szénmonoxid (g/km) Nitrogénoxid (g/km) Korom (g/km) 

Alapjárat 203,5 g/h 37,4 g/h 12,4 g/h 
5 43,1 5,96 4,52 
10 35,00 5,35 3,610 
20 26,30 4,38 2,000 
30 20,60 3,96 1,360 
40 17,50 3,81 1,030 

 

Számításainkat 1 db tehergépjárműre végeztük. 

Számítási alapadatok:  üzemelési idő átlag 0,08 h (indítás, beállás, kiállás) 
beérkezés és elmenetel úthossza 100 m (sebesség 5 km/h) 

 
CO kibocsátás: 16,28 g/h + 4,31= 20,59 g/h 
NOx kibocsátás: 2,99 g/h + 0,596= 3,586 g/h 

Az építési időszak alatt becsült 14 db gépjármű elhaladás NOx levegőszennyezése a számítás 
szerint elhanyagolható.  

A fentiekből látható, hogy a munkaterület környezetében a telepítéshez szükséges helyszíni 
munkákból eredőlégszennyező anyag kibocsátás várhatóan minimális mértékben, rövid időre és 
csak átmenetileg növeli meg a környezeti levegő légszennyező anyag koncentrációit. Érdemi 
hatást nem okoz 

Zajvédelem:  

A tervezési terület Tereske községtől DNy-ra, külterületen helyezkedik el. A tervezési terület 
Tereske községtől DNy-ra, külterületen helyezkedik el. A területet javarészt szántók határolják. 
Észak-nyugatra a terület mellett húzódik a 22. számú út, melyen túl szántóföldek találhatók. 
Ezeken a területeken a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) pontja szerinti védendő épület nincs.  

A legközelebbi zajtól védendő épület a tervezési terület telekhatárától Észak-Észak-Keleti 
irányban kb. 175 méterre a Kossuth útról nyíló tanyaépület.  

A terület kialakítása és a telepítés során a munkagépek és a szállítójárművek a domináns 
zajforrások. Az egyéb munkafázisok (szerelés, transzformátorok betonalapjának elkészítése) 
zajterhelése kevésbé jelentős. Az építési munka ideje kb. 3-4 hónap, időbeosztása nappali 
1műszak. 
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A kezdeti munkafázisban az építési technológiára és az alkalmazott berendezések számára, az 
építkezés időtartamára nem állnak rendelkezésre részletes adatok, ezért csak vélelmezhető az 
építkezés zajkibocsátása, mely az előzetes becslések szerint 60-65 dB(A) közé esik a 
telekhatártól 10 m-es távolságban, 8 órás műszakra vonatkoztatva.   

Az Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértéke a zajtól védendő 
területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. számú melléklete alapján az alábbiak szerint alakul: 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* (dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül azoktatási létesítmények 
területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

 

Zajvédelem szempontjából figyelembe vett tevékenységek 

Tekintettel arra, hogy az építési technológiára és az alkalmazott berendezések számára, az 
építkezés várható időtartamára nem állnak rendelkezésre részletes adatok a számítások során 
az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési 
módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet 1. mellékletében előírt, néhány 
építőipari gép Lw hangteljesítmény határértékét vettük alapul. 

Földmunkagép  101 dB(A) 
Tehergépjármű 100 dB(A) 
Cölöpverő 100 dB(A) 
Rakodógép (kerekes)  101 dB(A)  

Mivel a fentiekben felsorolt tevékenységek egy ponton nem egyszerre történnek, így a kivitelezés 
során a fenti berendezések közül egy adott szűk térrészen belül (kritikus sugárzási pont) 
egyszerre egy munkagép lesz jelen. Így a kritikus sugárzási pontból kilépő A-súlyozott össz-
hangteljesítményszint (LwAö) maximális nagysága 101,0 dB vettük. 

