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BARNAG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÉSZÍTETT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

BARNAG község teljes közigazgatási területére készült Településrendezési Terv környezeti értékelése a
2/2005 (I.11.) Kormányrendelet alapján, 2020. április havában.
Általános tervezési paraméterek
Tervezési feladat megnevezése:
Barnag község Településrendezési Tervének készítése, felülvizsgálata.
Típusa
A Településrendezési eszközök elkészítése tartalmazza:
-

A Településszerkezeti tervet Barnag teljes közigazgatási területére

-

A Helyi Építési Szabályzatot és a mellékletét képező Szabályozási Tervet a teljes közigazgatási
területre, a bel‐ és külterületi ingatlanokra egyaránt.

A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA
1.1.

ELŐZMÉNYEK

Barnag község Önkormányzatától 2019. évben a Poltrade Bt. kapott tervezési megbízást Barnag község
településrendezési eszközeinek elkészítésére, módosítására. A tervezési feladat Barnag község
közigazgatási területére a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, valamint a Helyi
Építési Szabályzat és a szabályozási terv felülvizsgálata, elkészítése volt.
A település egészére szóló településrendezési eszközök elkészítését megelőzte egy, a 055/1, és 055/4
hrsz‐ú területen tervezett lovarda és baromfinevelő telep megvalósítását lehetővé tevő rendezési terv
készítése, a Helyi Építési Szabályzat módosítása. Ezt a tervezési feladat is a Poltrade Bt. végezte el, és
miután a tervezés során intenzív állattartó telep is elhelyezésre kerül, a VMKH Veszprémi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet alapján előírta,
hogy a baromfitelepre vonatkozóan mindenképp el kell készíteni a környezeti értékelési tervfejezetet az
általános tematikának megfelelő tartalommal.” Ezt a környezeti értékelést az Önkormányzat megbízása
alapján 2019. novemberében a Tájterv Műhely Kft. készítette el, amely környezeti értékelést a
szakhatóságok elfogadták.
Erre, az egész településre készítendő településrendezési eszközökhöz szükséges környezeti értékelés
elkészítésére a generáltervezőtől, szintén a Tájterv Műhely Kft. kapott megbízást.
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A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet 4. számú
melléklete tartalmazza és a VMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya is e rendelet
mellékletében szereplő tartalmi követelmények alapján írta elő a környezeti vizsgálat kidolgozását.
A környezeti értékelés így az említett rendeletben rögzített tematika tartalmi követelményei szerint került
kidolgozásra, a település léptékének, adottságainak és a fejlesztési, változtatási szándékoknak megfelelő
részletezettségben.
A településrendezési terv módosításához szükséges környezeti értékelésnél figyelembe vettük a
Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvényt,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7‐13. §‐ban és a
314/2012.(XI.8) Kormány rendeletben előírt szakmai szempontokat és tartalmat, valamint az egyéb
jogszabályokat.

1.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA
A környezetértékelés szervesen kapcsolódik a tervezési folyamatba. A településrendezési eszközök
említett

módosításával

párhuzamosan

elindult

a

teljes

közigazgatási

területre

vonatkozó

településrendezési terv felülvizsgálata, amelyhez el kellett készíteni a Megalapozó Vizsgálatokat.
Így a tervezők részben a korábbi, a Lovarda és a csirkefarm elhelyezésére vonatkozó tervkészítés során
szerzett ismeretek alapján, részben az egész településre elkészült Megalapozó Vizsgálatok birtokában,
már a tervkészítés elején megfelelő ismeretekkel rendelkeztek a környezet értékeiről, állapotáról és ez
alapvetően meghatározta a közös munkát. Az, hogy a környezeti értékelés elkészítése, már a tervezés
ezen szakaszában szükséges, az egyeztetések során az említett hatósági véleményekben fogalmazódott
meg.
A településtervezés több szakági tervező közös munkájának eredménye és a terv, a többszöri egyeztetés
révén alakul.
Az tényként megállapítható, hogy a tájhasználati, környezet‐ és természetvédelmi javaslatok
kidolgozásánál a környezeti értékelés javaslatai meghatározóak kell legyenek, azaz a tervezés folyamán a
környezeti értékelésben kiemelt célok, értékek figyelembe lettek véve a tervdokumentáció
átdolgozásakor, a teljes közigazgatási területre szóló tervezéskor.
A tervezést és a környezeti értékelés tartalmát alapvetően meghatározta az az Önkormányzati, Képviselő
Testületi szándék, miszerint a korábban kijelölt, a hatályos tervben szereplő, nagykiterjedésű belterületi
fejlesztési területek kerüljenek törlésre és azokat ismét mezőgazdasági területként szabályozza a terv. A
lakóterületi fejlesztési területek törléséhez hasonlóan kérte a Testület az északi határhoz közel eső, a
hatályos tervben szintén szereplő gazdasági‐ipari terület törlését is, amely egyébként a honvédségi
területek védőövezetébe is tartozik, ezért beépítése, hasznosítása egyébként is erősen kérdéses volt.
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1.3.

A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV
ALAKULÁSÁRA

A környzeti értékelés eredményeként, figyelembe véve az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek
előzetes véleményét, a hatályos tervet, azokkal összhangban, az alábbi tervezést befolyásoló javaslatok
születtek.
-

Az előző fejeztben említett, a hatályos tervben szereplő nagykiterjedésű fejlesztési területek
törlésével megnőtt az esély, az értékes, hagyományos településszerkezet és a történelmi
tájhasználat értékeinek kiemelésére, megőrzésére, a környezet kevésbé intenzív igénybevételére.

-

Barnag területére tájképvédelmi szempontból kiemelt figyelemmel tekintettünk, azonban a
tájképvédelemre vonatkozó javaslatokat döntően a településképvédelmi rendeletbe kell
beleilleszteni. Jogilag a HÉSZ‐től nem várható el a tájkép, a látvány részletes szabályozása, s ezért
is említi később a környezeti értékelés, hogy a hatóságoknak kellene előírni a tágabb környezetbe
történő tájba illesztéshez szükséges tervi dokumentumok kidolgozásának kötelezettségét.

-

A meglévő és üzemtervezett erdőterületeken az erdő művelési ágat mindenképp meg kell tartani
és a tájhonos erdőgazdálkodást kell támogatni és erre a településrendezési terv szabályozásával
is ösztönözni kell.

-

Barnag közigazgatási területén nincs országos jogszabályban meghatározott védett természeti
terület, ezért a kifejezetten kevés természeti, táji érték megőrzését, fejlesztését még inkább
kiemelt szempontként kell érvényesíteni, a források környezetét és a Natura 2000‐es területek
védelmét a helyi, külterületi szabályozással is erősíteni kell.

1.4.

A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS AZ ÉRINTETT
NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK,
SZEMPONTOKNAK, A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SORÁN TÖRTÉNŐ
FIGYELEMBE VÉTELE, AZ INDOKOK ÖSSSZEFOGLALÁSA

A településrendezési eszközök egyeztetése, megvalósítása, érvényesítése érdekében, a várható
környezeti hatások vizsgálatát és értékelését összegző környezeti értékelés egyeztetési folyamatába a
2/2005 (I.11.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott államigazgatási szerveket vontuk be.
A településrendezési terv módosítása során, a környezeti értékelés tartalma szempontjából fontos
előzményt a környezetvédelemért, természetvédelemért felelős hatóság, a VMKH Veszprémi Járási
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya fogalmazott meg:
A Főosztályi vélemény hivatkozik a 2018. évi CXXXIX, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló törvényre. Kiemeli, hogy Barnag területét többek között az ökológiai
hálózat övezetei – magterület, pufferterület‐, az általános mezőgazdasági terület és a tájképvédelmi
terület övezetei is érintik.
Közli, hogy adatszolgáltatásra nem kötelezett, de ennek ellenére megadja az 1996. évi LIII. tv. erejénél
fogva az ex‐lege védett források jegyzékét, és a források EOV koordinátáit. Kéri azokat a tervlapon
szerepeltetni.
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Felhívja a figyelmet a természetvédelmi törvény előírásaira, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem, és
a levegőtisztaság‐védelem fontosságára, valamint az egyedi tájértékekre. Kéri a természetvédelmi törvény
előírásait érvényesíteni, a területhasználat módosulását bemutatni, új beépítésre szánt terület esetén, a
biológiai aktivitás számítást elvégezni.
A környezetvédelmet érintő tájékoztatásban kéri a tajvédelmi követelmények maradéktalan betartását,
valamint felhívja a figyelmet, hogy Barnag a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. Kiemeli a
levegőterheltségi határértékekről a 4/2011. (I.14.) VM rendelet előírásait.
Rögzíti, hogy minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető
legkisebb mértékben érintse, és ne okozzon szennyezést. Megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat
lefolytatása kötelező, amelyet a vonatkozó Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglalt általános
tematika szerint kell lefolytatni.

Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság:
A BfNPI hivatkozik a korábbi, Barnagra, a településképi rendelet készítéséhez adott előzetes
tájékoztatására –ügyiratszám: 4906‐2/2017 –, a 2018. évi CXXXIX. törvényre, valamint a 9/2019
(VI.14.) MvM. rendelet tájképvédelmi terület övezetére.
A szakvélemény tájékoztat, hogy Barnag nem része a Balaton‐felvidéki Nemzeti Parknak, de
területének nagyobb része a Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozik.
Felsorolja az ex‐lege védett forrásokat, valamint kiemeli, hogy a Pécselyi–medence Natura 2000‐es
terület (HUBF20014) érineti Barnag magasan fekvő déli területi részeit.
Ismerteti a figyelembe veendő jogszabályokat, felhívja a figyelmet a növénytelepítésre javasolt fajok
listájára és a megküldött digitális adatszolgáltatására, amelyben a Barnagra vonatkozó
természetvédelmi adatok megtalálhatók.
A VMKH Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
Hivatkozik az erdőkkel kapcsolatos jogszabályokra, s hangsúlyozza, hogy erdőterületet igénybe venni
csak közérdekkel összhangban lehet. Megadja az Országos Erdő Adattárba tartozó erdők térképi
elérhetőségét, és mellékelten digitálisan, elküldte az erdőkre vonatkozó adatokat.
VMKH Élelmiszerbiztonsági és Földhivatali Osztály
Véleményét a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatosan fogalmazta meg és kéri, hogy a
fejlesztések a gyengébb minőségű földeken és a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevétellel
történjenek meg. Megadja a községi aranykorona átlagokat és nem tartja indokoltnak a beépítettség
növelését az átlagnál magasabb aranykorona értékű területeken. Kéri a változásokat pontosan
bemutatni.
Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közli, hogy a Pécsely Zádor‐forrás vízbázis hidrogeológiai ’B’ védőterülete, valamint a Nagyvázsony‐
Barnag‐Vöröstó kistérségi vízbázis védőidoma és ’B’ védőterülete érinti Barnag területét. A település
5
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a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint a felszíni vizek állapota szempontjából érzékeny ill.
fokozottan érzékeny terület.
Felhívja a figyelmet a felszíni vizekkel, a vízvédelemmel, a vízellátással, a szennyvízelhelyezéssel
kapcsolatos jogszabályokra.
Közép‐Dunántúli VIZIG Veszprém Megyei Szakaszmérnökség
Tájékoztatásuk szerint Barnag teljes területe vízminőség védelmi terület övezetére esik. A 9/2019
(VI.14.) MvM. rendelet 3. melléklet, a 27/2004 (XII.25.) KvvM. rendelet tartalma szerint Barnag a
felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területen fekszik.
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megállapítja, hogy Barnag területén veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található.
VMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
A jogszabályokról szóló tájékoztató mellett felhívja a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi
hatástanulmányt kell készíteni és megadja a hatástanulmány tartalmi követelményeit.
VMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Megállapítja, hogy Barnag területén, „felszínmozgásos veszélyes terület vagy egyéb földtani
veszélyforrás, megkutatott ásványvagyon nincs”.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Tájékoztat, hogy Barnag 020/6, és a 045/2 hrsz.‐ú ingatlanok teljes területe honvédelmi és katonai
célú területbe sorolt, amely intenzív használat alatt áll, a HM Bakony Harckiképző Központ,
Központi Lőtér, Gyakorlótér és kiképzési bázis területe.
A szakvélemény közli, hogy a Nagyvázsonyhoz tartozó 0335, és 0319 hrsz.‐ú ingatlanokat érintő
500, illetve 1000 méteres védőterületeket Barnag szabályozási tervében is meg kell jeleníteni.

1.5.

A KÖRNYEZETI ÉRTÉLEKÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT
FORRÁSA, AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI

ADATOK

Barnag község környezeti állapotának jellemzésekor, a környezeti értékelés készítésekor felhasználtuk az
államigazgatási

szervek

véleményét,

adatait,

a

Megalapozó

vizsgálat

környezettel,

tájjal,

természetvédelemmel foglalkozó munkarészeit. Az adottságok értékelése további helyszíneléssel történt
és gyűjtöttünk adatokat a településen is, elsősorban az Önkormányzattól, illetve a beruházóktól. Kértünk
adatokat a baromfitelep koncepciótervét készítő Rekontír Architects Tervező Kft.‐től is.
Konkrét mérési és tervezési adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre, így a fő gond és az alkalmazott
módszer korlátja az, hogy a környezet állapotát egyes időszakokban illetve folyamatában bemutató
adatok nem állnak a tervező rendelkezésére.
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A baromfitelep tervezett működtetéséről is kevés adatot kaptunk, így a tervezési szerződésben
vállaltaknak megfelelően a gyakorlatban ismert technológiai és környezetterhelési adatokat használtuk a
Barnagon létesítendő baromfinevelő telep esetében.
2. A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE
A terv kidolgozása során konkrét változatok nem készültek. A tervezés az elkészített településfejlesztési
koncepció, a hatályos településrendezési terv, a hatósági vélemények és a felmerült igények
mérlegelésével folyt. Az egyeztetések alatt csak egy‐egy részmegoldás esetében merült fel változtatási
igény, a tervjavaslat, amint az a településrendezési tervekre jellemző, az egyeztetés során letisztult
egyértelmű használatot szabályoz.
A tervezett fejlesztések területeinek kiválasztása a környezeti értékelés készítése előtt eldőlt és az
előzetes vizsgálatok során kizáró ok a területek területhasználatának módosításával kapcsolatban nem
merült fel. A baromfitelep kellő távolságra helyezkedik el a belterülettől, régészeti, műemléki területektől
és így az állattenyésztésből származó környezeti károk nem befolyásolják azon területek funkcióit,
használatát. A Lovardának, pedig a belterület közelsége inkább kedvezőbb az infrastruktúra közelsége
végett, s amellett a lovarda környezeti terhelése jóval kisebb, mint a baromfitelepé.
A TERV CÉLJÁNAK, TARTALMÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE, A
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL FONTOS ELEMEK,
JELLEMZŐK.

A településrendezési terv célja általában, így Barnag esetében is a község ésszerű területfelhasználásának
és infrastruktúra‐hálózatának alakítása, illetve ezek továbbfejlesztése, az építés helyi rendjének
szabályozása,
-

a környezet táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, különös tekintettel a felszín alatti
vizek védelmére, az erdőkre és a Natura 2000‐es területekre,

-

a köz‐ és a magánérdekek értékközpontú összhangjának megteremtése, a tervezett
fejlesztések befogadása

-

az erőforrások hosszú távú hasznosításának elősegítése

-

A jelenlegi tervezés során a hatályos rendezési tervhez képest több ingatlan szabályozásában
változás történt, amelyek az elmúlt évek alatt megfogalmazott gazdasági‐társadalmi
változások, a fejlesztési szándékok újraértékelésének következménye.

A környezeti értékelés szempontjából fontos elem a tervezett Lovas központ /lovarda/ és Baromfinevelő
telep megvalósítását lehetővé tevő szabályozás korábban történt elfogadása.
Barnag község Önkormányzata az előbb említett tervezett fejlesztések helyszínét a 31/2019 (V.17.) ill. a
32/2019 (V.17.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, tekintettel arra, hogy a
fejlesztésekhez szükséges pályázati támogatások elnyerése és azok lehívása sürgős lépéseket igényelt.
Az Önkormányzat ezen döntései a 314/2012(XI.8.) Kormányrendelet 32.§. (6) c) pontja alapján
lehetőséget adtak a tárgyalásos eljárás alkalmazására, ezért a tervezési dokumentációt a gyors,
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tárgyalásos módszer előírásai szerint készítették el a tervezők. A tervanyagban nem javasolták a szerkezeti
terv módosítását, hanem egyedi, főépítész általi OTÉK alóli felmentési kérelemre alapozva, a HÉSZ‐t és az
annak mellékletét képező szabályozási tervet módosították, a beépítési százalék jelentős, a baromfitelep
esetén 10 %‐ra , Lovarda esetén 15 %‐ra történő megemelésével.
Az egész településre készítendő településrendezési tervhez készítendő környezeti értékelés
szempontjából döntő volt ezen fejlesztések rendezési tervben történő szabályozása, a tervezett
fejlesztések elhelyezkedése, a beruházások nagyságrendje és a nagyságrendből, valamint a funkcióból
következő, környezetre gyakorolt hatások. Az említett rendezési tervmódosításhoz készített környezeti
értékelés részletesen foglalkozott a fejlesztések környezeti hatásaival, amelyet ebben, a teljes
településtervéhez készült környezeti értékelésben is megismétlünk.
A Lovas‐központ esetében a jelenlegi lólétszám – 6 ló‐ a duplájára ‐ 12 – ló –emelkedik amely, különös
tekintettel a félrideg tartásra nem jelent a környezet szempontjából jelentős terhelést, különösen úgy,
hogy a trágyát a kertészeti, mezőgazdasági termeléssel foglalkozók termőföldjeiken helyben hasznosítják.
Elsősorban a fedett lovarda építészeti megjelenése vethet fel kérdőjeleket, de a vázlatterveken
bemutatott épület a Balaton‐felvidék építészeti emlékeit felhasználva, önmagában is vonzó megjelenésű
építményként értékelhető és egyébként is ez a Településképvédelmi rendelet hatáskörébe tartozó kérdés.
A Baromfinevelő telep jellegzetes istálló épületeit célszerű fásítással beleilleszteni a tájba. Itt elsősorban
a szabályozási, környezet és tájvédelmi előírások, a környezetkímélő technológia betartása a fontos, egy
esetleges havária elkerülésére. Részletes adatok, részletes technológiai leírás változatlanul nem áll
rendelkezésünkre, ezért a meglévő adatokat használtuk és a korábbi elfogadott környezeti értékelést
használtuk fel.
A beruházó által közölt adatok szerint négyzetméterenként 10 darab csirke felnevelését tervezik, évi öt
turnusban, a turnusok között alapos tisztítással, fertőtlenítéssel. A 3600 m2 istálló területen a közölt 10
csirke/ m2 adat alapján egyidejűleg mintegy 36000 darab csirkét nevelnek majd. / Zárójeles megjegyzés,
vannak ennél sűrűbb tartástechnológiák is, amelyek szerint az istállók ‐ kizárólag az alapterületi nagyság
alapján‐ akár 70.000 csirkét is be tudnának fogadni./ A mélyalmos tartásból következően itt is meg kell
oldani a trágya környezetet nem terhelő kitárolását és megfelelő mezőgazdasági hasznosítását.

