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BEVEZETÉS 
 
Baracska Község Önkormányzata (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) a településszerkezeti terv 
módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását határozta el. 
 
A terv módosításának generál tervezését a Fehér Vártervező Kft. (8000 Székesfehérvár, Rába u. 
22.) végzi. A környezetértékelés elvégzésével a Fehér Vártervező Kft. adott megbízást. 
 
A tervek módosításához kapcsolódó környezetértékelést a tervező az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében 
megadott tematika szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ szerint véleményezési 
dokumentáció alátámasztására készítette el. 
 
A környezetértékelés elkészítése során figyelembe vettük továbbá a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 2. számú mellékletének előírásait is. 
 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

1.1. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉST KÉRŐ ADATAI 

 
A környezetértékelést kérő szervezet adatai: 
 
Név: Baracska Község Önkormányzata 
Székhely: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. 
Képviseli: Szőlősy Béla Attila polgármester 
Település KSH azonosítója: 08581 

1.2. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK ADATAI 

 
Vezető tervező: 
Neve: Bruckner Attila 
Címe: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2. 
Tervezői engedély száma: TK 19-0244  
Szakértői engedély száma: SZTjV-043/2009; SZTV-043/2009. 
 
Közreműködő szakértők: 
Neve: Diószeginé Enyedi Egyed Szilvia 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4. 
Szakértői engedély száma: SZKV/07-0671 
 
Neve: Diószegi András 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4. 
Szakértői engedély száma: SZKV-01-13515/2015 
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2. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

2.1. ELŐZMÉNYEK 

 
Baracska Község Önkormányzata 2005-ben a 15/2005. (IX. 28.) önkormányzati rendelettel 
hirdette ki a Helyi Építési Szabályzatot, amely több alkalommal módosításra került. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, illetve a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szabályozza 
a településrendezési tervek készítésének és jóváhagyásának folyamatát.  
 
A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának 
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek fejlesztése és védelme.  
 
Baracska Község Önkormányzata a település terv módosítását a 015/15, 010/1, 010/2 és 061/60 
hrsz-ú ingatlanok esetében. A módosítás célja a05/15, 010/1, 010/2 hrsz-ú ingatlanokon napelem 
park létesítésére szolgáló beépítésre nem szánt terület létrehozása, míg a 061/60 hrsz-ú 
ingatlanon különleges beépítésre szánt terület létrehozása. 
 
A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a dokumentációt a 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 4. számú mellékletében megadott tematika alapján és a rendelet 2. számú 
melléklete szerinti értékelési és minősítési szempontok szerint állítottuk össze, figyelembe véve 
a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének környezetértékelésre vonatkozó 
előírásait is. 
 

2.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA 

 
A tervezett módosítások során a környezetértékelésben figyelembe vettük az egyes 
szakhatóságok előzetes véleményében foglaltakat. 
 

2.3. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV 

ALAKULÁSÁRA 

 
A környezeti értékelés során olyan információ vagy körülmény nem merült fel, amely a 
jogszabályi előírásokon túlmenően, illetve szakhatósági információkon túl jelentősen 
befolyásolta volna a településszerkezeti terv módosítását is érintő helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosításának alakítását. Azaz a környezeti értékelés elkészítése a 
tervkészítést nem befolyásolta jelentős mértékben. 
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2.4. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ 

ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK, SZEMPONTOKNAK A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE 

SORÁN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE, AZ INDOKOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
A környezetértékelés elkészítéséhez a kiindulási adatokat a terv generáltervezője biztosította. 
Meghatározásra kerültek a várható területhasználatok. 
 
A környezet védelméért felelős szervek: 

• Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  

• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 1525 Budapest, Pf. 86. 
• Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 8000 Székesfehérvár, 

Mátyás király körút 13. 
• Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi hatósági 

jogkörben 8050 Székesfehérvár, Pf. 947. 
• Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 8000 Székesfehérvár, Várkörút 22-

24. 
• Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 2481 Velence, Ország út 23. 
• Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

Földhivatali Osztály 8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 1. 
• Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály 1014 
Budapest, Logodi u. 38-40. 

• Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.  

• Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 2101 Gödöllő, Pf. 431. 

 

2.5. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA, AZ 

ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI 
 

A környezetértékelés elkészítéséhez szakirodalmi adatokra, az Önkormányzat 
adatszolgáltatására, légifelvételek, térképművek adataira, valamint az előzetes véleményezi 
szakaszban résztvevő szakhatóságok adatszolgáltatásaira támaszkodtunk. Felhasználtuk továbbá 
a különböző közműszolgáltatók adatait is, illetve a jogszabályi előírásokat. Áttekintettük továbbá 
az országos és regionális környezetvédelmi, területrendezési és hulladékgazdálkodási tervek, 
programokat is. 
 

A beruházás megépítésének és üzemeltetésének környezeti vizsgálata során nagy hangsúlyt 
fektettünk a helyszín megtekintésére és helyszíni szemle során szerzett saját tapasztalatokra. A 
helyszínelés során vizsgáltuk a módosítással érintett ingatlanokon és környezetükben meglévő 
növényzet természetességét, az élővilág és a tájhasználat változatosságát, valamint a várható 
tevékenységnek az élőhelyekre és a tájképre gyakorolt hatását. A felmérésben a konkrét 
vizsgálati területet (ingatlanokat), valamint azok közvetlen környékét – kb. 300 méteres sugárban 
– vizsgáltuk. A terepi vizsgálatot (részletes helyszínelést) egy alkalommal: 2022. június 19-én, a 
kora délelőtti órákban, napos, szélcsendes, száraz, az évszaknak megfelelően meleg időben, jó 
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látási viszonyok között végeztük a módosítással érintett ingatlanok területét és azok közvetlen 
környezetét gépjárművel és gyalogosan bejárva. A helyszíneléskor a vegetáció és a fauna jól 
vizsgálható volt, az időjárási körülmények kedveztek. A megfigyeléshez és dokumentáláshoz a 
következő eszközöket használtuk: Tento 7x50 mm-es kézitávcső, Celestron Ultima 80 mm 20–
60 zoom spektív és Nikon Coolpix P510 42x zoom digitális fényképezőgép. A vizsgálati 
dokumentációban összefoglaltuk a helyszínelés során tapasztaltakat és feldolgoztuk a 
rendelkezésünkre álló terveket, adatbázisokat. 
Az érintett ingatlanok rossz természetessége és meglévő tájhasználatuk (szántó, jellegtelen gyep) 
miatt a teljes vegetációs időre, annak több aspektusára kiterjedő élőhelyfelmérést és biotikai 
adatgyűjtést nem tartjuk szükségesnek, mert a várható változások hatásai az említettek miatt 
egyszeri helyszíneléssel is jó eséllyel becsülhetők. 
 
Ezen kiindulási adatok alapján a környezetértékelés kellő biztonsággal végrehajtható. 
 
Tekintettel arra, hogy a tervmódosítás csak az előzményekben felsorolt ingatlanokat érinti, így a 
környezetértékelést is csak a tervezési terület és közvetlen környezetére végezzük el. 
 

3. A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE 

3.1. A RENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS CÉLJAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
Baracska közigazgatási területét az alábbi ábra szemlélteti. 
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1. számú ábra: Baracska és a tervezési területek elhelyezkedése 

 
 
A tervezett módosítások a következők: 
 
A tervezett napelemes erőmű területe jelenleg Ma mezőgazdasági, illetve Ev erdő 
területhasználatba tartozik, a módosítás célja különleges beépítésre nem szánt terület kialakítása 
naperőmű létesítése céljából. 
 

1. helyszín: 05/15 hrsz: a módosítással érintett általános mezőgazdasági területből és 
véderdő övezetből megújuló energiahasznosítás céljára szolgáló terület, illetve általános 
mezőgazdasági terület lesz, 

2. helyszín 010/1 és 010/2 hrsz: általános mezőgazdasági területből különleges beépítésre 
nem szánt megújuló energiahasznosítás céljára szolgáló terület válik, 

3. helyszín 061/60 hrsz: általános mezőgazdasági területből K-e különleges beépítésre szánt 
megújuló energiahasznosítás céljára szolgáló terület és Ev véderő területhasználat lesz. 

 
A tervezett változásokat az alábbi táblázat foglalja össze: 
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1. számú táblázat: Tervezett módosítások összefoglalása 
Különleges 

beépítésre nem 
szánt megújuló 

energiahasznosítás 
céljára szolgáló 

területek. 

63,9 Má Kb-En 05/15a 

önkormányzati 
döntés szerinti 

módosítás 

0,551 Ev Má 05/15b 

24,32 Má Kb-En 010/1, 010/2 

Különleges 
beépítésre szánt 

megújuló 
energiahasznosítás 

céljára szolgáló 
területek. 

0,3535 Má K-e 061/60 
önkormányzati 
döntés szerinti 

módosítás 0,425 Má Ev 061/60 

 
A szabályozási javaslat nem ellentétes a Fejér Megye Területrendezési Tervével. 
 
Az 1. tervezési terület 05/15 hrsz-ú ingatlanának déli része naperőmű létesítés céljából 
korlátozottan igénybe vehető területként szerepel Fejér Megye Település Rendezési Tervében. 
Az érintett területrészen nem kerül kijelölésre a Különleges beépítésre nem szánt megújuló 
energiahasznosítás céljára szolgáló terület. 
 

3.2. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE, MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL 

3.2.1. ORSZÁGOS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK 

 
A tervmódosításnak az alábbi országos tervekkel és programokkal kell összhangban lennie: 
 

• 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről 

• 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról 

• 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programról (NKP IV.), 

• Víz keretirányelv. 
 
Országos Területrendezési Terv 
A törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a 
térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli 
rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, 
tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális 
adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve 
erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrendezés ennek érdekében folyamatos, 
rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi képét megalkotó 
fejlesztési stratégiákkal. 
 
Nemzeti Területfejlesztési Koncepcióról 
A Nemzeti Területfejlesztési Koncepció a fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek 
lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú felelős gazdálkodás 
követelményeinek érvényesítése érdekében készült, figyelembe véve: 
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• a hazai és globális kihívásokra, valamint a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi 
és közös európai célkitűzéseket, 

• hazánk jövőképét, miszerint Magyarország 2030-ra Kelet-Közép Európa gazdasági és 
szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 
erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó 
népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 
állapottal, 

• hogy a fejlesztés és a fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti erőforrás (az 
emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, 
egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés 
követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat ad, 

• a széles körű társadalmi egyeztetés tapasztalatait. 
 
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) 
A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) több alapelvet határoz meg, amelyeket a környezeti 
tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési 
terv készítése során is.  
 
A Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. 
A Program átfogó céljai:  

• Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
o Levegőminőség javítása, 
o A zajterhelés csökkentése, 
o Vízminőség és egészség, 
o Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás, 
o Környezet és egészség, 
o Zöldfelületek védelme 

• Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata, 
o A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem, 
o Talajok védelme és fenntartható használata, 
o Vizeink védelme és fenntartható használata, 
o Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás, 

• Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése,  
o Erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, 
o A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése, 
o Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása, 
o Hulladékgazdálkodás, 
o Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az 

éghajlatváltozás hatásaira, 
o Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 

• A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése;  
• Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem;  
• Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem.  