A tevékenység által okozott zajszintet az MSZ 15036:2002. számú „Hangterjedés a szabadban” 
című szabvány szerint az alábbi módon határozzuk meg:  

Lt = ΣLWA+ KIr + KΏ - Kd - KL- Km - Kn - KB - Ke  

ahol:  

ΣLW   a zajforrások összesített zajszintje, 
KIr  a zajforrás iránytényezője, 
KΏ a sugárzási térszög miatti korrekció, 
Kd a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció, 
KL a levegő hangelnyelő hatását kifejező korrekció, 
Km a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 
Kn a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció, 
KB a lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció, 
Ke  a zajárnyékolás miatti korrekció, 
Lt hangnyomásszint a vizsgálati pontban 

 

 

Határérték (LTH) Tényezők (dB) d* (m) 
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nappal éjjel ΣLW KIr  KΏ Kd KL Km Kn KB nappal éjjel 

60 45 101 0 3 44,0/54,8 0 0 0 0 45 155 

 

A fenti számítás alapján az építési tevékenység teljesíti a zajforrástól számított 45 méterre a 
kisvárosias jellegű lakóterületre előírt zajterhelési határértéket. A kivitelezési terület 45 méteres 
környezetében védendő homlokzat nem található, a legközelebbi védendő épület a telekhatártól 
kb. 175 méterre helyezkedik el, ahol a hangnyomásszint: 48,1 dB 

A telepítés kizárólag nappali időszakban történik, az építési elemek szállítása közúton zajlik. A 
szállítási útvonalak jelenlegi forgalma mellett az átmenetileg jelentkező forgalomnövekedés a 
területre nem jelent káros mértékű zajszint-növekedést.  

A zajvédelmi szempontú hatásterület határa 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján: A létesítmény zajvédelmi 
szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a 
zajforrástól származó zajterhelés: 

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

Az építési tevékenység hatásterülete nappal 75-80 m, melyen belül zajtól védendő terület nem 
található. A teljes maximális hatásterületet, úgy mutatjuk be, mintha a munkagépek a 
telekhatárokon dolgoznának. Ez jelen esetben a teljes munkaterülethez geometriailag hasonló 
terület, ahol a hasonló alakzat megfelelő oldalai egymástól 75-80 m távolságban vannak.  

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a létesítmény telepítése során, a környezet jelenlegi 
zajterhelése nem növekszik érzékelhető mértékben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek meghatározásáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt 
határértékek teljesülnek.  

Hulladékok keletkezése, kezelése: 

A telepítés időszakában a területen alapozási és szerelési munkák zajlanak, melyből várhatóan 
az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:  

Hulladék megnevezése  Hulladékkód 
papír csomagolási hulladék 15 01 01 
műanyag csomagolási hulladék 15 01 02 
fa csomagolási hulladék 15 01 03 
vas és acél  17 04 05 
kábel, amely különbözik a 17 04 10-től  17 04 11 
szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól  17 06 04 

 
A keletkezett nem veszélyes hulladékok gyűjtését fajtánként elkülönítve végzik és 
elszállíttatásukról a kivitelező gondoskodik.  

A telepítési munkák során kevés veszélyes hulladék képződésére lehet számítani. Ezek döntően 
veszélyes anyagmaradvánnyal szennyezett csomagolási hulladék, illetve havária jellegű eseti 
szervízelések alkalmával keletkező veszélyes hulladék (a munkagépekből vagy járművekből 
elcsepegő olajjal szennyezett, összegyűjtött föld vagy felitató anyag, a szállítójárművek 
üzemanyagai, hidraulika-folyadék). Ezeket a hulladékokat fajtánként külön-külön kémia 
hatásoknak ellenálló edényzetben kell tárolni elszállításig.  

A telepítés során keletkező hulladékok jelentkezése a tervezési területen belül várható a 
közvetlen környezetre nem lesz hatással. A tervezett építés során keletkező hulladékok 
környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és elszállításáról a kivitelező gondoskodik. 

Természetvédelem: 

Lásd mellékletek: Ökológiai állapotfelmérés és a Tájesztétikai minősítés 

eb) Üzemeltetés 
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Talaj: 

A beruházáshoz kapcsolódó létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő 
gazdálkodás feltételeit nem rontja. A napelemek alatti termőrétegre gyep telepítése történik, 
annak rendszeres nyírásával. A napelemes kiserőmű beruházása során a talajt nem szennyező, 
jó színvonalú környezetbarát technológiai megoldások, és anyagok kerülnek beépítésre. 

A telep gondozását, gyommentesítését az üzemeltető végzi, meghatározott rend szerint. 

Vízvédelem:  

A tervezett naperőmű üzemelése során nincs szükség technológia vízhasználatra. 

Az üzemeltetés során szociális jellegű vízhasználattal sem kell számolni, tekintettel arra, hogy 
telephelyen nem létesül állandó emberi tartózkodásra szolgáló munkahely vagy létesítmény. Az 
üzemeltetés során végzett munkák (karbantartás, ellenőrzés) eseti jellegűek. 