3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELTÁRÁSA
A településrendezési eszköz egyrészt olyan célokat irányoz elő, amelynek megvalósításával hozzájárul az
országos és regionális szinten prioritásnak tekintett társadalmi és környezeti problémák enyhítéséhez,
Barnag foglalkoztatási, munkahelyi problémáinak enyhítéséhez, a természeti értékek, adottságok
hasznosításához. A tervezett belterületi növelés törlése, az erdőterületek kismértékű növelése, a
gyepterületek megtartása, mind hozzájárulnak az előbb említett célok megvalósításához, a klímaváltozás
hatásainak mérsékléséhez.
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Másrészt a településrendezési terv hatékony eszköz a település által legfontosabbnak tekintett helyi
problémák kezelésére, a település környezetének kedvezőbb fenntartására, a közösség megerősödésére,
a lakó, termelési, turisztikai funkciót erősítő fejlesztések megvalósítására.
A kiemelt országos környezet‐ és természetvédelmi célok a vonatkozó törvényekben és országos
koncepciókban, stratégiákban fogalmazódnak meg.
A Balaton törvényt felváltó, 2018. évi. CXXXIX. törvény szabályait és övezeteit a településrendezési terv és
a környezeti vizsgálat készítésekor figyelembe vettük.

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OFTK)
A Magyar Országgyűlés 2014‐ben fogadta el a „Nemzeti Fejlesztés 2030 OFTK” koncepciót, a fenntartható
fejlődés, a jövő nemzedékeinek védelme és a nemzeti erőforrásokkal való hosszú távú felelős gazdálkodás
érdekében. Ebben az OFTK‐ban megfogalmazott Nemzeti Jövőkép alapján Magyarország 2030‐ban Közép‐
Kelet Európa egyik központja lesz, biztonságos megélhetést biztosító versenyképes gazdasággal,
megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.
A környezeti értékelés szempontjából különösen a hosszú távú életfeltételeinket és a gazdasági
potenciálunkat biztosító természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az
élővilág sokféleségének, értékeinek megőrzése, az egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb
minőségének biztosítása elsődleges fontosságú.
A településrendezési terv, benne a tervezett két külterületi fejlesztés a vidéki térségek, tájak értékeinek,
erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrárgazdaság megteremtése és Balaton térségének
kiemelt kezelése

céllal is összhangban van. A teljesen egyedi, történelmi értékeink közé tartozó

lovasíjászat központjának kiépítése mind Barnag, mind az üdülőkörzet kiemelkedő értékű, sajátos
vonzerejű attrakciójává válhat, a baromfitelep pedig változó világunkban, a háztáji állattartás elmúlása
következtében nélkülözhetetlenül szükséges rossz.
E környezeti értékelés készítésekor 2020 április‐május hónapban – az emberiség egy nem várt és
következményeiben senki által előre nem látható világjárvány és gazdasági világválság hatalmas
gondjaival élt. Ezekben a hónapokban a korábbi békés, válság nélküli, jól érzékelhető gazdasági fejlődés
idején megfogalmazott koncepciók, célok, fejlesztések, gondolatok a szemünk láttára semmisülnek meg.
A környezeti értékelés készítője nem veheti magára a jós szerepét, s ugyanakkor felesleges is a szemmel
láthatóan hetek alatt idejét múlt koncepciókkal – pl. az jelenleg egyeztetés alatt álló üdülőkörzeti
fejlesztési koncepcióval ‐, fejlesztési tervekkel foglalkozni. Annyit tudunk leszögezni, hogy minden
valószínűség szerint alapvetőan újra kell gondolnunk mindent.

KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK MEGJELENÉSE A TERVBEN
A tervezők számos környezetvédelmi szempontot vettek figyelembe, és egyértelmű, hogy a tervezett
fejlesztéseknél a települési élet‐ és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság növelése, a
természeti erőforrások és értékek fenntartó, megőrző használata, alapfeltétel volt.
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Barnagon az emberhez méltó, egészséges élet feltételeinek biztosítását jelenti a lakóterületek
fejlesztésének visszafogása, ez erdőterületek kismértékű növelése, a hagyományos, adottságoknak
megfelelő tájhasználatra való ösztönzés.
A településrendezési eszközök módosítása nem tartalmaz olyan változtatásokat, amelyek ellentétesek
lennének a takarékos anyag‐, víz‐ és energia használat elveivel. A Tervben szereplő csekély változtatások,
a környezeti szempontból szigorú szabályozás betartása eredményeként a környezet terhelése csak
bizonyos területeken növekszik meg, a község területének nagy részén inkább kismértékben csökken.

A TERV CÉLJAINAK EGYMÁS KÖZTI, ILLETVE A REVELÁNS TERVEK,
PROGRAMOK
CÉLJAIVAL
VALÓ
KONZISZTENCIÁJA
KÖRNYEZETI
SZEMPONTBÓL
A HÉSZ és a szabályozási terv felülvizsgálata során a hatályos tervhez képest a településrendezési tervben
szereplő változtatások – az erdőterületek kismértékű növelése, a környezet esztétikus kialakítása, a
külterületi építési lehetőségek újragondolása, erős korlátozása, a beépítésre szánt területek csökkentése,
a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés kötelezettsége, településrendezési és környezetvédelmi
szempontból is összehangolt változtatások együttese, amelyek a területrendezési tervekkel, az ágazati
fejlesztési tervekkel és az üdülőkörzeti, s Veszprém megyei programokkal is összhangban vannak.

A JELENLEGI HELYZET RELEVÁNS, A TERVVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉVŐ
ELEMEINEK ISMERTETÉSE
3.4.1BARNAG ILL. A TERVEZÉSI TERÜLET KÖRNYEZETI JELLEMZŐINEK
AZONOSÍTÁSA, AMELYEKET A TERV MEGVALÓSÍTÁSA VALÓSZÍNŰLEG
JELENTŐSEN BEFOLYÁSOL.
A TERÜLET TÁJI, TERMÉSZETI JELLEMZÉSE

Barnag község a Balaton‐felvidék és a Bakony hegység közötti Vázsonyi‐séd (Eger‐víz) völgyében felszik, a
Veszprém‐Tapolca közötti törés északi oldalán. A település Nagyvázsonytól kelet‐délkelet felé terül el 3‐4
km távolságban. A völgyi határrész a Veszprém‐nagyvázsonyi medencébe, a falu és a fölötte lévő
magasabban fekvő területek, így a tervezési terület is már inkább a Balaton‐felvidék tájegységéhez
tartozik.
A Vázsonyi‐séd völgye Barnag, Nagyvázsony térségében több kilométer szélességűre kitágul, így Barnag
körzetében a mezőgazdasági hasznosításra több lehetőség adódik,
A völgyet dél felől határoló Balaton‐felvidéki hegyek 340‐380 méter magasságúak. A belterület átlagos
tengerszint feletti magassága 288‐290 méter, a Barnaghoz tartozó völgyi rész legalacsonyabb pontja 240
méter körül van.
A település éghajlata kontinentális, szélsőségektől mentes, mérsékelten hűvös és mérsékelten száraz. Az
éves hőmérséklet 9,5‐9,7 Celsius fok. Az északi illetve északnyugati szelek a gyakoribbak.
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A csapadék éves mennyisége 600‐650 mm között váltakozik. A napfényes órák száma 1950 körüli és
évente 38‐40 hótakarós nappal lehet számolni.
Klímazonális növényzete egykoron molyhos tölgyes karszterdő volt, az északias jellegű lejtőkön
gyertyános‐tölgyesek is előfordultak.
A fejlesztések területe a falu feletti határrészbe tartozik, amelyre elsősorban a mezőgazdasági hasznosítás
szántóföldek és gyepterületek a jellemzőek, majd a mezőgazdasági területek felett több település
területére átterjedő összefüggő erdőség helyezkedik el.
A fejlesztési területek jelenleg gyep és erdő művelési ágba tartoznak, a lovarda területe a földhivatali
alaptérképen szérűskert elnevezéssel szerepel.
/A korábbi időkben a faluhoz közel eső szérűskert területén folyt a cséplés és itt tárolták a szalmát, és a
szénát./
Barnag külterületi vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a tájhasználat az utóbbi évtizedekben jelentősen
nem változott, de a mezőgazdasági területek, főleg a gyepek használata, művelése erősen visszaesett, és
a gyepterületek spontán fásodása, bozótosódása Barnagon is jellemző.
Az előzményeknél ismertettük, hogy Barnag település közigazgatási területén országos védelem alatt álló
terület nincs. A BfNPI által említett ex lege védett természeti értékek közül Barnag területén elsősorban
források találhatók, amelyeket a Nemzeti Park Igazgatóság és a környezetvédelmi hatóság által megadott
adatok alapján a tervlapokon szabályoztuk.
Nagyon fontos, hogy Barnag területét érinti a Pécselyi medence (HUBF20014) Natura 2000‐es európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi terület. Ez a különleges természet‐megőrzési Natura 2000‐es
terület közvetlenül határos a 055/1‐es, a baromfitelep létesítésére kiválasztott ingatlannal, ezért itt a
környezetvédelmi hatóság által kért 10 méteres szabadon hagyandó sávot a tervben biztosítani szükséges,
és ezt az előírást a HÉSZ is tartalmazza.
Ugyancsak fontos az Országos vagy Nemzeti Ökológiai Hálózat, amely három elemből tevődik össze. A
kiemelten védendő természetes állapotú magterületből, a magterületeket összekötő folyamatos illetve
időnként megszakított ökológiai folyosókból, valamint a magterületeket körülvevő, azokat védő,
jellemzően természetközeli élőhelyekből álló pufferterületekből.
A magterületek olyan élőhely együttesek, amelyekben a külső és a belső környezeti feltételek révén a
természetes folyamatok érvényesülnek, s így biztosítható a természetes életközösségek fennmaradása. A
magterületeknek és az őket összekötő folyosók hálózatának kiemelt szerepük van az élőhelyek
folytonosságának biztosításában.
A Nemzeti Ökológiai Hálózat Barnag területén magterületet és pufferterület övezeteket jelölt ki.
A BfNPI által küldött digitális adatszolgáltatásból felnagyított ökológiai hálózat Barnag külterületének
jelentős részét érinti. amelyet a külterület szabályozásnál alapvetően figyelembe vett a terv.
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3.4.2. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT EGYÉB JELLEMZŐINEK LEÍRÁSA
A 2012‐ben hatályon kívül helyezett nyílt karsztjegyzék szerint Barnag területének mintegy 80 %‐a
szennyezésre rendkívül érzékeny, nyílt karszt terület, ezért is fontos a külterületeken a beépítés
korlátozása és a felszín alatti vizek védelmének biztosítása.
A hatályban lévő 1996. évi. LIII. a természet védelméről szóló törvény 19.§‐a nyílt (fedetlen) karsztos
kőzetekből álló felszínen tiltja a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezését.
A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Barnag a felszíni víz állapota szempontjából fokozottan
érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület, a 43/2013. (V.29.) VM rendelet
szerint pedig nitrátérzékeny terület.
Barnagon kifejezetten jó a levegő minősége, az igen csekély mértékű forgalom következtében
elhanyagolható a zaj‐ és rezgésterhelés, és megoldott a hulladékkezelés, szennyvízelhelyezés kérdése is
regionális rendszerek és szolgáltatók segítségével.