 
Víz Keretirányelv 



BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Bruckner Attila Juglans Alba Bt. 10 
 

Víz Keretirányelv előírásai szerint az EU tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni 
és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése 
érdekében a VKI 13. cikke előírja, hogy a tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő 
területekre (rész-vízgyűjtőkre és az ország területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtő-
gazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük. A Duna-vízgyűjtőterület Magyarország területét 
érinti. 
A Víz Keretirányelv célja az volt, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” 
kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a 
vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A 
2015-ös cél sem Magyarország, sem a többi tagállam számára nem volt teljesíthető. Ezt a várható 
problémát felismerve a keretirányelv lehetőséget teremt arra, hogy amennyiben a természeti vagy 
a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot megvalósítását 2015-ig, úgy a teljesítés 
határidejét ütemezni lehet a VKI által felkínált mentességek megalapozott indoklásával 2021-re, 
illetve 2027-re. Ezek az időpontok képezik egyben a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés második 
és harmadik ciklusát. Az első végrehajtási időszak 2015. december 22-vel zárult le, ugyanekkor 
kezdődött el a jelenlegi második tervezés, vagy első felülvizsgálat által meghatározott 
intézkedési program végrehajtása. 
 
A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően 
örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata során 
hosszútávon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Ennek megfelelően a jó állapot 
eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési 
igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével.  
 
A település a Váli-víz, így a Közép-Duna jobb parti vízgyűjtő területéhez tartozik.  
 
Vízgazdálkodási szempontból a terület az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony (1-13 alegység) 
működési területéhez tartozik. 
 
Nemzeti Tájstratégia 
Az NTS egyik alap feladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése annak 
érdekében, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából 
az érdekeltek helyi, országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. Jelen stratégia az 
egyezmény szellemiségének megfelelően a védelem-kezelés-tervezés hármas eszközrendszerét 
alkalmazva határozza meg a célokat és feladatokat. 
A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására 
vonatkozik. Örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén 
kialakult elemeinek jellemző összetétele adja. 
A táj kezelése a fenntartható fejlődés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek célja 
a táj rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok által 
előidézett változásokat irányítsa és összhangba hozza. A táj tervezése olyan céltudatos 
tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása vagy új létesítése 
 
Natura 2000 területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 
A rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 
hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a 
mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű 
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása. 
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Biztosítani kell a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi 
jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, 
fenntartását és helyreállítását 
Olyan terv vagy beruházás elfogadása, engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül a 
Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését, vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, vizsgálni 
kell a területen meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt 
hatásokat 
 
Európai Táj Egyezmény 
A tájegyezmény célja: az európai tájak minősége és sokfélesége olyan közös értéket képez, 
amelynek védelme, kezelése és tervezése terén fontos, hogy az érdekeltek együttműködjenek. 
Az Egyezmény fő célja, hogy elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint, hogy 
hozzájáruljon a tájak vonatkozásában megvalósuló európai együttműködéshez. Ez az első olyan 
nemzetközi egyezmény, amely kizárólag a táj védelmével, kezelésével és továbbfejlesztésével 
foglalkozik. A tájegyezménnyel kapcsolatos feladatok: 
Az Egyezményt aláíró országok vállalják, hogy 

• a tájat – mint az emberi környezet meghatározó komponensét, a természeti és a 
kulturális örökség sokféleségének kifejezőjét és az önazonosságuk alapját – 
törvényben ismerik el; 

• a tájak védelemére, kezelésére és tervezésére kiterjedően jogszabályba foglalt 
tájpolitikát alkotnak; 

• a tájpolitikán foglaltak megvalósítása érdekében intézkedéseket tesznek a 
közvélemény, a helyi hatóságok és más szereplők bevonásával; 

• a tájat integrálják a regionális és településtervezési politikákba, csakúgy, mint a kultúr-
, környezet-, agrár-, társadalom- és gazdaságpolitikákba és minden olyan koncepcióba 
és stratégiába, amely közvetett, vagy közvetlen hatással van a tájra; 

• növelik a tájjal kapcsolatos fogékonyság, tudatosság növelés eszközrendszerének 
kidolgozását minden döntési szinten, a különböző társadalmi csoportok és egyének 
körében; 

• növelik a lakosság és civil szervezetek részvételét a döntéshozatalban; 
• lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a tájjal kapcsolatos képzést, továbbképzést 

kierjesszék más szakterületekkel foglalkozó szakemberekre is. 
Az Egyezményben meghatározott feladatok egy részét hazánk már teljesítette, hiszen a táj 
védelme törvényi szinten szabályozott, illetve a tájra vonatkozó stratégiákban megjelenik a tájak 
védelme, kezelése és tervezése. A tájak értékeléséhez és ''működtetéséhez'' értő szakemberek 
képzése is nagy hagyományokra tekint vissza. A lakosság és a helyi érdekelt szervezetek is részt 
vesznek a tájjal kapcsolatos döntési mechanizmusban (pl. lakossági fórum, közmeghallgatás). 
 

3.2.2. REGIONÁLIS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK 
 

Országos Területrendezési Terv 
Az OTrT-vel való kapcsolatokat a felülvizsgálati dokumentáció önálló fejezetben vizsgálja. 
 

A regionális program az alábbi: 
• Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Fejér Megye Területrendezési Tervéről 

szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 
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Fejér megye területrendezési terve 
A terv célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a 
műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható 
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek 
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. 
 
A megyei szintű tervvel való összhangot és kapcsolódóst a felülvizsgálati dokumentáció külön 
fejezetrészben vizsgálja. 
 

4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 

FELTÁRÁSA 

4.1. A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 
 

A tervezési terület Baracska közigazgatási területének ÉK-i határán lévő ingatlanokat, illetve a 
település középső részén a 7 sz. főút mellett elhelyezkedő ingatlant érint. A módosításba vonandó 
ingatlanok: 010/1, 010/2, 015/15 és 061/60 hrsz-ú ingatlanok.  
 

Baracska település a az Alföld nagytájon, azon belül a Mezőföld középtájon és a Váli-víz síkja 
kistájon helyezkedik el (Forrás: Dövényi. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere, MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010.). 
 

4.2. A JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

4.2.1. LEVEGŐMINŐSÉG 
 

Éghajlati viszonyok 
A legközelebbi hidrometeorológiai mérőállomás Érden működik. Ezen mérőállomás adatai 
alapján a település klímája az alábbiak szerint jellemezhető: 
 
A település éghajlata mérsékelten meleg, száraz.  
 
Az évi napfénytartam 1950 óra körüli, a nyári 780, a téli pedig 175-180 óra körüli. Az évi 
középhőmérséklet 10,2-10,5  C közötti, a tenyészidőszaké 17,2-17,4  C. Évente 194-1975 napon 
át, ápr. 4-6. és okt. 19-21. között a napi középhőmérséklet rendszerint meghaladja a 10  C-ot. A 
fagymentes időszak hossza Ny-on 196 nap (ápr. 10. és okt. 28-30. között), máshol 205-207 nap 
(ápr. 3-5. és okt. 30. között). A legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékletének átlaga 34,0 
°C körüli, a leghidegebb téli napok abszolút minimumainak átlaga -16,0 °C. 
 
Az évi csapadékösszeg 540 mm körüli, a nyári félévé 310-330 mm. A legtöbb 24 órás 
csapadékot, 111 mm-t, Martonvásáron mérték. Évente 32-34 hótakarós nap valószínű, 20 cm 
körüli átlagos maximális hóvastagsággal. 
Az ariditási index 1,28 körüli. 
 
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. 
 
A kevés csapadék a meghatározó a növénytermesztésben. 
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Környezeti levegő minősége 
Baracska településen a környezeti levegő minősége nem kifogásolható. A település területén sem 
automata, sem manuális légszennyezettségi mérőpont nem üzemel, a legközelebbi mérőállomás 
Százhalombattán található. A százhalombattai adatok Baracska település esetében nem 
relevánsak. 
 
A település környezeti levegőminősége jónak mondható, a légszennyezettségi agglomerációk és 
zónák kijelöléséről szóló rendelet alapján a település a 10. számú légszennyezettségi 
agglomerációba tartozik. Ennek jellemző levegőminőségi adatai az alábbiak: 
 
2. számú táblázat: 10. zóna levegőminőségi adatai 
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Az egyes csoportok jellemzését az alábbiakban adjuk meg: 
 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha 
valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e 
légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a határértéket, 
a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között 
van. 

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

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

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 
Baracska esetében levegőszennyezés az alábbi tevékenységekből származhat: 

• Ipari tevékenységek, 
• Lakosság fűtése, 
• Közlekedés, 
• Bűzzel járó tevékenységek. 

 
Ipari kibocsátások 
Az ipari és szolgáltató tevékenységből származó légszennyezőanyag kibocsátások nem 
jelentősek. A településen nem végeznek olyan tevékenységet, amelynek a megengedettnél 
nagyobb mértékben terhelné a település környezetének a levegőjét.  
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Egységes környezethasználati engedéllyel a Keve-Sertés Mezőgazdasági Kft. rendelkezik 
sertéstelep működtetésére vonatkozóan Baracska, Vattai tanya telephelyen. 
 
Légszennyező forrásra vonatkozóan működtetési engedéllyel 2 telephely (terményszárítási és 
tisztítási tevékenység, kazánok) rendelkezik. 
 
Baracska jelentősebb vállalkozásai: 

• KEVE-SERTÉS Mezőgazdasági Kft. – sertéstenyésztés, terményszárítás és tisztítás, 
• Baracska Pig Kft. - sertéstenyésztés, 
• Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. – sertéstenyésztés, szarvasmarhatartás 

 
A LAIR 2019-2020. évi adatai alapján Baracskán az alábbi légszennyezőanyag kibocsátások 
bejelentésére került sor: 
 
3. számú táblázat: Légszennyezőanyagok éves kibocsátása 

Tárgyév Éves kibocsátás (kg) Légszennyező anyag 
2019 550 Nitrogén-oxidok (NO és NO2) mint NO2 
2019 1443261 SZÉN-DIOXID 
2019 1576 Szilárd anyag 
2019 790 Szén-monoxid 
2020 538 Nitrogén-oxidok (NO és NO2) mint NO2 
2020 1450924 SZÉN-DIOXID 
2020 1392 Szilárd anyag 
2020 577 Szén-monoxid 

 
Lakosság fűtése 
A fűtésből származó légszennyezés csak a fűtési szezonban jelentkező légszennyezés. A fűtésből 
származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, a szilárd anyag és a korom emisszió jellemzi. 
 
Baracskán a fűtés, jellemzően földgázzal történik. Az ingatlanok gázzal való ellátottsága 
majdnem 100 %. A nem gáz fűtésű lakások fűtését vegyes tüzeléssel (szén és fa) oldják meg. Az 
érvényben lévő levegőminőség védelmi jogszabályok alapján fűtési célú, kizárólag füstgáz 
kibocsátással járó tevékenységek engedélyezésében az első fokon eljáró engedélyező hatóság a 
járási környezetvédelmi hatóság. 
 
Az energiaárak emelkedésével megjelentek a megújuló energiaforrásra alapozott fűtési 
rendszerek, mint napkollektoros, hőszivattyús, vagy biomassza fűtésű rendszerek. Javasolt 
fejlesztési irány a légszennyezés mérséklésére és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére ezen 
alternatív energiaforrások minél nagyobb arányban történő bevonása. 
 
Közlekedés légszennyezése 
Baracska közigazgatási területén az M7 gyorsforgalmi út, a 7. számú főút és a 8111. számú 
Baracska-Alcsútdoboz összekötő út halad át.  
 