Szennyvíz:  

Hivatkozva előző bekezdésre elmondható, hogy az üzemeltetés időszakában nem kell számolni 
sem kommunális, sem technológiai szennyvíz keletkezésével. 

A területen csapadékvíz elvezetés nem kerül kialakításra, mivel a napelemek tartóoszlopai közötti 
terület az üzemelés időszakában az eredeti állapotához hasonlóan fűvel borított zöldfelület így itt 
az esővizek elszikkadása megoldott. 

Üzemszerű körülmények között szennyezés nem várható, havária esetén az esetlegesen 
szivárgó transzformátorolajat kell felitatni és eltávolítani a területről.  

Levegőtisztaság védelem: 

A napelempark üzemelése légszennyezőanyag kibocsátásával nem jár. 

Zajvédelem: 

A tervezési terület Tereske községtől DNy-ra, külterületen helyezkedik el. A területet javarészt 
szántók határolják. Észak nyugatra a terület mellett húzódik a 22. számú út, melyen túl 
szántóföldek találhatók. Ezeken a területeken a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) pontja szerinti 
védendő épület nincs.  

A tervezési terület környezetében nem folytatnak egyéb, a környezetet káros mértékben terhelő 
zajkibocsátással járó tevékenységet.  

A tervezési területen összesen 19,46 MW teljesítményű naperőmű lesz telepítve. A panelek 
villamosmotoros forgatással nem lesznek ellátva. 

Az erőmű állandó felügyeletet nem igényel, ezért kiszolgáló épület, ill. rendszeres célforgalom – 
és ebből adódó zajkibocsátás – nincs. (Az időnként elvégzett fűnyírás és a szolárpanelek 
felületének mosása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 1. § (3) szakasza értelmében nem tekinthetők a 
mértékadó üzemállapot részének.)  

A zajforrások: 10 db betonházas transzformátor és 112 db inverter.  

A naperőműbe telepítendő transzformátor gépek becsült hangteljesítmény-szintje – a hasonló 
rendszerű transzformátorok mért értéke alapján – LWA ≈ 64 dB/db, melyet a betonház kb. 5 dB-
vel csökkent. Így a számítást LWA=59 dB értékkel végeztük el. 

A telepítésre kerülő HUAWEI SUN2000 inverterek váltakozó mértékben bocsátanak ki zajt, a 
termelt áram mennyiségétől függően. Maximális áramtermeléskor van a legnagyobb 
zajkibocsátás, mely a gyártó adatai szerint maximum: LWA=55 dB  

A területen lévő összes hangteljesítmény-szint:  

LWAössz =10*log(10*105.9+112*105.5) = 76,3 dB – nappal és éjjel 

 

Zajterhelési határérték (LTH) 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő 
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területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § 1. melléklete határozza meg.  

Sor 
szám 

Zajtól védett terület 
Határérték az LAM megítélési szintre (dB) 
Nappal 6-22 óra Éjjel 22-6 óra 

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

temetők, zöldterület 

50 40 

 

A fenti számítás alapján az üzemelési tevékenység teljesíti a telekhatártól számított 30 méterre a 
kisvárosias jellegű lakóterületre előírt éjszakai zajterhelési határértéket. A tervezési terület 
telekhatárától számított 30 méteres környezetében védendő homlokzat nem található, a 
legközelebbi védendő épület a telekhatártól kb. 175 méterre helyezkedik el, ahol a 
hangnyomásszint: 23,4 dB 

A zajvédelmi szempontú hatásterület határa 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján: A létesítmény zajvédelmi 
szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a 
zajforrástól származó zajterhelés: 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, (45 / 35) 

Az üzemelési tevékenység hatásterülete éjjel a telekhatártól számított 50 m, melyen belül zajtól 
védendő terület nem található.  

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a létesítmény üzemelése során, a környezet jelenlegi 
zajterhelése nem növekszik érzékelhető mértékben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek meghatározásáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt 
határértékek teljesülnek. A tervezett erőmű üzemi zajkibocsátása jelentéktelen, a védendő 
környezetben a zaj nem lesz észlelhető. 

Hulladékok keletkezése, kezelése:  

A naperőmű működése során sem veszélyes, sem nem veszélyes hulladékok üzemszerű 
keletkezésével nem kell számolni. 

A telepen állandó munkaerő nincs. A naperőmű üzemeltetését, ellenőrzését, karbantartását és 
javítását ezzel megbízott szakcég fogja végezni, amely a munkavégzés során keletkező 
bárminemű hulladékot összegyűjti és a területről elszállítja. 