3.4.3. A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA
Az előző fejezetekben bemutatott adottságokon kívül Barnag külterületén környezeti konfliktusként a
területek műveletlensége, „gazdátlansága” említhető. A településrendezési terv az adottságoknak
megfelelő tájhasználatra történő ösztönzése, a fejlesztések, társadalmi, gazdasági szempontból
segíthetnek megszüntetni ezt az állapotot, ami környezeti szempontból intenzívebb használatot és
terhelést jelent, de gazdasági szempontból fontos, hogy a területek hasznosuljanak.

3.4.4. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI, ILLETVE A MAGASABBRENDŰ
JOGSZABÁLYOK ÉRTÉKELÉSE
2018. évi CXXXIX. törvény felhatalmazása alapján kiadott 9/2019. (VI.14) MvM rendelet Barnag teljes
területét tájképvédelmi terület övezetbe sorolja. A törvény a Balatoni üdülőkörzetről szóló részében, és
pontosabban az ahhoz tartozó térképi övezeti lapon – 11/1 –es mellékletben – meghatározta a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeket, azonban Barnagon nem jelölt ki ilyen
övezetet. Így Barnagra a tájképvédelmi terület övezet előírásai érvényesek.
A miniszteri rendeletben meghatározott övezetek közül még érinti Barnag területét kismértékben a
vízeróziónak kitett, az erdőtelepítésre javasolt, valamint a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete.
A tájképvédelmi övezet területe mellett a vízminőség‐védelmi övezet területe fedi még le teljesen Barnag
területét így ezen övezetre vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni a beruházásoknál, a külterületi
szabályozásnál.
A törvényi szabályozás – 3/1‐es melléklet – is tartalmazza az Ökológiai Hálózatot, amelyet a BfNPI
adatszolgáltatása révén már korábban említettünk és kiemeltük hogy Barnag területének jelentős részét
érinti, és a terv a külterületi szabályozásnál ezt a tényt kiemelten figyelembe vette.
A szakhatóság kiemelt gondoskodást írt elő a természetvédelmi törvényben természeti területnek
minősített területek védelmére. Természeti terület az erdő, a gyep, a nádas, a mocsár. A terv a meglévő
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erdőterületeket erdőként szabályozza és mindössze a gazdasági erdőterületen enged a területrendezési,
ill. az erdő törvény alapján, szigorúan az erdő gazdasági rendeltetésének megfelelő beépítést.
A fent értékelt magasabbrendű jogszabályok közül a településrendezési eszközök készítése szempontjából
legfontosabbakat kiemeljük.
A 2018. évi. CXXXIX törvény 4.§ 43. pontja ismerteti a tájképvédelmi övezet fogalmát: „tájképvédelmi
terület övezet: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi
területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben
alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek valamint az emberi tevékenység
kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa
szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel
bírnak;”
A 9/2019 (Vi.14.) MvM rendelet 4.§ (2) a tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a
településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő
rendelkezések hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra‐hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.
A miniszteri rendelet 5.§ rendelkezik a Vízminőség‐védelmi terület övezetéről. a (2) bekezdés szerint:
„A vízminőség‐védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelememel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani…
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a Vízminőség‐védelmi terület övezet
területén, az (1)‐(3) bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer‐ és műtrágya‐használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági
termelés folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve
– nem létesíthető.”
A 2018. évi. CXXXIX. tv. 78. § az Ökológiai Hálózat magterületére előírja, hogy a kialakult tájhasználat
csak a természetközeli állapotokhoz való közelítés érdekében változtatható meg, új építmény csak
természetvédelmi célból helyezhető el és környezetszennyező tevékenység nem folytatható.
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A 80. § a pufferterület övezetére előírja, hogy „ közlekedési infrastruktúra építménye, egyéb
közművezeték, illetve építmény tájba illesztve létesíthető, ... illetve
d) csarnok nem helyezhető el.
e) környezetszennyező tevékenység nem folytatható.”
A csarnok fogalmát a 4.§ 5. pontja tartalmazza: „csarnok: a helyi építészeti hagyományoktól eltérő
tömegformálású, anyaghasználatú és építészeti kialakítású, a településképi követelményeknek
nem megfelelően kialakított, több mint harminc napig fennálló, 600 m2‐nél nagyobb bruttó
alapterületű, legalább 4,5 m átlagos belmagasságú, jellemzően összefüggő légterű épület.”
A településrendezési terv a fenti törvényi előírások szerint készült és a külterületi ingatlanok
használatát, építési lehetőségét szigorúan a törvényhez miniszteri rendelettel összhangban
határozta meg, de a törvényi előírásokat nem építette be a HÉSZ‐be.
3.4.5. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT FŐBB JELLEMZŐINEK LEÍRÁSA

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM
Egy adott település levegőminőségi helyzetét a környezeti levegőbe kerülő szennyezőanyagok
mennyisége, minősége, a légkörben zajló folyamatok, a meteorológiai és domborzati viszonyok
befolyásolják.
Légszennyező anyagok az alábbi tevékenységi körökből kerülnek a környezeti levegőbe, amelyek
pontszerű és diffúz légszennyező források:
 Ipari, Mezőgazdasági, Szolgáltató tevékenységből
 Közlekedés, Szállítás
 Intézményi és lakossági
A környezeti vizsgálat során a légszennyező anyagok kibocsátása és a levegőminőség értékelésekor az
alábbi jogszabályokban foglaltakat vettük figyelembe.
 306/2010.(XII.23.)Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
 4/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi határértékeiről
 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről. Barnag a 10
számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Ipari, Mezőgazdasági és Szolgáltató tevékenységekből származó légszennyező anyag kibocsátás
A jogszabályi követelmények és szempontok alapján vizsgálva Barnag környezeti levegőjének állapotát,
megállapítható, hogy a községben folytatott tevékenységek szolgáltató jellegűek, üzemelésük során káros
légszennyező anyag kibocsátásával nem kell számolni. A településen és tágabb környezetében sem
található olyan létesítmény, amely a település levegőjének minőségét befolyásolná.
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A telephelyek között bejelentésre kötelezett légszennyező pont és diffúz forrás nem üzemel.

Közlekedés légszennyező anyag kibocsátása
A település forgalma igen csekély mértékben befolyásolja a település levegő minőségét.

Lakossági fűtésből származó légszennyező anyag kibocsátás
A községben a lakások nagyobb része vezetékes gázzal ellátott. Emellett a községben a lakossági fűtés
szénnel és fával is történik. A fűtés során szén‐monoxid, nitrogén oxidok, kén‐dioxid, és szilárd (korom)
légszennyező anyag kibocsátásával kell számolni. Figyelembe véve a tüzelőanyagok fajlagos kibocsátási
értékeit, az új épületek a gázellátó hálózatra történő csatlakozást is szorgalmazni kell.

Egyéb tevékenységekből .származó légszennyező anyag kibocsátás
Kerti és avar hulladékok nyílt téri égetésével is kerülhetnek légszennyező anyagok a légtérbe. A jogszabály
a nyílt téri égetést tiltja, ezért a hulladékok égetésével szemben a komposztálást kell előtérbe helyezni és
önkormányzati rendeletben szabályozni.
Állattartásból származó légszennyező hatásokkal (bűzhatás) is kell számolni, amennyiben az állattartás,
trágyakezelés nem megfelelő.

VÍZELLÁTÁS
Az ivóvíz ellátás Barnagon térségi – nagyvázsonyi rendszer ‐ hálózat segítségével történik. Az üzemeltetést
a Bakonykarszt Víz és csatornamű Zrt. végzi.
A belterületen a vezetékes ivóvízellátás teljes körű.

SZENNYVÍZKEZELÉS
Barnag település szennyvize a szomszéd településekkel közösen kiépített szennyvízelvezető rendszeren
keresztül kerül elvezetésre. A szennyvíz a Nagyvázsonyban megépült tisztítóműbe kerül. A településen
keletkező szennyvizek kommunális jellegűek, ipari szennyvíz nem keletkezik.
Az ingatlanok nagy része a csatornahálózatra csatlakozott. A belterületen kiépített csatornahálózat
megfelelő a keletkezett szennyvizek elvezetésére.