A településen áthalad a Budapest-Székesfehérvár kétvágányú villamosított vasúti fővonal, 
azonban ezen a szakaszon villamos vontatású szerelvények közlekednek, melyek légszennyező 
hatást nem okoznak. 
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2. számú ábra: Baracska közlekedés-hálózata (forrás: Közlekedés Információs Rendszer és 
Adatbázis) 

 
 
Ezen utak 2020. évi forgalomszámlálási adatait és forgalmi viszonyait az alábbi táblázat mutatja 
be.  
 
4. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak jellemző forgalmi adatai 

Járműkategória ÁNF (átlagos napi forgalom) 
M7 

30+044 és 41+600 
kmsz. között 

7 sz. út 
32+431 és 35+741 

kmsz. között 

7 sz. út 
35+741 és 43+502 

kmsz. között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 9+604 

kmsz. között 
Személygépkocsi 39493 6378 4936 2882 
Kis tehergépkocsi 8085 1206 600 400 
Szóló autóbusz 306 92 32 51 
Csuklós autóbusz 5 2 0 0 
Közepes 
tehergépkocsi 

809 47 49 49 

Nehéz 
tehergépkocsi 

582 34 54 26 

Pótkocsis 
szerelvény 

387 11 10 17 

Nyerges 
tehergépkocsi 

2752 112 25 34 

Speciális jármű 11 0 3 0 
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Motorkerékpár 176 95 137 13 
Lassú jármű 0 24 24 155 

 
A bemutatott útszakaszok mentén, mint folyamatos vonalforrás mentén az alábbi 
légszennyezőanyag emissziókra számíthatunk: 
 
5. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai 
- emissziója 

Légszennyező 
komponensek 

Várható emissziók (g/km) 
M7 

30+044 és 41+600 
kmsz. között 

7 sz. út 
32+431 és 35+741 

kmsz. között 

7 sz. út 
35+741 és 43+502 

kmsz. között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 9+659 

kmsz. között 
Szén-monoxid 21136,1 3873,8 3696,0 2272,8 
Nitrogén-oxidok 
(mint NO2) 

20471,7 797,5 574,5 413,4 

Részecske 988,7 82,4 56,8 54,4 

 
A vizsgált útszakaszok mentén 10 m távolságban elhelyezkedő receptor pontban az alábbi 
légszennyezőanyag koncentrációk várhatók: 
 
6. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai 

Légszennyező 
komponensek 

Várható légszennyezőanyag koncentrációk (µg/m3) 
M7 

30+044 és 41+600 
kmsz. között 

7 sz. út 
32+431 és 35+741 

kmsz. között 

7 sz. út 
35+741 és 43+502 

kmsz. között 

8111. sz. közút 
0+0000 és 9+659 

kmsz. között 
Szén-monoxid 390,2 71,5 52,5 41,9 
Nitrogén-oxidok 
(mint NO2) 

193,3 16,6 12,0 7,6 

Részecske  
(PM10 24 órás) 

7,0 0,6 0,4 0,4 

 
Az M7-es autópálya és a 7. sz. főút közúti járműforgalom nagysága jelentős, így a közúti 
közlekedés, mint légszennyező tevékenység időnként okoz érzékelhető légszennyezést. 
 
Az M7-es autópálya a belterülettől kb. 1 km távolságra halad, a 7. sz. főút pedig belterületen 
halad át. 
 
A 8111. számú út esetében nem számíthatunk arra, hogy a kialakulhat egészségügyi határérték 
közeli légszennyezettség. 
 
Bűzterhelés 
Baracskán 5 állattartó telep üzemel, amelyek közül egy szarvasmarhatelep, a többi sertéstelep. 
 

• Szarvasmarha telep – Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
• Vass tanyai sertéstelep - Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 

 
Annamajor településrész kb. 2 km-re helyezkedik el a belterülettől. 
 

• Nagyhalompusztai I. sz. sertéstelep - Baracska Pig Kft. 
• Nagyhalompusztai II. sz. sertéstelep - Rattlerow Seghers Kft. 
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Nagyhalompuszta településrész kb. 3 km-re helyezkedik el a belterülettől. 
 

• Vattai tanyai sertéstelep - Keve-Sertés Mezőgazdasági Kft. 
 
A Keve-Sertés Mezőgazdasági Kft. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik 
sertéstelep működtetésére vonatkozóan Baracska, Vattai tanya telephelyen, amely a belterülettől 
kb. 900 m távolságra található. 
2013-ban közérdekű bejelentések érkeztek a baracskai lakosság részéről, valamint Baracska 
község Polgármesterétől a Környezetvédelmi Hatósághoz a Kft. tevékenységével kapcsolatban, 
a hígtrágya kihelyezés során keletkező bűzzel kapcsolatban.  
 
A szennyvíztisztító telep külterületen helyezkedik el, Baracska belterületi határától kb. 400 m-
re.  
 
A településen megfigyelhető még a kedvtelési célú hobbi állattartás. A belterületi állattartás nem 
haladja meg az önellátás szintjét. A bűzhatás a belterületen elhanyagolható. A belterületi 
állattartás Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletével szabályozott.  
 
Az avar és kerti hulladék égetését Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
avar és növényi hulladék nyílttéri égetésnek szabályairól szóló önkormányzati rendelete 
szabályozza. 
 
Összefoglalóan Baracska esetében a vizsgált tevékenységekből nem várható jelentős mértékű 
légszennyezettség kialakulása. 
 
A tervezési terültek levegőállapota 
A tervezési területeken jelenleg légszennyező források nem üzemelnek, egyedül a 3. számú 
terület levegőminőségében okozhat a 7. sz. főút időszakosan minőségromlást. 
 

4.2.2. TALAJ ÉS FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTA 
 

Domborzati viszonyok 
A kistáj 106 és 185 m közötti tszf-i magasságú felszínének nagyobb része féloldalasan és 
aszimmetrikusan kiemelt, vetődésekkel, szubszekvens völgyekkel, völgymedencékkel szabdalt, 
lösztakarta eróziós halomvidék. DK felé lejtő felszínét ÉNy–DK-i irányú, újpleisztocén 
szerkezeti vonalak mentén kialakult teraszos völgyek szelik keresztül. ÉNy-i része közepes 
magasságú tagolt síkság, középső és DK-i része völgyközi hátakra bontott, kisebb relatív reliefű, 
enyhén tagolt síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. A jellemző felszíni formák az ÉNy-
i domblábfelszínen eróziós-deráziós úton keletkeztek, a középső és DK-i löszhátakon a lösz 
jellegzetes lepusztulásformái figyelhetők meg. 
 
Földtani viszonyok 
A medencealjzat jelentős részéről csak bizonytalan ismeretek vannak, Ny-i szegélyén 
újpaleozoos és mezozoos képződmények vannak. A kistáj legfontosabb fejlődéstörténeti 
jellemvonása, hogy a pliocén–pleisztocén határán lezajló eróziós periódusban a felszín erősen 
lepusztult, majd az egész terület aszimmetrikusan kiemelkedett és feldarabolódott. A felszín É-i 
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része huzamosabb ideig denudálódott, s rajta lösz csak a pleisztocén végén keletkezett. A D-i 
területeket csak kisebb tektonikus hatások érték, s rajtuk 10–20 m vastag lösztakaró képződött. 
A fiatal pleisztocén szerkezeti mozgások sajátos lépcsős megjelenésűvé teszik a tájat. 
 
Talajtani viszonyok 
A kistáj területének 89%-át mészlepedékes és alföldi mészlepedékes csernozjom talajok (64-
25%-os megoszlásban) alkotják, így a táj jelentős mezőgazdasági potenciállal rendelkezik. A 
löszös alapkőzetű talajok jó termékenységűek (int. 100-125) és mintegy 90%-uk 
szántóterületként hasznosítható. 
A Váli-víz és a Szent László-patak völgyének vályog mechanikai összetételű réti öntéstalajai a 
táj talajtakarójának 11%-át teszik ki. 80%-uk rétként hasznosítható, szántó (int. 50-80) csupán 
15%-uk, erdő pedig 5%-uk lehet. A réti öntéstalajok előfordulása csupán a patakvölgyekre 
korlátozódik. 
 
Az egyes talajtípusok területi arányát az alábbi táblázat mutatja be: 
 
7. számú táblázat: A talajtípusok területi megoszlása 

Talajtípus kód Területi részesedés (%) 
13 64 
14 25 
26 11 

 
8. számú táblázat: A talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok függvényében (%) 

Talajtípus kód Lejtőkategória Erdő 
0-5 5-17 17-25 >25 

13 90 5 5 - - 
14 100 - - - - 
26 100 - - - - 

 
Baracska genetikus talajtérképét és kőzetképző kőzeteit az alábbi ábrák mutatják be. 
 
A tervezési terület genetikus talajtérképét és kőzetképző kőzeteit az alábbi ábrák mutatják be. 
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4. számú ábra: Genetikus talajtípusok 
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5. számú ábra: Talajképző kőzetek 

 
 

4.2.3. VIZEK ÁLLAPOTA 

 
Felszíni vizek 
A település a Váli-víz és a Közép-Duna jobb parti vízgyűjtő területéhez tartozik. 
A településen a Váli-víz (56 km, 657 km2) folyik keresztül, mely állandó vízfolyásnak minősül, 
befogadója a Duna-folyam 1603+693 fkm-e. 
A vízfolyás 1+687-19+030 km szelvények közötti szakaszának mederrendezése 1988-89. 
években történt. A 19+030-27+225 km szelvények közötti mederszakasz rendezése 1975-ben 
történt. Iszapoló kotrást végeztek 2007-ben a 19+100-21+100 km szelvények között.  
 
Vízjárási adatok a Váli-vízről vannak: 
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9. számú táblázat: A Váli-víz vízjárása 
Vízfolyás Vízmérce LKV LNV KQ KÖQ NQ 

  cm m3/s 
Váli-víz Baracska -9 333 (408) 0,05 0,4 40 

 
Az árvizek kora nyáron, a kis vizek ősszel jellegzetesek. A vízminőség általában II. osztályú, de 
kisvízkor III. osztályú is lehet. 
 
A tervezési területek közül az 1. és 2. helyszín a Váli-víztől kb. 400 m távolságban vannak, míg 
a 3. számú terület kb. 1,2 km távolsgában. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
A település dombvidéki jellegű, a településen áthalad a Váli-víz, amely a település felszíni 
vizeinek befogadója, végső befogadó a Duna. Baracska község tehát a Váli-vízfolyás 
részvízgyűjtő területén fekszik, nagyobb részt a vízfolyás jobb partján. 
 
A Váli-víz községet érintő szakasza 3 m-es fenékszélességgel és 1:2 rézsűvel került kialakításra, 
jelenlegi állapotában csésze szelvény jellegű. 
 
A település családi házas beépítésű, viszonylag nagy telkekkel. A települést ketté szeli a 7. sz. 
főút és a Budapest – Székesfehérvár vasútvonal. Az utcák jellemzően aszfaltos utak. Baracska 
csapadékvíz-elvezetése nyílt árkokkal történik. A település útjai mentén található árkok 
földárkok, változó mélységgel lettek kialakítva. Baracska község csapadékvíz elvezetése a 
meglévő árokrendszeren át lényegében megoldott, ill. megoldható. 
 
A tervezési területeteknek felszíni vízfolyással közvetlen kapcsolata nincs, a területen 
csapadékvíz elvezető rendszer csak részlegesen létesült, csupán a 05/15 hrsz-ú ingatlan DK-i 
határán található földárok. A 061/60 hrsz-ú ingatlan esetében az ÉNy-i ingatlanhatáron a 7. sz. 
főút csapadékvíz elvezető árka húzódik. 
 