A tervezési területen az üzemeltetés időszakában semmilyen hulladék gyűjtés, tárolás nem lesz. 

Természetvédelem: 

Lásd mellékletek: Ökológiai állapotfelmérés és a Tájesztétikai minősítés 

ec) Felhagyás 

A bontás során fellépő környezeti hatások hasonlóak a telepítés kapcsán bemutatottaknak. 

Talaj: 

A telep felhagyása során a napelemeket, tartóoszlopokat és az alapokat felszedik, a területet 
rekultiválják és eredeti állapotába állítják vissza.  

A megfelelő tervezés és kivitelezés eredményeként a napelempark területe az eredeti állapotba 
visszaállítható. 

Határérték (LTH) Tényezők (dB) d* (m) 

nappal éjjel ΣLW KIr  KΏ Kd KL Km Kn KB nappal éjjel 

50 40 80,4 0 3 33,9/44,0 0 0 0 0 10 30 
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Szennyvíz: 

Nem releváns.  

Levegőtisztaság védelem: 

A felhagyás időszakában várhatóan a napelemek és tartószerkezetek leszerelésére és az alapok 
eltávolítására kerül sor. Az elbontáshoz és szállításhoz használt gépjárművek kipufogó gázaival 
és száraz időben szálló porral lehet számolni a létesítéshez hasonlóan. Nem jelentős a hatásuk. 

Zajvédelem: 

A felhagyás időszakában várhatóan a napelemek és tartószerkezetek leszerelésére és az alapok 
eltávolítására kerül sor. Az elbontáshoz és szállításhoz használt gépjárművek zajhatásával lehet 
számolni, a telepítésnél leírtak szerint. 

Hulladékok keletkezése, kezelése: 

A napelemek, erőművek élettartama 30-50 év közötti.  

A bontás munkafolyamatai hasonlatosak a telepítés folyamataihoz. A bontás során a telepí- 
tett eszközök, berendezések leszerelése, eltávolítása után az építményeket (trafóházak, kerítés) 
kell elbontani, mely során a beépített anyagmennyiségek erejéig hulladékok keletkeznek. 
A keletkező hulladékok mindegyike hulladékkezelő vállalkozások részére kerül átadásra, a 
mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

Természetvédelem: 

Lásd mellékletek: Ökológiai állapotfelmérés és a Tájesztétikai minősítés 

f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen 

fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése 
is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében,  

Nem releváns. A napelempark megépítése várhatóan nem indít el jelentős hatásfolyamatokat. 

fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell 
határolni, 

A napelempark létesítése és üzemelése során végzett tevékenységek, és azok hatásterülete - az 
összes környezeti elem tekintetében a napelemparkot befoglaló telekhatárokon belül marad. Nem 
érinti más település közigazgatási területét. 

fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és 
demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire 
jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel,  

Nem releváns 

fd) a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és 
élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján.  

A tevékenység nem érint Natura 2000 területet. (Lásd mellékletek: Ökológiai állapotfelmérés és a 
Tájesztétikai minősítés) 

fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások 
ismertetése, 

Lásd mellékletek: Ökológiai állapotfelmérés és a Tájesztétikai minősítés 

ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló 
területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével; 

A tervezett tevékenységnek nincsenek a vizek állapotromlását okozó hatásai. 

g) az f) pont fe) alpontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - káros környezeti 
hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések. 
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Nem releváns. 

h) az éghajlatváltozással összefüggésben 

ha) a b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére 
vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés), 

Éghajlati paraméter változása  Hatás 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

A telepítés és karbantartás során kibocsátott füstgázok 
elenyésző mennyisége miatt a tevékenység 
önmagában ilyen hatást az átlaghőmérsékletre nem 
gyakorol. 

Nyári napok számának növekedése (napi max. > 
25 °C) 

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

Hőségnapok számának növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C) 

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

Éves csapadékmennyiség csökkenése  Nem valószínűsíthető. 
Csapadékos napok számának csökkenése (napi 
csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

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

Nem valószínűsíthető. 

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének 
lassúnövekedése 

Nem valószínűsíthető. 

Csapadék évszakos eloszlásának változása  Nem valószínűsíthető. 
Megnövekedett UV sugárzás, csökkent 
felhőképződés 

Nem valószínűsíthető. 