FELSZÍN ALATTI ÉS FELSZÍNI VIZEK MINŐSÉGE
A karsztos területen fekvő felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (V11.25.) KvVM rendelet alapján Barnag fokozottan érzékeny település a
felszín alatti vizek állapota szempontjából, és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területen lévő község. A településen a felszín alatti vizek állapotát károsan befolyásoló tevékenységet nem
15

BARNAG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÉSZÍTETT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

folytatnak. A tervezett tevékenységek engedélyezése során a felszíni vizek védelméről szóló rendeletben
foglaltakat figyelembe kell venni.

A kijelölt érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területén a települési szennyvizek elvezetésével és tisztításával
kapcsolatos követelményeket és határértékeket külön jogszabályok határozzák meg.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.)
Kormányrendelet szerint a község a nitrát szennyezés szempontjából érzékeny területbe sorolt. A
községben működő állattartó tevékenységet folytató lovas udvarnál és a tervezett tevékenységeknél
figyelembe kell venni a fenti jogszabályban foglaltakat.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A község hulladékgazdálkodási helyzetének bemutatása során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII törvényben foglaltak alapján végeztük.

Veszélyes hulladékok
A veszélyes hulladékok elsősorban a gépek tárolását végző telephelyen keletkezhetnek. A Veszprém
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleménye szerint Barnag területén veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem nincs.
Amennyiben valamely tevékenység folytán veszélyes hulladék keletkezik, ártalmatlanításukról a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok (gyógyszer, göngyöleg, elem) a kommunális hulladékkal
együtt kerülnek a hulladéklerakóra.
A veszélyes hulladékokra a 98/2001. (VI.2.) Kormányrendelet előírásai vonatkoznak, a hulladékok
gyűjtésére, ártalmatlanítására a rendelet előírásait figyelembe kell venni.

Kommunális hulladékok
A települési folyékony hulladék a szennyvíz elvezető hálózaton keresztül a nagyvázsonyi tisztítóműbe
kerül.
A települési szilárd hulladékok gyűjtését és elszállítását a balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. végzi. A gyűjtőedények a lakosság tulajdonában vannak.
A vegyesen gyűjtött hulladékok szállítása heti egy alkalommal történik. Évi egy alkalommal a településen
a lomtalanítási akció keretében a lom hulladék is elszállításra kerül. Évi két alkalommal, tavasszal és ősszel,
a kerti és zöld hulladékok gyűjtését is megszervezi a szolgáltató. A szolgáltató igény szerint biztosítja a
szelektív hulladék gyűjtését is.
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Egyéb hulladékok
Építési és bontási hulladékok
Az építési és bontási tevékenységből keletkező hulladékok elhelyezése a térségi hulladéklerakókon
történik, a településen törmeléklerakó nem üzemel.

ZAJ‐ÉS REZGÉSVÉDELEM
A község belterülete zajvédelmi szempontból a 27/2009 (XII.3.) KvVM‐EÜM rendeletek alapján 1.
sorszámú területi besorolásba tartozik, „Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti
terület kijelölt része". Így a zajterhelési határértékek az alábbiak:
Üzemi létesítmények:
LTH =

nappal:

45 dBA

éjjel:

35 dBA

Építőipari tevékenységekből származó zajterhelés:
‐ ha az építési munka idötartahna I hónap, vagy kevesebb:
LTH =

nappal:

60 dBA

éjjel:

45 dBA

‐ ha az építési munka időtartama 1 hónap felett 1 évig:
LTH =

nappal:

55 dBA

éjjel:

40 dBA

‐ ha az építési munka időtartama 1 évnél több:
LTH =

nappal:

50 dBA

éjjel:

35 dBA

Közlekedési tevékenységekből származó zajterhelés:
‐ üdülő, fakőépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre
kijelölt területeken:
LTH =

nappal:

45 dBa

éjjel:

35 dBA

‐ kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli írt mentén:
LTH =

nappal:

50 dBA

éjjel:

40 dBA

‐ gyűjtőút, összekötőút, bekötőút, egyéb közút mentén:
LTH =

nappal:

55 dBA

éjjel:

45 dBA
17
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‐ autópálya, autóút, I. rendű főút, II. rendű főút, autóbusz pályaudvar mentén:
LTH =

nappal:

60 dBA

éjjel:

50 dBA

A település területein kialakuló zajterhelés az alábbi zajforrások kibocsátásaiból tevődik össze:
 ipari‐ mezőgazdasági‐szolgáltató tevékenységek,/ gyakorlatilag elhanyagolható, de ügyelni kell a
gépek állapotára/
 szórakozóhely /alkalmi előfordulás/,
 közlekedés,
 egyéb (építési, bontási, lakossági tevékenység).
A létesítményekről, tevékenységekről műszeres zajmérési eredmény nem áll rendelkezésre, bejelentés,
panasz a lakosság részéről nem volt.
A község területén működő bolt tevékenységével kapcsolatban zajvédelmi szempontból kifogás, panasz
nem érkezett a Hivatalhoz.
A közúti közlekedésből származó zajterhelésre vonatkozó mért adat nem áll rendelkezésre, de a terhelés
elhanyagolható.

A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KÖRNYEZETI
HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK FELTÁRÁSA.
3.5.1.

A
TERMÉSZETI
ERŐFORRÁS
KÖZVETLEN
KÖRNYEZETTERHELÉST ELŐIDÉZHETŐ TÉNYEZŐK:
-

IGÉNYBEVÉTELÉT

VAGY

mezőgazdasági területek művelésből történő kivonása,
Említettük, hogy Barnagon a gyengébb minőségű termőföldeken fokozatosan visszafejlődött
a mezőgazdasági termelés, ezért itt a telephelyek termelésből való kivonása nem jelentene
akkora gondot, ám az önkormányzat a belterületi fejlesztések törlésével a jó minőségű
mezőgazdasági területeken a szántóföldi növénytermesztést kívánja fenntartani.

-

A fejlesztési területek közül a lovarda az évtizedek óta nem használt, elhanyagolt szérűskert
területét hasznosítja. A jelenlegi hatról a duplájára, 12‐re emelkedő lólétszáma nem jelent
számottevő környezeti terhelést, ezért itt a beépítésre, út‐ és parkoló létesítésére igénybe
vett mintegy 0,3 ha gyepterület jelent környezeti szempontból a természetesnél
kedvezőtlenebb állapotot valamint a növekvő számú programok következtében növekvő
vízfelhasználás, szennyvízkezelés, gépjármű forgalom növekedés.
A fentiek hatásaival számol a terv és többszintű növényzet létesítésével ez a hatás
csökkenthető. A Lovardánál elsősorban az építmény tájba illesztése a fő feladat, amelyet
szintén az épület körüli növényzet telepítésével próbál megoldani a terv.
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A másik jelentősebb, tervezett fejlesztés a csirkefarm, a Baromfitelep környezeti hatás
szempontjából jelentősen nagyobb terhelést jelent a lovardánál, így ott nemcsak a beépítésre
igénybe vett mezőgazdasági terület elvesztése az ami kedvezőtlennek minősíthető, hanem az
építés, a folyamatos üzemeltetés, valamint a látvány minősége egyaránt tartalmaz
megoldandó környezeti feladatot.

A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN
KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE

VÁRHATÓ

HATÁSOK,

KÖRNYEZETI

3.6.1. VÁLTOZTATÁSOK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

A tervmódosítás a hatályos tervhez képest két jelentősebb építési jellegű változást tartalmaz. A lakó
illetve ipari területek törlése szintén jelentős, a környezetre hosszú távon kedvező hatást gyakorló
változás, de itt nem kell számolnunk a jelenlegi környezeti változások megváltozásával.
A Lovarda csekély környezeti hatásaival foglalkoztunk, és a korábbi terv esetében a környezetvédelmi
hatóság, csak a baromfitelepre írta elő a környezeti értékelés készítését.
A csirkefarm esetében a várható környezeti hatásokat a baromfitelep működéséről rendelkezésre
bocsátott adatok, illetve a szakirodalomban fellehető tapasztalati értékek figyelembevételével
állapítottuk meg.
Ma a „korszerű” baromfitenyésztés a kontinentális – Közép‐Kelet európai ‐ éghajlaton döntően zárt
rendszerekben történik. Az iparszerű működéshez, a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges a telepek
helyes és okszerű kialakítása, korszerű tartástechnológiák alkalmazása és átgondolt, szervezett
működtetés.
A jelentős hőingadozás miatt az istállók általában ablak nélküli, jól szigetelt építmények, ahol a világítás
és a szellőzés automatizált. A legutóbbi években a jobb energia gazdálkodás miatt a könnyűszerkezetes
épületek mellett újból előtérbe kerültek a hagyományos, természetes építőanyagok.
A baromfitelepek létesítését a környezeti hatásvizsgálati (KHV) engedélyezési eljárásról szóló
314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet szabályozza. A rendelet kimondja, hogy a baromfitartásban KHV‐
köteles tevékenység a több mint 85 ezer férőhellyel működő brojler baromfitelep. A kisebb
baromfitelepek nem hatásvizsgálat kötelesek, de a szakhatósági engedélyek beszerzése ez esetben is
szükséges.
A 055/1 hrsz‐ú, 60.986 m2 nagyságú területen tervezett baromfitelep célja brojlercsirke hízlalás, vágóállat
előállítás.
A megadott adatok szerint 8 db egyenként 448 m2 nagyságú nevelőistállóban ‐ összesen 3584 m2 –
négyzetméterenként 10 csirkével számolva a tervezett telepen 35840, azaz kb. 36000 db állatot hizlalnak
egyidőben.
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Az istállók mellett két takarmánykeverő, két takarmánytároló raktár, két trágyatároló, két csurgalékvíz
akna, kettő technológiai szennyvíz akna, egy komposzttároló szerepel a helyszínrajzon.
Az általánosan alkalmazott tartástechnológia szerint a nevelési, hizlalási idő 6‐7‐ hét. A beruházó évente
5 turnussal, rotációval számol, tekintettel arra, hogy a két turnus közötti szervízperiodus, a takarítás és
fertőtlenítés időtartama átlagosan 3 hét.
A Termelési tevékenység szakaszai.
-