A terület vízrajzát az alábbi ábra mutatja be. 
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4. számú ábra: Vízrajz 

 
 
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló rendelet szerint Baracska részben az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő 
területét kijelölő települések közé tartozik. 
 
A település vízfolyása a vonatkozó jogszabály szerint az általános védettségi kategória befogadói 
vízminőség-védelmi területi kategóriába tartozik. 
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Felszín alatti vizek 
A „talajvíz" mélysége egyes löszhátak alatt a 6 m-t is meghaladja, de általában 4-6 m között, sőt 
a völgyekben 4 m felett van. Mennyisége nem számottevő. Kémiai összetétele túlnyomórészt 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk°, szulfáttartalma 60-300 mg/l 
közötti. 
A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége 100 m körüli, a vízhozamuk 
helyenként tekintélyes, de általában közepes.  
 
Baracska települést az alábbi felszín alatti víztestek érintik: 
 
10. számú táblázat: Felszín alatti víztestek 

Víztest kód víztest név vízadó típusa 
sp.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks sekély porózus 
p.1.9.1 Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest - Paks között mélyebb porózus 
pt.1.2 Nyugat-Alföld porózus termál 
kt.1.3 Budapest környéki termálkarszt termál karszt 
kt.1.6 Szabadbattyáni termálkarszt  termál karszt 

 
5. számú ábra: Talajvíz mélysége Baracska környezetében (Forrás: MÁFI Web Térképtár) 
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Baracska közigazgatási területén az alábbi vízbázis védőterületek vannak kijelölve: 

 
Baracska vízmű, üzemeltetője a Fejérvíz Zrt., a védőterület belterületeket érint, azonban a 
vízbázisnak felszínre kimetsző védőterülete nincs.  
 
Baracska a felszín alatti víz állapota alapján érzékeny területhez tartozó település. A település 
nagyobb része 2. (érzékeny), kisebb része 3. (kevésbé érzékeny) alkategóriába tartozik. 
 
Baracska nitrátérzékeny területnek minősül. A vizek nitrát szennyezésének megelőzése, 
csökkentése érdekében a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szabályait, előírásait a településen, 
illetve a tervmódosítással érintett területeken be kell tartani. 
 
A szennyeződésérzékenységet az alábbi ábra mutatja be. 
 
6. számú ábra: Felszín alatti közeg szennyeződés-érzékenysége 
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Vízellátás 
A tervezésbe vont ingatlanokon jelenleg vízfelhasználás nincs. 
 
Szennyvízkezelés 
A tervezési területen végzett mezőgazdasági tevékenységből szennyvíz jelenleg nem keletkezik. 
 

4.2.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE 
 

A hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek a 2012. évi CXXXLV. Tv. 
(törvény a hulladékgazdálkodásról) életbe lépésével.  
Baracska esetében a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtése és jogszabályoknak 
megfelelő kezelése megoldott.  
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
önkormányzati rendeletet hozott. 
Baracska csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz. A társulás célja megoldani a hulladékgazdálkodás területén jelentkező feladatokat 
és korszerű hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltetni. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Depónia Nonprofit Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Kft. és a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
konzorciuma (továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 
 
A háztartási hulladéknak és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő vegyes 
hulladékok elszállítása heti rendszerességgel történik, befogadó a Székesfehérvár-Csala, 
Pénzverő-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakó.  
Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék (papír, fém, műanyag) szelektív gyűjtése házhoz 
menő gyűjtéssel történik, ennek rendszeressége havonkénti. 
Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött üveghulladékot elhelyezheti a Baracska 
Önkormányzat udvarán lévő szelektív hulladékgyűjtő szigeten is. 
Üveghulladék szelektív gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel történik évi 3 alkalommal. 
 
A zöldhulladék gyűjtése áprilistól novemberig havonta történik. 
 
A lomhulladék elszállítása évente egy alkalommal történik. A lomelszállítás időpontjáról az 
érintett településrészek lakóit az éves hulladékszállítási naptár megküldésével tájékoztatják. 
 
A hulladék közszolgáltatási előírások alapján a településen működő intézmények is a 
közszolgáltatás rendszerét veszik igénybe. 
 
A háztartási veszélyes hulladékokat Baracska település lakosai a Csala-Pénzverővölgyi 
Hulladékudvar veszélyes gyűjtőhelyre vihetik. 
 
Összefoglalóan a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtési és kezelési rendszer a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. 
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A tervezési terület hulladékgazdálkodási helyzete 
A tervezésbe vont ingatlanokon jelenleg hulladékot eredményező tevékenység nem folyik. 

4.2.5. ZAJTERELÉS HELYZETE 
 

A tervezési területen állandóan üzemelő zajforrás nem működik. Időszakosan a mezőgazdasági 
munkagépek, illetve szállítójárművek zajkibocsátása előfordul, azonban ez is eseti jellegű. 
 

A tervezés terület és környezete a szabályozási terv övezeti besorolása alapján zajtól nem 
védendő területnek minősül. 
 
A legközelebbi zajtól védendő területek a tervezési területtől kb. 180 m távolságban van a 1. és 
2. helyszín esetében, míg a 100 m távolságban s 3. számú helyszín esetében. 
 
A 3. számú helyszín esetében a 7. sz. főúton folyó közlekedés meghatározó zajforrás, azonban a 
tervezési terület sem jelenleg, sem a módosítás követően zajtól nem védendő területnek minősül. 
 

4.2.6. ÉLŐVILÁG ÁLLAPOTA 
 

Természetvédelmi állapot 
Baracska területén Natura 2000 terület nem található, sem országos jelentőségű védett terület. 
Azonban a Váli-víz és közeli környezete az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozik ökológiai 
folyosó és magterület besorolással. Az érintett ingatlanok nem képezik az Országos Ökológiai 
Hálózat részét. 
 
Élővilág 
 
Növényföldrajzi helyzet 
A vizsgált terület a Magyarország nagy részén elterülő Pannóniai Flóratartomány (Pannonicum) 
Alföld flóravidékének (Eupannonicum) Mezőföld és Solti síkság flórajárásába (Colocense) 
tartozik. Potenciális erdőtársulásai a tatárjuharos lösztölgyesek, jellemző lágyszárú társulásai a 
löszpusztarétek. Az őshonos növénytársulásokból a kedvező talajadottságok miatt nagyrészt 
mezőgazdasági művelés alatt álló területek csak mozaikszerű töredékeket hagytak. Az erdő 
kevés, a fajösszetétel az erdőgazdálkodásnak megfelelően szabályozott. A legháborítatlanabb 
természetközeli élőhelyek a vizes területek: patakvölgyek, mocsárrétek. A kistáj döntő része ma 
már kultúrtáj, a természetes növénytakaró töredékére csökkent. Erőteljesen terjednek az adventív 
fajok: fehér akác, bálványfa stb. 
 
Az érintett kistáj növényzete 
A kistáj klímazonális vegetációja a löszerdőssztyepp és a cseres-tölgyes. Potenciális növényzete 
az északi peremterületeken dombvidéki elegyes tölgyes, a belsőbb löszhátakon löszerdőssztyepp, 
a vízfolyások mentén vizes élőhelyek együttese. Jelenleg a nagytáblás szántókkal körülvett, 
mezsgyékre, vasúti töltések oldalára, meredek lejtőkre visszaszorult lösznövényzet, valamint a 
szabályozott patakmedreket követő vízparti növényzet a meghatározó. Az északias lejtők 
gyakran birkalegelők, a völgyaljak kaszálók, marhalegelők. A gyepek nagyrésze jellegtelen 
szárazgyep, részben cserjésedő löszpusztagyep, ill. löszlegelő. Fajgazdag löszpusztagyepek 
elsősorban a mezsgyéken maradtak fenn. A löszpusztai cserjés és tollas szálkaperjés 
erdőssztyepprét előfordulása szórványos. Jellemzők a tájidegen fafajokból álló ültetvények, 
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galagonyás-kökényes cserjések, néhol a telepített tölgyesek. A vízfolyásokat nádasok, mocsarak, 
a Váli-víz mellett 600–800 m széles, mikromozaikos, enyhén szikesedő mocsárrétek, üde 
gyepek, valamint rekettyefüzesek és öreg fűz-nyár ligeterdők szegélyezik. A löszpusztagyepek 
jellemző alkotói az általános szárazgyepi fajok: fenyérfű (Bothriochloa ischaemum), vékony 
csenkesz (Festuca valesiaca), szálas perje (Poa angustifolia); löszpusztai elemek: kései pitypang 
(Taraxacum serotinum), csuklyás ibolya (Viola ambigua). Elszórtan a csillagőszirózsa (Aster 
amellus), buglyos zanót (Chamaecytisus austriacus), selymes dárdahere (Dorycnium 
germanicum), bugás macskamenta (Nepeta nuda), buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum), 
sugaras zsoltina (Serratula radiata) is fellelhető. Egyes akácosok gazdagok koratavaszi 
geofitonokban. A vízi, vízparti növényzetben gyakori a sziki cickafark (Achillea asplenifolia), 
virágkáka (Butomus umbellatus), mocsári gólyahír (Caltha palustris), kisfészkű és szürke aszat 
(Cirsium brachycephalum, C. canum), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus). Gyakori élőhelyek: 
OB, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B1a, RC, D34, D6, H5a; ritka élőhelyek: P2a, RB, P2b, 
RA, B3, B2, B5, J4, H4. Fajszám: 400–600; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar 
(Acer negundo) 1, bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, 
selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, amerikai kőris 
(Fraxinus pennsylvanica) 2, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, japánkeserűfű-
fajok (Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 4, Solidago spp 4. 
 
A módosítással érintett ingatlanok növényzete 
Az érintett ingatlanokon csupán két élőhelyet azonosítottunk, melyek a következők: 

• OC – Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok, illetve 
• T1 – egyéves nagyüzemi szántóföldi kultúrák. 

Németh–Seregélyes-féle természetességi mutatójuk: 
• OC: „2” – a természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás csak nyomokban van 

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

• T1: „1” – a természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhető fel, 
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő. 

Előfordulásuk: 
• T1:    1. helyszín mintegy 2/3 része 

2. helyszín mintegy 85%-a 
3. helyszín teljes egésze (100%-a) 

• OC:  1. helyszín mintegy 1/3 része a Ny-i és központi részen 
2. helyszín mintegy 15%-a a Ny-i szegletben 
3. helyszín esetében nincs ilyen vegetáció. 