Felhőszakadási (viharos időjárási) események 
számának és intenzitásának növekedése 

Nem valószínűsíthető. 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Nem valószínűsíthető. 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Nem valószínűsíthető. 

Belvíz kialakulásának gyakoriságának 
növekedése 

Nem valószínűsíthető. 

Vízkészletek csökkenése  Nem valószínűsíthető. 
Aszály gyakoribb előfordulása  Nem valószínűsíthető 
Tömegmozgás gyakoribb előfordulása  Nem valószínűsíthető. 
Erdőtüzek gyakoriságának növekedése  Nem valószínűsíthető. 
Szélerózió  Nem valószínűsíthető. 

 

hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése, 

Éghajlati paraméterek változása  Kitett területek  Kitettség 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése 

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

alacsony 

Hőhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

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

alacsony 
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Felszíni vizek átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Alföld 

alacsony 

Csapadék intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Északi-középhegység, valamint a 
Dunántúli középhegység és a Dunántúli-
dombságterületei 

alacsony 

Éves csapadékmennyiség csökkenése 
Magyarország teljes területe, fokozottan az 
Alföld 

alacsony 

Csapadék évszakos eloszlásának 
változása 

Magyarország teljes területe alacsony 

Aszályos időszakok hosszának 
növekedése 

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

alacsony 

Hideg szélsőségek csökkenése 
/csökkenés a fagyos napok számában 

Magyarország teljes területe alacsony 

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent 
felhőképződés 

Magyarország teljes területe alacsony 

Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe, fokozottan a 
Bakony és a Vértes 

alacsony 

Évszakra nem jellemző időjárás 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe  alacsony  

Villámárvíz előfordulásának, 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

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

alacsony 

Belvíz gyakoriságának kialakulása 
növekszik 

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

alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

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

alacsony 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása Hegyvidéki, dombos területeken alacsony 

Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése 

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

 

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

Magyarország teljes területe alacsony 

hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése, 

A tevékenységet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt 
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az 
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges.  

Tekintettel arra, hogy a bemutatott tevékenység esetén sem az adott éghajlati paraméterre, sem 
pedig a tevékenység végzésének helyszíne (projekthelyszín) kitettsége esetében sincs magas 
kockázat, ezért a hatások az egyes éghajlati tényezőkre semlegesnek minősíthetők, további 
részletes kidolgozás nem szükséges. 

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített 
kockázatértékelés, 

Nem releváns. 

he) a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 
bemutatása, 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (átlaghőmérséklet emelkedés, vízkészletek 
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csökkenése) a nemzeti és a helyi szintű intézkedési programok betartásával megoldható, egy 
ilyen méretű tevékenység külön intézkedési terv elkészítését nem igényli. 

hf) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére; 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (átlaghőmérséklet emelkedés, vízkészletek 
csökkenése) a nemzeti és a helyi szintű intézkedési programok betartásával megoldható.  

hg) az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az 
egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve; 

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység az 1. sz. mellékletben nem szerepel, így az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának meghatározását nem végeztük el. 

 

Mellékletek:  Helyszínrajz 

   Hatásterület lehatárolás (zaj, levegő) 

Nyilatkozat bm) pont szerint 

   Ökológiai állapotfelmérés  

Tájesztétikai minősítés 

 

    

 

       

     

Bajkay Eszter        Esküdt Péter Nándor 

  Környezetvédelmi szakértő                        Élővilág- és tájvédelmi szakértő 

K.sz: 01-13207                    SZ-020/2011. 
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1. melléklet: Tereske naperőmű elhelyezkedés 
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2. melléklet: Tereske, Naperőmű hatásterületek 
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3. melléklet: bm) pont szerinti nyilatkozat 

 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 
 
 
 
Alulírott, felelősségem teljes tudatában és a rendelkezésemre álló információk 
alapján nyilatkozom arról, hogy a „2652 Tereske 0120/5 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 
19,46 MW teljesítményű napelemes kiserőmű” című előzetes tanulmányban 
bemutatott tevékenység megkezdését követően,  

 nem kerül sor olyan összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység 
megvalósítására, amely elérné a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú 
melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket; 

 és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott 
vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva nem éri el a 
tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott 
küszöbértéket. 

 
 
 
Kelt: Budapest, 2022. május 31. 
 
 
 
 
                
       ………………………      
                 Bajkay Eszter            
      környezetvédelmi szakértő                           
                K.sz: 01-13207             
                
 
 
 