általános felkészülés

-

előnevelés (7‐10 nap)

-

hizlalás (7‐10 naptól vágásig)

-

takarítás és fertőtlenítés. (szervízperiodus)

Az általános felkészülés majd később a szervízperiodus idején az istállókat és a technológiai
berendezéseket takarítással és fertőtlenítéssel kezelik. Beállítják szükséges fogadási hőmérsékletet,
amely a naposcsibék esetében 32‐34

Celsius fok. Az istálló teljes területén majdnem azonos

hőmérsékletnek kell lenni.
A fertőtlenített ólakba /istállókba/ 4‐5 centiméteres vastag almot terítenek gabonaszalmából. A
betelepítés előtt az itatórendszert is fel kell tölteni, hogy a víz átvegye a terem hőmérsékletét.
A telepítési sűrűséget az állomány testtömege, az istálló korszerűsége és különösen a ventiláció határozza
meg. A brojlercsirke légcsere igénye jelentős.
A növekvő almos tartástechnológia lényege, hogy az állatok kedvező higiénés körülményeit folyamatos
ráalmozással kell biztosítani. A körülbelül két naponta végzett ráalmozással egy mélyalmos réteg alakul ki,
amelyet csak az állomány kitelepítését követően takarítanak ki a hizlalás végén‐ amikorra a 4‐5 dekás
naposcsibékből 2‐2,3 kg‐os csirke fejlődik ‐, ez az alomréteg a tömörödéstől függően elérheti a 15‐18 cm
vastagságot.
A kiszállítást követően, a hizlalási ciklus végén a 15 centiméter vastag trágyát eltávolítják az épületből. A
kitrágyázott istállókat seprőtisztára kipucolják, majd a padozatot és a technológiai berendezéseket magas
nyomású mosóval tisztára mossák. A technológiai fontos része, hogy a mosóvizet általában a trágyára
vezetik, amely a vizet magába szívja.
A fertőtlenítés általánosan 15%‐os habosított Hypo oldattal történik.
A csirkéket száraz takarmánnyal etetik, vezérelt etetőrendszer segítségével.
A tervezett telephelyen a vízellátás vagy kútfúrással – ami itt a nyílt karsztterületen, ahol a talajvíz igen
mélyen van, ill. kemény az alapkőzet eléggé kérdéses ‐, vagy a település belterületén kiépült ívóvízhálózat
kivezetésével történhet.
Egy csirke átlagos napi vízigénye 1,7 deciliter, így a teljes állomány vízigénye 6 m3 /nap körül várható. A
korszerű telepeknél minden kiépített itatórendszerhez gyógyszeradagoló berendezés is tartozik.
Az istállók világítása a mennyezetre és oldalfalakra szerelt világítótestekkel történik. A vezetékes
elektromos ellátás kiépítése mellett az istállók tetejére tervezett napelemek is segítenek a baromfitelep
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elektromos energia ellátásában. A nagyon fontos szellőztetést automatikusan vezérelt ventilátorokkal és
légbeejtőkkel végzik.
A megkapott anyagból és adatokból nem állítható bizonyosan, hogy az istállók fűtése gázzal történik‐e
majd, vagy azt is elektromos áram segítségével oldják meg. Amennyiben a fűtés gázzal történik, akkor két
megoldás van az egyik a faluba érkező regionális gázvezetékre való csatlakozás, a másik tölthető Pb‐gáz
tartályok segítségével a gáz üzemű infra hősugárzók működtetése.
Ami környezetre való hatás szempontjából fontos az a kitrágyázás módja. A hizlalás végén a trágyát
kitakarítják, amelynek mennyisége kb. 500 tonna évente. Az a legjobb, ha a trágyát azonnal elszállítják a
telepről járvány‐egészségügyi okokból. A trágyát tápanyagként kell értékesíteni mezőgazdasági
termelőknek.
A gyakorlatban a kitrágyázást követően a technológiai mosóvizet rávezetik a trágyára, amely így valójában
felszívódik és a trágya részeként elszállításra kerül. Az esetleges többletet és a fertőtlenítő, vegyszeres
vizet pedig az istállók elé épített csurgalékvíz gyűjtő, vízzáró aknákba kell összegyűjteni.
A veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg számára zárt térben kell külön gyűjtőhelyet létesíteni.
Az elhullott állati tetemeket a nevelőterekben elhelyezett zárt kukaedényekben kell elhelyezni, amelyet a
feldolgozó vállalat szállít el.

3.6.2. A JÓL AZONOSÍTHATÓ
TERHELÉSEK

KÖRNYEZETI

IGÉNYBEVÉTELEK

VAGY

A működési folyamatok felvázolásával egyértelmű, hogy a csirkefarmhoz kapcsolódóan három fő
környezeti hatás emelhető ki, egyik a telep működése során fokozatosan növekvő illetve a kitrágyázás
alkalmával erős szag‐, azaz bűzhatás.
A másik a folyamatos szellőztetés során a ventilátorok keltette zajhatás, a harmadik a kitrágyázás,
takarítás során a telepet és környezetét esetlegesen szennyező trágyalé, mosóvíz.
A telep létesítése, kialakítása is okozhat komoly környezeti gondokat. A terület kifejezetten magasan
helyezkedik el és a völgyből a domboldal messziről is jól látszik, azaz a telep tájba illesztése, növényzettel
való takarása nyilvánvalóan elengedhetetlen minimum, különösen azért is mert Barnag tájképvédelmi
terület övezetébe tartozó település, és a puffer övezetre vonatkozó örvényi előírás is megköveteli a
szakszerű tájba illesztést.
A másik az az, hogy a baromfitelep koncepciótervének helyszínrajza szerint, a zárt telep az épületekkel,
utakkal együtt gyakorlatilag másfél hektár – két futballpálya nagyságú! ‐ egybe lebetonozott vízszintes
felületet jelent, mindenféle növényzet nélkül! Mind a növényzet nélküliség, mind a vízszintes felület
elgondolkodtató, különösen azért mert, ahogy említettük a terület nyílt, fedetlen karsztterület, ahol a
természetvédelmi törvény szerint eleve tilos a környezet megváltoztatása, a másik pedig az, hogy a terület
8‐9 %‐al lejt Észak‐Északkelet felé. Ez azt jelenti, hogy ekkora méretű vízszintes felületet csak hatalmas
terepmunkákkal, és jelentős 4‐5 méteres feltöltéssel, bevágással a terep, a környezet, teljes átalakításával
lehet kialakítani!
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Célszerűnek tűnik a telep működtetésének újra gondolása, az egységes betonfelület megszakítása, az
épületek terepre ültetése.
A BŰZHATÁS
A szagkibocsátással, a zavaró környezetei szaghatás értékelésével és annak megakadályozásával
kapcsolatos alapvető kérdéseket a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet tárgyalja. A
rendelet szerint a
„Bűz: szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen
nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű
használatát zavarja;
Szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban, amely már
szagérzetet vált ki a szagmérés során az észlelők 50 %‐ában;
Szagkoncentráció: 1 m3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban a szagegységek száma;
mértékegysége a szagegység/köbméter (SZE/m3).
Az említett kormányrendelet a zavaró környezeti szagok problémáját szigorúan szabályozza. Kimondja,
hogy tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható,
felfüggeszthető vagy megtiltható. A szagkoncentráció meghatározására a rendelet alapján a MSZ EN
13725:2003 szabványt kell alkalmazni.
A kormányrendelet kimondja azt is, hogy a bűzforrások körül védelmi övezetet kell kialakítani. A védelmi
övezet méretét a legnagyobb teljesítmény‐kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az
uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek,
építmények figyelembevételével a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000
méter távolságban lehatárolt területben határozta meg. A védelmi övezetben nem lehet lakóépület,
üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő,
illetve más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt. A védelmi övezet
kialakításával és fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.
A zavaró környezeti szaghatással, a szaghatás elleni védelemmel kapcsolatosan