Jellemző növényfajok: 
• T1: kultúrnövények (főleg gabonafélék, repce, kukorica, napraforgó) 
• OC: fűfélék (Poaceae), egynyári seprence (Erigeron annuus), here fajok (Trifolium sp.), 

kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum perforatum), keszeg saláta (Lactuca serriola), 
közönséges aszat (Cirsium vulgare), közönséges cickafark (Achillea millefolium), 
közönséges kakaslábfű (Echinocloa crus-galli), közönséges sarlófű (Falcaria vulgaris), 
lándzsás útifű (Plantago lanceolata), mezei aszat (Cirsium arvense), mezei katángkóró 
(Cichorium intybus), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), útszéli bogáncs 
(Carduus acanthoides), útszéli imola (Centaurea stoebe), vadmurok (Daucus carota), 
zöld muhar (Setaria viridis). 
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A vizsgált területek élőhelytérképe 
 
7. számú ábra: Élőhelytérkép 

 
 

Jelmagyarázat: 
vörös vonal ............. Településrendezési terv módosításával érintett területek 
sárga vonal .............. Vegetációtípusok közötti határvonalak 
OC .......................... Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok 
T1 ........................... Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák 

 
A vizsgált élőhelyek jellemző meglévő állapotképei 

 
8–11. számú ábrák: 1 és 2. helyszínek jellemző meglévő állapotképei 
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12–13. számú ábrák: 3. helyszín jellemző meglévő állapotképei 

   
 

A módosítással érintett ingatlanok állatvilága 
Legnagyobb faj- és egyedszámban az ízeltlábúak népesítik be a tervezési területet és környezetét. 
A tanulmány készítése során az alacsonyabb rendű állatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes 
vizsgálatot nem végeztünk, mivel természetközeli területet a tevékenység nem érint és a 
jellegtelen gyepes (OC), valamint a szántóföldi környezetben (T1) védett fajokjelentős 
állományának előfordulása sem valószínűsíthető. 
Halak számára alkalmas élőhely a vizsgált területen nincs, kétéltűeket és hüllőket sem észleltünk, 
bár néhány gyakori faj alkalmi jelenléte valószínűsíthető (pl. zöld gyík), főként az alacsony 
állományú gyepben, valamint a szántókat határoló vagy egymástól elválasztó mezsgyéken, 
széleken. A vízhez kötődő fajok szaporodásához szükséges vizes élőhely a tervezett beruházás 
területén és környezetében nincs, a Váli-völgy aljának üde-félnedves-nedves élőhelyei (főleg 
mocsárrétek) pedig már messze, több száz méterre találhatók és jelentős domborzati 
különbséggel fordulnak elő. 
Fokozottan védett madárfaj a területen nem fészkel. Gyurgyalag és partifecske fészkelésére 
alkalmas partfal nincs a beruházási területen. Ragadozómadarak számára a területen nincs 
alkalmas fészkelőhely, azonban a gyepek (OC) és a szántók (T1) rágcsálóállománya miatt 
táplálkozóterületként jöhetnek számításba. 
A vizsgált terület és környezetének madárvilága gyakori, általánosan elterjedt, az 
mezőgazdasághoz köthető fajokból tevődik össze. A fajok egy része természetvédelmi oltalom 
alatt áll, de hazánkban gyakori, több százezres vagy egyes esetekben milliós példányszámú 
országos állománynagyság jellemző. Ritka, érdekes vagy fokozottan védett fajok előfordulását 
(az említett gyurgyalagokon kívül) nem észleltük és az erősen antropogén tájhasználat miatt 
tartós megjelenésük vagy fészkelésük sem valószínűsíthető. A 2022. június 19-ei helyszíni 
szemlénk során a helyszínen azonosított madárfajok a következők voltak (magyar név szerinti 
ABC sorrendbe rendezve): 

• balkáni gerle  Streptopelia decaocto  
• barátposzáta Sylvia atricapilla 
• barázdabillegető  Motacilla alba  
• barna rétihéja Circus aeruginosus 
• búbospacsirta  Galerida cristata  
• cigánycsuk  Saxicola torquata  
• dolmányos varjú  Corvus corone  
• egerészölyv  Buteo buteo  
• fácán  Phasianus colchicus  
• fülemüle Luscinia megarhynchos 
• házi veréb Passer domesticus 
• kakukk Cuculus canorus 
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• kenderike  Linaria cannabina  
• mezei pacsirta  Alauda arvensis  
• mezei veréb  Passer montanus  
• ökörszem  Troglodytes troglodytes  
• örvös galamb  Columba palumbus  
• sárgarigó Oriolus oriolus 
• seregély  Sturnus vulgaris  
• szarka  Pica pica  
• tengelic  Carduelis carduelis  
• tövisszúró gébics Lanius collurio 
• vörös vércse  Falco tinnunculus  
• zöldike  Carduelis chloris  

Fészkelő fajként egyedül a mezei pacsirtát azonosítottuk, melyek kis populációban fordulnak 
elő. Fészkelő állományuk becsült nagysága a teljes beruházási területen max. 15 pár lehet. 
Emlősfajokat a vizsgált területen nem észleltünk, azonban nyomaikat láttuk (őz, mezei nyúl). A 
talajban rágcsálók élnek (elsősorban mezei pocok), mely a nappali és éjjeli ragadozómadaraknak 
és emlősfajoknak nyújtanak táplálékot. A környező tájrészlet zavarása (település, közlekedés) 
miatt védett vagy fokozottan védett emlősfaj megtelepedése, szaporodása vagy rendszeres 
előfordulása a területen nem valószínűsíthető. Az OC gyepben ürge nem él, a vizes élőhelyekhez 
köthető vidra sem fordul elő. 
 
Erdők állapota 
Baracska a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály működési 
területéhez tartozik, ezen belül a Mezőföldi Erdőtervezési Körzethez. A település külterületén 
csak elszórtan találhatók kisebb kiterjedésű művelésre tervezett erdők.  
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14. számú ábra: Baracska művelésre tervezett erdők 

 
 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 37/2009. évi törvény szerint az 
erdőterület termelésből való kivonása csak az erdészeti hatóság engedélye alapján lehetséges. 
 
A tervezési területeken művelésre tervezett erdőtag, vagy részlet nem található, azonban az 1. és 
2. helyszín erdőrészletekkel határosak. 

4.2.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
 

Tájföldrajz 
Fogalommeghatározás: a tájföldrajz a legkomplexebb geográfiai szakterület, területi szemléletű 
szintézise a természetföldrajzi és a földhasználaton, a településföldrajzon keresztül a társadalmi-
gazdasági adottságoknak. Összetettsége miatt nem kezdő kutatóknak való téma, valódi 
tájföldrajzossá évtizedek alatt alakulhat, fejlődhet valaki, ha időközben nem horgonyoz le 
valamely földrajzi részterületnél, pl. geomorfológiánál, biogeográfiánál, vagy demográfiánál és 
sikerül megőriznie érdeklődését a földrajzi tájak komplexitása iránt. A tájföldrajz különleges 
vonása, hogy az egyes tájtípusok meghatározásánál nem lehet eltekinteni az adott területegység 
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látványától, vizuális habitusától (Csorba, 2021.). Tájföldrajzi szempontból a vizsgálatra kijelölt 
terület hovatartozása a következő: 
 

Nagytáj: .................. Duna–Tisza-medence 
Nagytájrészlet: ........ Alföld 
Középtáj: ................ Mezőföld 
Kistájcsoport: .......... Észak-Mezőföld 
Kistáj ...................... Váli-víz síkja 

 
A természeti adottságokat e kistáj jellemzői alapján értékeljük (Forrás: Magyarország 
kistájainak katasztere, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010. és Csorba Péter: 
Magyarország kistájai, Debrecen, 2021.). Az értékelésbe nem vonjuk be a közlekedés, a 
településhálózat és a népesség témákat, melyek a jelenlegi tájvizsgálat szempontjából 
érdektelenek vagy kisebb jelentőségűek. A vizsgált terület a 232 km2 területű kistáj központi 
részén terül el. 
Topográfiai helyzet és domborzattípus: A Mezőföld É-i részének kistája, a névadó vízfolyást 
kísérő, DK-felé lejtő, völgyközi hátakra tagolt dombsági, DK-i részén tagolt síkságba átmenő 
felszín. Éghajlati körzet: Mérsékelten meleg – száraz, de D-en, és Gyúró környékén meleg – 
száraz terület. Vízrajz: Az egyenként 5 ha-nál nagyobb nyílt vízfelszínek, ill. vizenyős, mocsaras 
térszínek aránya 0,8%, ami lényegében a Váli-vízen Kajászónál lévő víztározót jelenti. 
Földhasználati arányok és tendenciák: 80% szántóföld (mérsékelten csökkenő arány), 8% 
gyep (változatlan), 7,4% pedig beépített felszín. Az OTrT szerint a kistáj mezőgazdasági térség, 
csupán a Váli-víz alsó szakasza mentén jellemző a vegyes területfelhasználás. Földrajzi 
tájtípus: DK-felé lejtő erodált lösztábla, mészlepedékes és réti csernozjom talajon létrejött 
intenzív mezőgazdasági térség. Emberi hatáserősség: A természeti adottságokat az emberi 
bolygatás jelentősen megváltoztatta, ezzel a táj α-euhemerób típusba került. A közlekedési 
infrastruktúra elsősorban a domborzatot és a vízlefolyást, a szántóföldi művelés a talajok 
tulajdonságait módosította. A természetközeli növényzet visszaszorult a tájegység területének 
15–20%-ára. Az 1990 és 2018 között lezajlott felszínborítás-változások szerint jelentősen 
erősödött az antropogén terhelés. Beépítettség és településfejlettség: Beépített felszín 7,4%, ami 
magasabb az országos átlagnál (6,2%) és erőteljesen emelkedő tendenciát mutat (2000: 6,4%). 
A 2 autópálya, vasútvonal, és nagy kiterjedésű települések miatt magas az élőhelyek 
feldaraboltsági mutatója, súlyozott fragmentációs értéke 4,0 km/km2, (az országos átlag 3,4). A 
gazdasági, infrastrukturális és társadalmi fejlettség komplex mutató szerint nincs elmaradott 
település. Tájmetriai adatok: A kistáj területhasználatát megmutató CORINE foltok átlagos 
kiterjedése 3,57 km2, ami jóval meghaladja az ország síkságaira jellemző középértéket (2,43 
km2). A Shannon-diverzitás, vagyis a tájhasználati sokszínűséget jelző szám igen alacsony 0,81 
(az országos átlag 1,41). Természeti veszélyek: A természeti eredetű károk gyengén közepes 
szinten jelentkezhetnek, csak az aszálykitettség mértéke jelentős. 1931–2015 között 30–32 
szélsőségesen aszályos (PAI>6) év volt. Az éghajlat előrejelzett változása nagy tájhasználati 
átalakulást valószínűsít. Természetvédelem: A kistáj területének csupán 0,5%-án érvényes a 
Natura 2000 különleges természetmegőrzési szabályozás. Értéktár: Az összesített értéksűrűség 
Martonvásárnak köszönhetően éri el a közepes szintet. Martonvásár műemlékei mellett régészeti 
szempontból is fontos helyszín. A kistáj ÉNy-i része egyedi tájértékekben gazdagabb, és a 
borkultúrából adódó értéknövekmény is említést érdemel. Tájképvédelemre a kistájnak 10%-át 
javasolták, zömmel a Váli-víz menti ligetes növényzetsávról van szó. A tájkarakter földrajzi 
összetevői: A kistáj enyhén hullámos síkság, amelynek vizuális arculatát a nagyparcellás 
szántóföldek uralják. A nyílt, kevés parlagot (3–4%) tartalmazó terület az országos átlagot több 
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mint duplán meghaladó arányú kertművelés és a sűrű infrastrukturális beépítettség miatt 
intenzíven hasznosított felszín. A táj ÉNy-DK-i irányú völgyei mentén kisebb ligetes 
kísérőnövényzet és gyepes területfoltok váltogatják egymást. A nagyméretű szántóföldek és az 
utak mellett telepített fasorok, szélvédő erdősávok tagolják a látképet. A településhálózatot 
kevés, de nagy kiterjedésű község alkotja (Baracska, Besnyő, Iváncsa). A táj DNy-i része 
lakatlan. Martonvásár ellát bizonyos központi feladatokat. A lakosság földrajzi önelhelyezésére 
a Mezőföld megjelölés alkalmas, ennek elég jól ismert a földrajzi tartalma, a mezőgazdaságilag 
intenzíven hasznosított lösztábla jelleg. Topográfiai viszonyítási objektumként a Velencei-
hegység és a Budai-hegység körvonalai szolgálhatnak. 
 
Tájképvédelem 
A vizsgált beruházási terület tájképvédelmi övezetnek nem része, illetve a 2018. évi CXXXIX. 
törvényt kiegészítő 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet A területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 3/5. számú melléklete alapján nem érinti a 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetét. 
 
Jellemző nézőpontok és a látvány értékelése 
A két nagy területű (1. és 2. helyszín), valamint a Község Ny-i oldalán a kisebb területű (3. 
helyszín) napelempark és azok létesítményei a tájképben antropogén eredetű tájelemként 
jelennek meg. A 3. helyszín esetében a 7. sz. főúton közlekedők számára dinamikus (menet 
közbeni) nézőpontból. Az 1. és 2. helyszín napelemparkjai csupán mezőgazdasági utakról 
lesznek láthatók. 
A jellemző nézőpontokból közvetlen előtérként (300 méteren belül) és előtérként (300–1000 m 
távolságból) lesznek láthatók az objektumok. Takarás hiányában közvetlen előtérként a 
napelempark uralkodó tájelemként jelenik meg a tájképben. Lakott területekről (Baracska, 
belterület) a napelemparkok felé a látványt korlátozó domborzat és növényzet miatt 
látványkapcsolat nem lesz. 
 

4.2.7. TÁJVÉDELMI ÁLLAPOT 

 
Természetvédelmi jelentőség 
A településrendezési eszközök módosításával érintett településrész természetvédelmi 
szempontból a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának illetékességi területén található. A 
tervezett napelemparkok területén nincs védett érték. Tágabb környezetükben található védett 
területek és értékek a következők (FORRÁS: OKIR.HU): 
 
11. számú táblázat: A beruházási terület tágabb környezetének védett területei és értékei 
 

Területi kategória Megjegyzés 
Országos jelentőségű védett természeti 

terület 
legközelebb min. 2,2 km ÉK-re: Martonvásári park 

Természetvédelmi Terület 
Helyi jelentőségű védett természeti terület – 

Natura 2000 – SAC 
különleges természetmegőrzési terület 

8 km-en belül nincs 

Natura 2000 – SPA 
különleges madárvédelmi terület 

8 km-en belül nincs 

Ramsari terület 14 km-en belül nincs 

Ex lege védett érték vagy terület 4 km-en belül nincs 
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Területi kategória Megjegyzés 

Egyedi tájérték 
az egyes helyszínek területén és azok 200 m-es 

környezetében nincs 
UNESCO bioszféra-rezervátum (MAB) 15 km-en belül nincs 

Natúrpark 15 km-en belül nincs 

 
A beruházás nem érint országos és helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló és 
Natura 2000 területet, illetve azoknak nem része. Védett és Natura 2000 területek a tervezett 
beruházási terület egy km-es környezetében nincsenek. A nagy távolság, a domborzati tagolódás, 
a tájhasználat (közeli főút, nagy területű szántók, kertes mezőgazdasági területek stb.) és a 
meglévő növényzet miatt a beruházás létesítése és üzemeltetése védett területek értékes 
társulásait és fajait nem érinti, rájuk hatással nincs. 
 
Országos Ökológiai Hálózattal való kapcsolat 
 

Az érintett ingatlanok nem képezik az Országos Ökológiai Hálózat részét, azonban a 2. 
helyszínen lévő Baracska 010/2 hrsz-ú ingatlan DK felől részben az ökoháló magterületével 
határos mintegy 400 m hosszú szakaszon. Ezt a közel 14 hektáros magterületet többnyire 
akácosok, illetve egyéb lomblevelű fafajokkal (juharok, hazai nyárak) elegyes akácerdők 
borítják, melyek természetessége legfeljebb közepes. 
Az ökológiai hálózat magterületének övezete Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben megállapított, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli 
élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű 
fajnak adnak otthont. 
A 2. helyszínnel DK felől szomszédos magterület kijelölésének kritériumait jelentősen nem 
befolyásolja, mert a magterületen területigénybevétel nem történik, illetve a kijelölt magterületet 
legfeljebb közepes természetességű, főleg akácos, elegyes akácos erdők borítják. 
A tervezett napelemparkok kiépítése és üzemeltetése az ökológiai hálózat fenti elemeinek 
ökológiai állapotát nem érinti, azokat károsan nem befolyásolja, rájuk nézve veszélyt vagy 
kockázatot nem jelent. 
 

4.3. A TERVEZÉSI TERÜLETEN FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA 

ÉS MINDEZEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA, HA A TERV NEM VALÓSULNA MEG 

 
A tervezési területek közül az 1. és 2. helyszín esetében a morfológiai viszonyok miatt a 
talajerózió fellépése okozhat problémát, illetve a csapadékvíz elvezetés hiánya miatt rendkívüli 
nagycsapadékok esetén a területi lefolyások miatt a mélyebben fekvő térségek elöntésveszélynek 
lehetnek kitéve. Ennek csökkentése érdekében a napelem park területét gyepesíteni szükséges. 
 
A 3. számú helyszín esetében a 7. számú főút közelsége miatt kell számolni a közlekedésből 
adódó lég- illetve zajszennyezésre. 
 
Élővilágvédelemi szempontból a tájhasználat részleges megváltozásával kell számolni, ami más 
jellegű flóra és fauna betelepedésével jár. 
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Tájképvédelem szempontból: a tervezési terület és környezetének többsége intenzíven művelt 
mezőgazdasági terület (T1 – szántó), amely területhasználat egyben a táj meghatározó eleme is. 
A napelempark közvetlen előtérként (azaz 300 méteren belül) uralkodó és látványos lehet. 
 
A tervezett területhasználat a meglévőhöz képest jelentősen különbözik. Energetikai beruházás 
ellenére a talajfelszín gyepesítésével a mezőgazdasági tájhasználat nem fog megszűnni, mivel a 
gyepet kezelni (kaszálni vagy legeltetni), azaz vele gazdálkodni kell. A tájbaillesztésre 
erőfeszítéseket tenni nem szükséges, mivel a napelempark egyes részterületeit többségében 
fasorok, keskeny erdősávok, sőt (részben üzemtervezett) erdőfoltok határolják és a domborzati 
(rálátási) viszonyok sem teszik lehetővé a nagy mértékű vagy jelentős helyről (lakott területekről, 
főútvonalakról) történő rálátást. 
 

4.4. A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KÖRNYEZETI HATÁST 

KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK 

 
A felülvizsgálat során tervezett változás célja megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmas 
beépítésre nem szánt területek kialakítása, illetve a megtermelt energia közműhálózatba való 
eljuttatásának biztosítása egy villamos alállomás számára megfelelő terület kialakításával.  
 
A módosítások további része a zöldfelület egyenleg megfelelését szolgálja. 
 
A jelenlegi területhasználat mezőgazdasági művelés – szántóföldi gazdálkodás, ezt váltja fel a 
napelem park, mint energia termelő terület, illetve energia közvetítési terület, így mindhárom 
helyszín esetében új területhasznált alakul ki. 
 

4.4.1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KÖZVETLEN IGÉNYBEVÉTELE, VAGY KÖRNYEZETTERHELÉS 
 

A megjelenő új területhasználat környezeti elemenként az alábbi igénybevételekkel jár, illetve 
terheléseket okozhatja: 
 

Levegő 
Levegő igénybevételt kizárólag a napelempark és villamos alállomás telepítése jelent, az ekkor 
fellépő terhelés a talajmunkálatokból származó kiporzás, illetve a munka- és szállítógépek 
közlekedéséből eredő légszennyezőanyag kibocsátások. A levegőterhelés az építési munkálatok 
befejeztével megszűnik. 
 
Talaj 
A talaj esetében minimális igénybevételt a napelemtáblák rögzítéséhez szükséges talajcsavarok 
behajtása jelent, illetve az inverterek és trafóállomások közötti kábelfektetések. A talajcsavarok 
nem végleges elhelyezésűek, szükségesetén azok a talajból kihajthatók. A földkábelek fektetése 
során talajbolygatás csak vonalak mentén kisebb mélységben történik, a kitermelt talaj az 
elkészült árokba később visszatemetik. 
 
Az alállomás telepítése kisebb területi kiterjedésben ugyancsak az építés miatt válik szükségessé 
a talaj bolygatása, azonban a terveztt létesítmények alapterülete csekély, a beavatkozási mélység 
sekély, így a talaj mozgatás csak az érintett ingatlanon belül történik. 
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Az üzemeltetés további fázisai talajigénybevétellel nem jár. 
 
Vizek 
A vizek csak közvetetten érintett környezeti elem, az építés során az építőmunkások kommunális 
vízfogyasztásával kell számolni, illetve kisebb mennyiségű építési (betonozáshoz szükséges) 
vízfelhasználással. Ezen igények palackos, illetve tartályos vízzel biztosíthatók. 
Az építési fázisban szennyvíz kommunális célú vízfelhasználásból (dolgozók) származik, ennek 
gyűjtése mobil WC-kel oldható meg. 
 
Az üzemelés további vízigényvétellel, a lefolyási viszonyok megváltozásával nem jár. 
 
Hulladék 
Az építés fázisában kisebb mennyiségű vegyes építési, bontási hulladék keletkezésével kell 
számolni, ennek gyűjtése konténerekkel környezetszennyezést kizáró módon oldható meg. 
 
Az üzemelés hulladéktermeléssel nem jár, a napelem táblák közötti terület időszakos 
kaszálásából származó kaszálékot a területen elterítik. 
 
Az alállomás működése automatizált, kezelőszemélyzet csak heti, kétheti rendszerességgel 
látogatja, így hulladék az alállomás működéséből nem keletkezik. A területfenntartás során 
végzett kaszálásból a kaszálékot a területen terítik el. 
 

Zaj- és rezgés 
Az építési munkálatok zajterhelése időszakos, a munkálatok befejeztével az építési zajterhelés 
megszűnik. A terhelés mértéke a beruházási terület környezetében legfeljebb 50 m-es körzetben 
okoz emelkedést, azonban a terület zajtól nem védendő környezetben helyezkedik el. 
 
Az üzemelés alatt külsőtéri zajforrások a napelem táblák közé telepítendő inverterek 
(zajteljesítmény szint 56-64 dB), illetve a transzformátor egységek, amelyek előre gyártott vb. 
transzformátor házban kerülnek elhelyezésre. Ezek zajteljesítményszintje 65 dB körüli. 
 
Ennek alapján a napelem park zajterhelése a beruházási területtől kb. 10–15 m-es távolságon túl 
már nem lesz érzékelhető. 
 
Az alállomás esetében az átalakítást végző transzformátor zajteljesítményszintje kb. 75 dB. 
Ennek megfelelően a zajterhelés kb. 50 m- távolságon túl már 40 dB alatti. 
 