Európában nem

alkalmaznak egységes környezetvédelmi jogi szabályozást.
A tervezett létesítmény várható környezeti szaghatásának a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban
történő vizsgálata a szabályozás szintén gyakran alkalmazott alapelve, amikor a szagimissziós
határértékeket használják fel az összehasonlító értékelésre. A nemzetközi irodalom által javasolt szag
expoziciós határérték, amelynél nem alakul ki a lakosságnál zavaró szaghatás intenzív állattartásnál, ‐
amely egyébként közepesen zavaró – 3 SZE/m3. A fenti határértékeknek való megfelelését a
szakirodalomban a szaganyagok légköri terjedésének matematikai modellezésével vizsgálják.
A környezeti értékelés tematikája nem írja elő kötelezően a terjedésmodellezés elkészítését és a
rendelkezésre álló adatok sem elegendőek a pontos számításhoz ezért a tapasztalati értékek és a hasonló
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telepek esetében elkészített számítások alapján becsüljük meg a baromfinevelő telep várható bűzhatását
és annak kiterjedését.
Az említett Kormányrendelet rendelkezik a légszennyező források hatásterületéről, azonban a
szagemisszióra jogszabályban foglalt határérték nincs, ezért jogszabályi alapon a hatásterület, a védelmi
terület kijelölése nem történhet meg. Az előbb említett nemzetközi irodalomban használatos 3 SZE/m3
szint alatti bűzhatás tekinthető egyfajta mértéknek. A baromfitartás környezetvédelmi hatása az állat
anyagcseréjéhez kapcsolódik és különösen az ammónia kibocsátás a meghatározó.
A Hortum Kft. Mocsa baromfitelepeire készített környezetvédelmi felülvizsgálatában azt állapította meg,
hogy egy hasonló nagyságú baromfitelep esetében ‐átlagos körülmények között –a bűzhatás 134 méter
távolságban már biztosan a 3 SZE/m3 nemzetközileg használt bűzhatás szint alá csökken. Miután a
hivatkozott környezetvédelmi felülvizsgálat három telephelyre terjedt ki, együttesen is vizsgálta a három
baromfitelep környezeti hatását és összegezve megállapította, mind a négy égtáji irányt értékelve, hogy
a 3 SZE/m3 szint alá 141 métert követően csökken a bűzhatás és 314

méteren belül már a

háttérszennyezettségi alapszint, az 1 SZE/m3 bűzhatási szintre, ill. az alá csökken.
A Nyírmadán tervezett, barnaginál nagyobb, 14 200 m2 alapterületű istállóterületén 276.500 darab
brojlercsirke nevelése során a baromfitelepre készített környezeti vizsgálat számításai a szagvédelmi
hatásterület határát – átlagos terjedési viszonyok mellett – 130,52 méterben határozták meg.
Kedvezőtlen terjedési viszonyok között pedig a számítások 231,38 méter távolságot határoztak meg.
Mindkét számítás szerint a szagvédelmi hatásterület jóval kisebb, mint a „hivatalból” kijelölendő minimum
300 méteres védelmi övezet.

ZAJHATÁS
A telephelyek önálló zajvédelmi hatásterületét a 284/2007.(X.29.) kormányrendelet határozza meg:
A környezeti zajforrás zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrásból
származó zajterhelés:
1. 10 dB‐lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB‐lel
alacsonyabb, mint a határérték.
2. egyenlő háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az elérés
nem nagyobb, mint 10 dB
3. egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelésnagyobb mint a határérték
4. zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra
vonatkozó üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel
5. gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00‐22:00) 55 dB, éjjel 22:00‐6:00) 45 dB
A baromfitelep közvetlen környezetében mezőgazdasági terület (gyep, szántó) és erdőterület,
távolabb lakóterület (falusias beépítésű) található.
A zajvédelmi hatásterület határa az a vonal, ahol a zajforrásoktól származó zajterhelés – a
27/2008.(XII.3.) KvVM‐EüM együttes rendelet 1. számú mellékletével számolva:
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lakóterület (Lf) területi funkció esetén nappal 40 dB, éjjel 45 dB,
zajtól nem védendő környezetben, vagyis mezőgazdasági területek, erdőterületek esetén nappal
45 dB, éjjel 35 dB.
A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető.
A barnagi baromfi telepre, tekintettel arra, hogy nem ismertek a későbbi technológiai berendezések és
kaphatók kifejezetten halk, alacsony zajkibocsájtású ventilátorok és egyéb szerkezetek nem végeztünk
részletes számítást. A különböző anyagokban ahol például a tartástechnológia alacsony zajkibocsátású
ventilátorokat alkalmaz, többnyire a telekhatáron teljesült a zajvédelmi határérték.
A nyírmadai telepen a nevelési időszakban nappal 93,55 dB, éjjel 88,93 dB, míg a kitrágyázási időszakban
97,99 dB zajteljesítményszint került meghatározásra.
A lakóterület vonatkozásában a legnagyobb zajvédelmi hatásterület nevelési időszakban 188 méterre,
mezőgazdasági terület és erdő esetében 101 méterre terjed ki.
Ugyanaz állapítható meg, hogy hagyományos ventilátorok esetén is a zajvédelmi hatásterület a 300
méteres védelmi övezeten belül van, és a becsült hatásterület 150 méterben meghatározható.

MOSÓVÍZ, TRÁGYALÉ
A jellemző tartástechnológia a száraz, mélyalmos tartás fő jellemzője, hogy folyamatos, száraz
alomadagolást követően csak a turnus végén hordják ki a trágyát, és ezt követően mossák ki az istállót. A
mosóvizet ráengedik a száraz trágyára és a víz nagyrésze a trágyával együtt kerül elszállításra. A telepet
úgy kell kiépíteni, hogy valamennyi istállóhoz tartozzon vízzáró csurgalékvíz akna, amely felfogja az elfolyó
vizeket, különösen fontos a vegyszerrel végzett fertőtlenítés utáni vizek összegyűjtése! Az összegyűjtött
víz az aknákból a kezelési vagy hasznosítási helyre szállítható.

A KÖRNYEZETI RENDSZEREK, ELEMEK IGÉNYBEVÉTELE
FÖLD: A településrendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítása építéssel jár, amelynek
következtében az adott ingatlanokon a föld mezőgazdasági hasznosítása, növénytermelő szerepe
megszűnik. A beépítésre kerülő területekről a humuszos termőréteget a tényleges vastagságának
megfelelően össze kell gyűjteni, meg kell menteni, a majdani felhasználásig deponálni kell és meg kell
védeni a szél kártételétől. A kivitelezési munkák a környező termőterületek hasznosíthatóságát nem
zavarhatják és semmilyen módon nem lehetnek a környező termőterületekre káros hatással. A
termőréteg letermelése, deponálása, majd más területen való hasznosítása révén a termőterület
csökkenésének negatív hatása csökkenhető.
A többször említett lakóterületi, illetve iparterületi fejlesztési területek törlése, viszont a hatályos tervnél
sokkal kedvezőbb állapotot eredményez és jelentős nagyságú, barnagi szinten kifejezetten kedvező
minőségű termőföld marad meg így a mezőgazdaság és a természet számára.
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LEVEGŐ
A levegőminőséget befolyásoló jeletős diffúz légszennyező forrás a közúti közlekedés, illetve a belőle
származó gáz és porszennyezés. A településrendezési tervben tervezett fejlesztések – a 2018. évi CXXXIX
törvényben szereplő, északi irányban levezető mellékút ‐ kismértékben növelik meg a forgalmat s ezáltal
a környezet terhelését, amelyet a meglévő és tervezett növényzet, útfásítások, a telken belül előírt
zöldfelületi arány ellensúlyozhatnak. A baromfitelep építése és működtetése, levegőkörnyezeti hatása
kizárólag a telep 300 méteres térségét befolyásolja kedvezőtlenül. A belterületen a lakótelkeken belül
kötelezően megtartandó, illetve a Lovarda körzetében kialakítandó zöldfelületek jótékonyan befolyásolják
a mikrokörnyezet állapotát, a levegőminőséget.

VÍZ
A település területén csak a tervezett fejlesztések, beruházások területén várható vízháztartás változás,
elsősorban a beépítés mértékének, jellegének függvényében. A beruházásokhoz kapcsolódó
vízhasználatokból keletkező szennyvizek, csapadékvizek elhelyezését, tisztítását úgy kell megoldani, hogy
ott semmiféle szennyezés ne fordulhasson elő. A területen előforduló havária jelenthet esetlegesen
veszélyt, de a felszíni vizek, vízbázisok a telephelytől messze találhatóak, a talajvíz nagyon mélyen van,
ezért ezen veszélyek a gyors elhárítást feltételezve minimálisak.

ÉLŐVILÁG
A településrendezési terv megvalósulása esetén nem lehet azt állítani, hogy természetvédelmi
szempontból, az élővilág szempontjából a jelenleginél kedvezőbb állapot alakul ki, de a jelentős méretű
fejlesztési területek törlésével, az erdőterületek kismértékű növelésével, a külterületi beépítések
vízvédelmi szempontú szigorú korlátozásával és az új fejlesztések előírás szerű megvalósításával nem lesz
sokkal rosszabb a helyzet.
A beruházással érintett területek közül a 055/1‐es hrsz.‐ú,‐ a baromfitelep területe‐ a Nemzeti Ökológiai
Hálózat pufferterületébe és egy, közvetlenül a beépítés melletti kis területrésze, a magterület övezetébe
tartozik. Ugyanakkor a terület közvetlenül határos a Pécselyi medence (HUBF 20014) Natura 2000‐es
területtel és a nagykiterjedésű magterülettel is.

Az építkezés és a működtetés, azon kívül, hogy

megszünteti a jelenlegi élővilágot a telep területén, a környezetre gyakorol bűz és zajhatással, intenzív
emberi tevékenységgel a környező természeti szempontból értékes területek kedvező állapotát rontja és
bizonyos fajok életkörülményeit befolyásolja. Ezért is írta elő a hatóság a Natura 2000‐es terület határától
legkevesebb 10 méter távolságra történő építést és ezt a HÉSZ is tartalmazza.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET
A baromfitelepen létesülő építmények a terv szerint megjelenésükben, jellegükben nem fognak
jelentősen eltérni a mezőgazdasági iparban alkalmazott megoldásoktól. Márpedig Barnag a Balaton
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Kiemelt üdülőkörzet, tájképvédelmi terület övezete része, Ökológiai Hálózat pufferövezete, ezért az
épületek megjelenésének törvény által előírtak szerint is kifejezetten tájba illőnek kell lenniük, és emellett
magának a magasan a domboldalban, igen látszatos helyen építendő telepnek a tájba illesztése is
elsődlegesen fontos feladat. A tervezett telep környezetében látványként védendő épületek nem
találhatók, hiszen a település szélső háza 900, a Kálvária több mint 1000 méter távolságban található.
A készítendő településrendezési terv örökségvédelmi munkarésze foglalkozik részletesen a régészeti
lelőhelyekkel, az épített értékeket pedig az arculati kézikönyv, valamint a településképvédelmi terv ill.
rendelet tartalmazza.