Élővilág 
A vizsgált tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj élőhelyét nem 
szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. Védett növényfajt nem 
találtunk és megjelenésükre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok dominálnak. Természetes 
vagy természetközeli élőhely nem szűnik meg és nem sérül. Az élővilágot terhelő hatások csupán 
a beruházás konkrét területén belül érvényesülnek. A tevékenységgel érintett területen a 
biológiailag aktív felület véglegesen nem szűnik meg, a panelelemek alatti területen a gyepfelület 
tovább művelhető. 
A biológiai aktivitás csekély mértékben, csupán a felszínre telepített építmények, 
tartószerkezetek és a transzformátor állomások területe alatt csökken. Más területeken 
megmarad, hiszen továbbra is gyepfelület marad uralkodó. A munkaárkok (földkábelek) esetén 
a biológiai aktivitás a kivitelezés néhány hetes idejére megszűnik, majd a visszatömedékelés és 
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a helyreállítás során újra visszaáll az eredeti gyepes állapotba (OC esetén) vagy gyepfelület 
alakul ki (T1 esetén). A beruházás a meglévő domborzati adottságokat nem változtatja meg, a 
felszíni csapadékvíz lefolyási viszonyai változatlanok maradnak. 
A panelekben termelt energiát földkábelen vezetik a transzformátor állomásokig, e miatt a 
telepítési helyszínen sekély (max. 60 cm mély) árokrendszert ásnak, amibe a földkábeleket 
fektetik. A rövid (néhány hónap) ideig tartó igénybevétel és a munkaárok gyors 
visszatömedékelése miatt tartós károsodásra számítani nem kell, illetve a nyomvonal értékes 
élőhelyet nem tesz tönkre, nem károsít vagy veszélyeztet. 
Az árokásó munkagépek zaj- és légszennyező (kipufogógáz) hatása, illetve taposása csupán 
ideiglenesen és kis felületen érvényesül. A munkagépek kis idejű zajhatására az állatvilág nem 
reagál elvándorlással. A visszatömedékelés során a munkagép kanalával tömörítést kell végezni, 
hogy a felszín kiemelkedése minél kisebb legyen és minél gyorsabban visszaálljon a kitermelt 
anyag eredeti tömörödési foka. 
A beruházás megvalósításához már meglévő szállítási útvonalakat vesznek igénybe. Új útvonal 
nem kerül kijelölésre. A meglévő útvonalakon a beruházás megvalósítása során megnövekedett 
forgalom elviselhetetlen terhet az élővilág számára nem jelent. 
Az ökológiai fényszennyezés alatt lényegében a mesterséges fények élőlényekre gyakorolt káros 
hatását értjük, amely élettereik minőségromlásához vezethet. Ezen belül beszélhetünk a 
napelemek által kibocsátott poláros fényszennyezésről, ami annyit jelent, hogy a napelemek 
felületéről bármely szögben nézve a visszavert fény színe más és más lehet. A poláros 
fényvisszaverődés a vizsgált rovarok közül legfőképpen a vízi rovarokra lehet káros hatással.  
A polarizáció megszüntetése többféle módon lehetséges. A felület érdesítésével, vagy világosabb 
felületszín alkalmazásával kielégítő eredményt kaphatunk. A legjobb megoldást azonban a 
depolarizáló rács jelentheti. Ez egy 1–2 mm széles csíkokból álló rács, amely minél sűrűbb 
rácsmintával rendelkezik, annál kevésbé polarizálja a fényt, így a polarotaktikus rovarokat sem 
vonzza annyira. A kutatások során megfigyelték, hogy a napelemtáblák a vízirovarok számára 
akkor nem vonzóak, ha a felületükön fehér csíkokból álló, a visszavert fényt depolarizáló 
rácsmintázat található. Erősen és vízszintesen polarizáló tesztfelületekkel igazolták, hogy ha 
ezeket olyan fehér rácsozattal látjuk el, amely az egységes fényes, fekete felületet kisebb-
nagyobb mértékben fölaprózza, akkor ezekre akár harmincszor kevesebb vízi rovar száll le, mint 
az azonos felületű rácsozatlan tesztfelületekre. E fölfedezés következtében megállapítható, hogy 
a poláros fényszennyezésük miatt a rovarok számára ökológiai csapdát képező napelemtáblák és 
napkollektorok egy depolarizáló felületi rács hatására elveszítik a vízi rovarokra gyakorolt 
vonzóképességüket. A fentiek alapján a vízirovarokra esetleges kedvezőtlen hatást a 
megépítendő napelemes erőmű nem jelent. A közelben jelentős vonulási útvonal és vízfelület 
nem található, ami miatt a vízkedvelő rovar- és madárfajokat a napelemes park poláros fénye 
vonzaná. 
A panelelemek még két környezeti tényezőn keresztül hatnak a meglévő növényzetre: 

1. Leárnyékolás 
2. Csapadékvíz 

ad. 1. A panelek az alattuk lévő növényzetet leárnyékolják. A meglévő teljes benapozottság 
helyett árnyékos és félárnyékos viszonyok alakulnak ki, melyet a napfényigényes meglévő fajok 
hosszú távon elviselni nem tudnak/nem fognak és fokozatosan (néhány év alatt) kipusztulnak 
vagy állományok a panelek alatt jelentősen lecsökken. A félárnyéktűrő/árnyéktűrő fajok 
maradnak meg illetve terjednek el és lesznek uralkodók a panelek alatt. A panelek árnyékoló 
hatása miatti teljes növényzetpusztulásra azonban nincs esély, a felszínt továbbra is növényzet 
fogja borítani. A nyári forróságok idején az árnyékoló hatás érvényesülése kedvezően hat a 
növényzetre és a kisebb állatfajokra (ízeltlábúak, hüllők, kisemlősök). 
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ad. 2. A panelek a csapadékvizet saját felületükön elvezetik, e miatt egyrészt a panelek alatti 
területekre nem hullik csapadék, másrészt az összegyűjtött csapadékvíz a panelek mellett 
csapadékvíztöbbletet idéz elő. Ennek következtében a panelek alatti terület szárazabbá válik, 
másrészt a panelek alja melletti területen nedvesebb viszonyok alakulnak ki, amit az 1. pontban 
említett árnyékhatás kompenzál (azaz a leárnyékolt részeken vízvisszatartás valósul meg, a 
benapozott részek pedig gyorsabban kiszáradnak). A felszínt borító lágyszárú növényzet a víz- 
és árnyékviszonyokhoz alkalmazkodik, a növényzet borítottsága várhatóan nem változik, nem 
lesznek nudum (növényzet nélküli) foltok, területek a panelok alatt sem. 
A nedvesítő hatás csapadékszegényebb időszakokban is előfordulhat, mert a hajnali pára a nagy 
síkfelszíneken lecsapódik majd egy része a talajba szivároghat, másik része pedig az elpárolgás 
révén párásítja a közvetlen légrétegeket. A nedvesebb talajrétegek kipárolgása pedig főleg a 
melegebb időszakban kondicionáló hatású lehet a közvetlen környezetre. 
A napelemes erőmű fentiekben kifejtett „nedvesítő”, „szárító” és „árnyékoló” hatása napi 
ciklusokban ismétlődik, de az időjárás-változások, az évszakonkénti különbségek is 
befolyásolhatják a lokális állapotokat. A napi szintű változások a tűrőképesebb, kozmopolita 
növény- és állatfajok egyedeinek kedveznek. 
 
Tájvédelem 
A vizsgált beruházási terület nem tájképvédelmi övezet része. A közelben található Váli-völgy 
völgyalja, mély fekvésű részei a Községtől DK-re azonban az övezet részét képezik. A 
módosítással érintett ingatlanok a tájképvédelmi övezettől min. több száz méterre találhatók és a 
domborzati adottságok miatt nincs látványkapcsolat, így a napelemparkok kialakítása a 
tájképvédelmi övezetre, annak tájban betöltött szerepére és látványára, megjelenésére nincs 
hatással. A látványkapcsolatot tovább korlátozza (az említett domborzati adottságokon túl) a 
völgyaljak szélén található tájhasználatok (kertes mezőgazdasági területek, erdőfoltok, 
erdősávok, belterület), melyek közös jellemzője, hogy min. közepes termetű fafajokkal (jobbára 
akácosok és gyümölcsösök, kisebb mértékben díszfák) jellemezhetők. 
 

4.4.2. A MÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 
AMELYEK KÖZVETETT MÓDON KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRHATNAK 
 

A bemutatott módosítás legfontosabb összetevője a megújuló forrásokból történő 
energiatermelés kapacitásának növelése. A növekő energia igények – különösen villamos energia 
– kielégítésére a fosszilis energiahordozók elégetése hosszú távon nem fenntartható. Ezért 
Európa szerte egyre inkább nő a megújuló energiaforrásokra alapozott erőművek – nap, szél, 
hulladék – létesítése. 
 

Így Magyarország számára is fontos, hogy az energiatermelésben nőjön a „zöld” energia 
részaránya. 
 

4.5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK, 
KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE 
 

A 4.4.1. fejezetben bemutatásra kerültek a tervezett módosítás következtében fellépő 
hatótényezők. Az alábbiakban a környezeti elemek bontásában foglaljuk össze a várható 
hatásokat. 
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Levegő 
A telepítés fázisában a munkagépek és a szállítójárművek kipufogó gázaiból, illetve 
porfelverődés következtében várhatók légszennyezőanyag kibocsátások. A munkaterület 
nagysága és a várható munkagép számok alapján a levegőben egészségügyi határérétket 
meghaladó légszennyezőanyag koncentrációk kialakulása nem várható. 
A légszennyezés az építkezés befejeztével megszűnik. 
 
A napelem park üzemelése légszennyezéssel, levegőigénybevétellel nem jár. 
 
Hasonló terhelés lép fel az alállomás létesítése során is, azonban a munkálatok végeztével a 
levegőterhelés megszűnik. 
 
Talaj 
Talaj igénybevételre csak az építési fázisában kell számítani, ebben az esetben a talajbolygatás 
csekély mértékű: talajcsavarok behajtása, földkábelek fektetése, illetve az alállomás 
létesítményeinek alapozásánál.  
 
A területhasználat további folytatása során további talajigénybevétel már nem várható. 
 
Vizek 
A tervezett területhasználat módosítás miatt a térség lefolyási viszonyai nem változnak, újabb 
vízigények nem merülnek fel. 
 
Az építés fázisában jelentkező vízigényeket palackos, tartályos vízzel lehet biztosítani. Az építő 
munkások révén keletkező kommunális szennyvizet mobil WC-ben, mobil mosdókban tudják 
gyűjteni, a mobil eszközök bérbeadója heti rendszerességgel gondoskodik ezen eszközök 
ürítéséről, takarításáról. 
 
A napelem park tényleges üzemelése vízfelhasználással nem jár, szennyvíz nem keletkezik. 
 
Az alállomás működése során technológiai vízfelhasználás nincs, a kezelő személyzet számára 
a vízvétel kiépül, illetve a kommunális szennyvíz gyűjtésére zárt gyűjtőtartályt telepítenek. 
 
Hulladék 
Az építés során keletkező hulladékok a megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalkozások 
igénybe vételével környezetszennyezést kizáró módon gyűjthetők, kezelhetők, a legtöbb építési 
hulladék további hasznosításra alkalmas anyag. 
 
A napelem park és az alállomás üzemelése minimális hulladékképződéssel jár, a napelem táblák 
élettartama 15-20 évre nőtt. így legfeljebb egy-egy elektronikai alkatrész cseréjére kell számítani 
éves szinten. A keletkező elektronikai hulladékokat a karbantartó vállalkozások a tervezési 
területről azonnal kiszállítják, így a területen hulladék gyűjtő létesítmény nem létesül. 
 
A napelem park üzemeltetése állandó emberi jelentélet nem igényel, így kommunális hulladék 
képződésével sem kell számolni. Az alállomást csak heti-kétheti gyakorisággal látogatják, így 
kommunális hulladék ott sem keletkezik. 
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A terület kaszálásából származó zöldhulladékot a helyszínen elterítik, azt nem szállítják ki a 
területről. 
 
Zaj- és rezgés 
Az építési munkálatok zajterhelése csak időszakos, tekintettel az építési munkálatok jellegére, 
rendkívüli zajterhelésre ebben a fázisban nem kell számítani, azaz zajterhelési határérték túllépés 
nem lesz. 
 
Az üzemelés során az elektronikai egységek (inverterek) zajterhelése alacsony, a transzformátor 
egységek előre gyártott vb. transzformátor házban lesznek, így a környezet felé történő 
zajlesugárzás is alacsony.  
 
A zajvédelmi hatásterület csak az egyes elektronikai alegységek körül lesznek meghatározhatók, 
kb. 10-15 m sugarú körben, így összemetsző hatásterület nem határozható meg. 
 
Az alállomás esetben a nagyobb teljesítményű transzformátor nagyobb zajterhelést is jelent. A 
telepítési körülmények következtében zajterhelési határérték túllépés semelyik irányban sem 
várható, az előzetesen becsült hatásterület kiterjedése kb. 35 m. 
 
Élővilág 
A beruházás során a területet nagy részben borító T1 (Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák) 
és kisebb területet elfoglaló OC (Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok) 
vegetációk a napelempark kialakításának helyszínén bolygatva lesznek. A T1 vegetáció OC-vé 
alakul (értelemszerűen a meglévő OC változatlanul megmarad). A napelempark talajfelszínét 
javasolt gyepfelületként hasznosítani, kaszálni és/vagy juhokkal legeltetni. Összeségében 
megállapítható, hogy a beruházás létesítése és üzemeltetése nem okoz kárt, illetve nem 
befolyásolja a következőket: 

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

 az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét 
 az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők – 

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

 az állománylimitáló tényezők változásait 
 a ragadozók állományának növekedését. 

 
Táj 
 
A beruházás hatása a védett területekre 
 
A beruházás és hatásterülete nem érint országos és helyi jelentőségű védett természeti területet, 
illetve Natura 2000 területet, az Országos Ökológiai Hálózat elemeit (magterülettel azonban a 2. 
helyszín DK felől mintegy 400 m hosszan határos), valamint ex lege védett területet vagy értéket, 
ezért a beruházás az említett védett területekre nincs hatással. 
 
 
 
 



BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Bruckner Attila Juglans Alba Bt. 41 
 

A beruházás hatása a védett fajokra 
 
Védett növényfajt vagy értékes növénytársulást a vizsgált beruházási területen és annak várható 
vagy becsült építési és üzemeltetési hatásterületén nem találtunk. Ezek megjelenésére 
potenciálisan alkalmas élőhely a beruházás létrehozása során nem szűnik meg illetve nem sérül. 
Védett állatfajok előfordulása a szántóföldi és jellegtelen száraz gyepek környezetben gyakori 
énekesmadarak (mezei pacsirta, mint fészkelő; egerészölyv, vörös vércse, pintyfélék, mint 
táplálkozó fajok) megjelenésére korlátozódik, melyeknek jelentős fészkelő- és táplálkozóhelye 
a beruházás során nem szűnik meg, mivel életfeltételeiket (fészkelés, táplálkozás, rejtőzködés) a 
változatlanul megmaradó környező szántókon, valamint a napelempark gyepesített felszínén 
továbbra is megtalálják. 
2019–2022 év között, azaz negyedik éve végzünk biomonitoring vizsgálatot a pusztamiskei 
napelempark területén, ahol számos madárfaj használja táplálkozásra, pihenésre és vélhetően 
szaporodásra is napelempark gyepesített felszínét és annak tájelemeit (kerítés, panelcsúcsok, 
oszlopok stb.) vártaként használják, köztük olyan fajok is, mint a kakukk, az egerészölyv, a vörös 
vércse, a búbos banka stb., a gyakori fajok közül leggyakrabban a barázdabillegető, a hantmadár, 
a cigánycsuk, a tövisszúró gébics, a mezei veréb és a citromsármány. 
A napelempark területén a biológiailag aktív felület és a talajélet megmarad, így a védett fajok 
számára táplálékállatot biztosító rágcsálók (főként a mezei pocok) populációi is életképesek 
maradnak. 
 
A beruházás hatása a tájképre, tájhasználatra 
 
A vizsgált területet jelenleg nem természetközeli állapotú növényállomány fedi. A tervezett 
beruházás védett vagy értékes tájelemek (pl. templomtorony, várrom, sziklaszirt stb.) látványát 
nem korlátozzák, nem veszélyeztetik. Tájképvédelmi szempontból értékes terület a közelben 
nincs. Nincs kilátópont, kilátóhely, épített kilátó. A beruházás során a tájszerkezet nem változik, 
a tájrészlet karakteres elemei továbbra is megmaradnak. 
A vizsgált tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza. 
Az élővilág jelentős, nagyarányú elvándorlása, táplálkozási–fészkelési lehetőségeinek 
korlátozása nem valószínűsíthető. A tevékenység a szomszédos tájhasználatokra jelentős zavaró 
hatással nincs. 

 
* * * 

 
Összefoglalóan a tervezett módosítás jelentős mértékű környezeti hatásokkal nem jár, a 
várható hatások lokális jellegűek, a hatásterületet a láthatóság alapján a tájképi 
hatásterület határozza meg. 
 

5. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ 

KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY 

ELLENTÉTELEZÉSÉRE, MONITORINGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 
 
Az előző fejezetekben bemutatottak alapján a terv megvalósítása nem jár jelentős környezeti 
hatásokkal.  
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A bemutatott módosítás legfontosabb összetevője az új területhasználat megvalósítása, azaz a 
napelem park létesítése.  
 
Körültekintő telepítéssel, tervezéssel a várható hatások még tovább mérsékelhetők. A 
telepítés/tervezés szempontjából környezeti elemenként az alábbi javaslatokat tartjuk kiemelten 
fontosnak, tekintettel a tervezési területen fennálló korlátozásokra. 
 

5.1. A VÁRHATÓ HATÁSOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK 

 
Levegőminőség-védelem 

• Körültekintő tervezéssel optimalizálni kell a munkagépek/szállítójárművek mozgását, azt 
a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a kibocsátások minimalizálása érdekében. 

 
Talajvédelem 

• Talajvédelem szempontjából az erózió mérséklése érdekében javasoljuk a teljes napelem 
park és alállomás területének füvesítését. 

 
Vizek védelme 

• Vízvédelmi szempontból a tervezett területhasználat módosítás nem releváns. 
 
Hulladékgazdálkodás 

• A napelem park üzemeltetése során keletkező karbantartási hulladékokat szakcégekkel a 
területről haladéktalanul ki kell szállíttatni. 

• A hulladékok elszállítására csak a szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel 
rendelkező vállalkozással lehet szerződést kötni. 

 
Zaj- és rezgésvédelem 

• Mind az építési, mind az egyéb üzemi tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a zajtól 
védendő létesítményeket határérték feletti zajterhelés ne érhesse. 

• Körültekintő tervezéssel optimalizálni kell a munkagépek/szállítójárművek mozgását, azt 
a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. 

• Körültekintő tervezéssel biztosítani kell, hogy a zajforrások a védendő területektől a 
lehető legnagyobb távolságban helyezkedjenek el. 

 
Élővilágvédelem és tájvédelem 
A tervezett, illetve javasolt, a beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, 
csökkentését, mérséklését szolgáló további intézkedések a következők: 
 
Létesítés (építés, kivitelezés) során: 

• kizárólag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés 
• csapadékmentes időben a kiporzás hatásának csökkentése miatt a szállítóutak és a 

munkaterületek locsolása 
• építési terület minimalizálása, építés közbeni lehatárolása 
• minél gyorsabb árokásás, vezetékfektetés és a munkaárkok visszatemetése 
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• a munkavégzés száraz időben, nem felázott talajviszonyok között történjen, hogy 
munkagépek közlekedése során a talajba történő bemélyülés minél kisebb legyen 

• az árkok betemetésére csak az árkokból kikerülő talaj használható, más helyről származó 
talajjal történő visszatemetés tilos 

• a nyitott munkaárkokat legalább naponta, és a betemetés előtt még egyszer ellenőrizni 
kell és az esetlegesen bele került védett állatfajok egyedeit (kétéltűek, kisemlősök stb.) 
kíméletesen el kell távolítani és az építéssel nem érintett területre áthelyezni 

• a talaj, illetve a talajban található élővilág védelme miatt a munkaárok kiépítése esetén a 
felső, humuszban gazdag talajréteget az altalajtól külön kell az árok mellé ideiglenesen 
deponálni, illetve lezárásként visszatölteni (azaz nem a munkaárok aljába); így elérhető 
a kivitelezés során sérült felület természetes úton történő regenerálódása minél 
gyorsabban, akár néhány hónap alatt végbe menjen 

• a talajfelszín gyepfelületként történő kezelése, hasznosítása javasolt. 
 

Megvalósítás (üzemeltetés) során: 
• gyepfelület rendszeres nyírása (évente min. kettő alkalommal), invazív fajok (pl. magas 

aranyvessző) betelepülésének megakadályozása 
• vegyszeres gyom- és sarjirtás tilalma 
• a panelek vegyszeres lemosásának tilalma, mivel a felszínre jutó víz a növényzetet 

kipusztíthatja, illetve károsíthatja. 
 
A tervezett módosítás után épülő építmények létesítésének és üzemeltetésének részletes hatásait 
már a kész építési engedélyezési tervek ismeretében szükséges vizsgálni. A tervezéskor nagyon 
fontos a tájvédelem követelményeinek való megfelelés, a térség szín- és formavilágához történő 
igazodás; az építmények funkciói csak a tervezett funkciókat, célokat szolgálhatják. Tervezési 
fázisban ajánlott a tájvédelem követelményeinek való megfelelés érdekében a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkkal és a természetvédelmi hatósággal történő folyamatos egyeztetés, konzultáció. 
 

5.2. MONITORING JAVASLATOK 

 
A tervben a kijelölt fejlesztések, területhasználati módosítások csekély környezeti hatásokkal 
járnak/járhatnak. A várható hatások kiterjedése valószínűleg nem lépi át a tervezési terület 
határát.  
 
A bekövetkező hatások megfigyelése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük: 

• A tervben foglaltak környezeti hatások rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5 
évente. 

• A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során javasolt kitérni a korábban 
jóváhagyott tervben foglaltak hatására, az azóta bekövetkezett változásokra. 

 

6. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A HÉSZ tervezett módosítása során a tervezési terület területhasználati jellege Má általános 
mezőgazdasági területhasználatról Kb-en különleges beépítésre nem szánt és Kb-e különleges 
beépítésre szánt területhasználatra módosul, illetve Ev erdőterület létesül. 
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Az új övezet célja megújuló energiaforrás hasznosítására alkalmas napelemes erőmű létesítése, 
illetve a megtermelt energia továbbításához villamos alállomás létesítése. 
 
A pontosított részletszabályok gondoskodnak arról, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi 
érdekek maximális figyelembevétele mellett a kívánt területfejlesztés is megvalósítható legyen. 
 
Az elvégzett környezetértékelés alapján a tervezett módosítás jelentős környezeti hatásokkal nem 
jár, körültekintő tervezéssel, üzemeltetéssel a környezet hatások tovább mérsékelhetők. 
 
A települési terv időszakos felülvizsgálata alatt ezen módosítás hatásait is vizsgálni, 
felülvizsgálni szükséges. 
 
 
 
Balatonfüred–Székesfehérvár, 2022. június 20. 
 