EMBER:
Az tervezett fejlesztési területek a beruházások megvalósulását követően új munkahelyeket hoznak létre,
melynek hatásaként feltehetően javulni fog az életminőség és Barnag gazdasági, társadalmi szerepe.

TELEPÜLÉS:
Az új agráripari, illetve lovassport területek a hagyományos mezőgazdasági területekkel jellemezhető
településen nem jelentenek idegen területhasználatot, hanem a mezőgazdasághoz kapcsolódóan, a mai
kor jellemzőit felvállalva, újfajta tevékenységeket honosítanak meg, s emellett új munkahelyeket is
teremtenek, amelynek következtében amint említettük feltehetően javul az életminőség.

3.6.3.A
KÖRNYEZETI
ELEMEK
RENDSZERÉREIRE,
FOLYAMATAIRA,
SZERKEZETÉRE
KÜLÖNÖSEN
A
TÁJRA,
TELEPÜLÉSRE,
KLÍMÁRA
TERMÉSZETI RENDSZERRE, A BIODIVERZITÁSRA GYAKOROLT HATÁS
A tervben szereplő két jelentősebb fejlesztés környezeti hatásait az előző fejezetekben bemutattuk. A
beruházások jelentős mértékű beépített és burkolt felület létesítésével járnak, ami kétség kívül
megváltoztatja az évszázadok óta meglévő tájhasználatot, a kialakult ökológiai rendszert. Ugyanakkor a
településrendezési terv a jelentős nagyságú fejlesztési felületek törlésével, szigorú tájhasználati és
külterületi szabályozással igyekszik a táji, természeti értékek, a természeti területek az élővilág és a
hagyományos településszerkezet, életmód védelmére. Ez a fejlesztési terület törlés mindenképp javítja
Barnag történelmi jellegét, turisztikai vonzerejét, természetközeli állapotát.

A településre gyakorolt hatás elsősorban a Lovarda esetében érzékelhető. A közvetlen a belterület mellett
tervezett Lovarda rendszeres bemutatók, versenyek, oktatás színhelye lesz, amelynek következtében
megnövekszik a Barnagra érkező vendégek száma és ezáltal jelentősen gazdagodhat az itt élők
kapcsolatrendszere és a település értékeinek ismertsége is.
A Lovardát, valamint a környezetét jelentő zöldfelületet igényesen kell kialakítani, azért, hogy a
létesítmény a funkciója mellett a látványával is növelje Barnag vonzerejét.
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A baromfitelep, amint említettük a településtől 900 méterre épülne meg s így nem hatna közvetlenül a
településre.
A tájra gyakorolt hatásait a tervezett fejlesztéseknek több fejezetben érintettük. Ezek közül főleg a
baromfitelep tájba illesztése a legfontosabb. Fenn, magasan 312 és 328 méter tengerszint feletti
magasságban tervezett telepet növényzettel körbe kell telepíteni és a hatalmas ‐1,5 ha – burkolt felületet
meg kell szakítani és az épületeket a terepre kell „ülteteni”. Az esztétikai szempontú tájba illesztés mellett
a felszíni vizek természetbarát összegyűjtése és a természeti környezetbe történő visszavezetése is
megoldandó feladat, ami által csökkenhető a tájban és a természeti rendszerbe történt beavatkozás káros
hatása.
A beruházások megvalósulása kedvező hatást fog gyakorolni a gazdasági folyamatokra, a foglalkoztatásra.
Kiemeltük, hogy a beépítések következtében a táj, a tájkép átalakul. A területek biológiai aktivitása
különösen a baromfitelepen jelentősen csökken és ez egyértelműen a tágabb térségben is kedvezőtlenül
befolyásolja a biodiverzitást.
A mesterséges felületek növelése óhatatlanul megváltoztatja az adott terület mikroklímáját és még ha
mérésekkel nem minden esetben igazolható, valószínű a mezoklíma értékei is igen szerény mértékben, de
módosulnak. Ezért szükséges mind a nagyméretű Lovarda, mind a nagy mesterséges felületet alkotó
baromfitelep környezetét háromszintes növényzettel ellátni.
A beépített területrészeken alapvetően, a környező területeken kismértékben változik meg az élővilág.
Arról sajnos nincsenek ismereteink, hogy a baromfitelep bűz‐ és szaghatása mily módon hat az élővilágra,
de az bizonyos, hogy az érzékenyebb fajok és egyedek valószínű elkerülik majd a működő telepet, hiszen
az egyértelmű, hogy a telep környezetében változik a levegő minősége is.

3.6.4. A NATURA 2000 TERÜLETEK ÁLLAPOTÁRA, JELLEGÉRE, A KEDVEZŐ
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET MEGMARADÁSÁRA GYAKOROLT HATÁSOK
A településrendezési terv szigorúan szabályozza a Natura 2000‐es területet és semmiféle tevékenységet
nem enged, nem javasol a területre vonatkozó fenntartási tervben engedélyezetten kívül. elmondható,
hogy a településrendezési terv kedvezően hat a Pécselyi‐medence Natura 2000‐es (HUBF20014) terület
állapotára.
A Lovarda tervezett fejlesztési területe közvetlenül a belterület mellett helyezkedik el, s ahogy az előző
fejezetekben említettük nem tartozik sem az Ökológiai Hálózatba, sem a Natura 2000 területbe. Ezek
alapján kijelenthető, hogy a Lovarda megépítése és használata a Natura 2000 területre semmiféle, sem
kedvező sem kedvezőtlen hatással nincs.
A Baromfitelep területe viszont beletartozik az Ökológiai Hálózatba és közvetlenül határos a Natura 2000
területtel. Az egyes környezeti elemek és rendszerekre gyakorolt hatások bemutatásakor említettük, hogy
a baromfitelep kismértékben kedvezőtlen hatással van a Natura 2000 terület élővilágára, a bűz‐ és
zajszennyezés mindenképp okozhat nem kívánatos módosulásokat a természetben.
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Mint minden beavatkozást követően azonban kialakul egy új egyensúlyi állapot és remélhetően ez nem
lesz sokkal szegényebb az élővilág szempontjából, mint a korábbi volt.
Az tény, hogy a baromfitelep megépültét követően a Natura 2000 terület fejlesztési, bővítési lehetőségei
ebben az irányban lezárulnak.

3.6.5. AZ ÉRINTETT EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁBAN, VALAMINT
GAZDASÁGI, TÁRSADALMI HELYZETÉBEN, ÉLETMINŐSÉGÉBEN VÁRHATÓAN
FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK.
A településrendezési terv előírásai, érték központú szabályozása, valamint a tervezett fejlesztések új
munkahelyeket hoznak lére, új vonzerőt illetve gazdasági termelést valósítanak meg. Ezek a változások
egy kicsiny, alig több mint száz fős település életében jelentős mértékben növelik a gazdasági erőt és
biztosan hozzájárulnak az életminőség javulásához. Azt felnőtt emberként kijelenteni, hogy ezen
beruházások által kedvező vagy kedvezőtlenebb lesz‐e a lakosság egészségi állapota – főleg egy
világjárvány idején!‐ felelőtlenség lenne. Az bizonyos, hogy a Lovarda közvetlenül a belterülethez
kapcsolódva az ideérkező vendégek fogadásával is tovább javítja, ahogy említettük az életminőséget és
feltételezhető, hogy a javuló életminőség nem ront az emberek egészségügyi állapotán, de tudjuk, hogy
az még rengeteg egyéb feltételtől függ.
A baromfitelep, többször hangsúlyoztuk, hogy kifejezetten messze ‐900 méter ‐ esik a belterülettől és az
ott keletkező környezeti terhelések a lakóterületeken nem érzékelhetők. A baromfitelep csak a szűkebb
környezetében okoz kedvezőtlen környezeti változást az emberek egészségi állapotát nem befolyásolja.
Amennyiben az új telepet a legjobb minőségben valósítják meg és a javasoltaknak megfelelően
megtörténik a telep tájba illesztése is, akkor mint egy követendő új környezettudatos megoldás erősítheti
az ott élők igényességét is.

3.6.6.

ÚJ

KÖRNYEZETI

KONFLIKTUSOK

MEGJELENÉSE,

MEGLÉVŐK

MEGERŐSÖDÉSE.
A javasolt intézkedések, előírások tervbe való beillesztése, valamint a fejlesztések annak megfelelő
megvalósítása során az anyagban említett környezeti konfliktuson kívül más, új konfliktus megjelenése
nem várható.
Abban az esetben, ha nem az előírt technológia szerint működik a baromfitelep, illetve szállítások során
szennyező anyag kerül a környezetbe, akkor természetesen lehetnek problémák, mint például a trágya
nem megfelelő és a kelleténél hosszabb idejű tárolása, a csurgalék és a csapadék vizek nem megfelelő
kezelése vagy egy nem várt havária bekövetkezése stb.
Ismételjük, a lakott, illetve gyakrabban látogatott helyektől való kellő távolság miatt nem kell számolni a
szag‐ és zajterheléssel. A talajra gyakorolt hatások nyomon követése merülhet fel további feladatként.
3.6.7. A 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 4. számú melléklete, A környezeti értékelés általános tartalmi
követelményei 3.6.2.2‐3.6.2.6. pontjaiban megfogalmazott tárgyi tartalmak, igen erőltetetten lennének
28

BARNAG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÉSZÍTETT KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

értelmezhetők erre a településrendezési tervre, ezért ezeket a pontokat a környezeti értékelés nem
tartalmazza.
A KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN A TERV ÉRTÉKELÉSE
A korábban ismertetett környezeti következmények alapján megállapítható, hogy a Településrendezési
tervben tervezett területhasználat, valamint a kiegészített, átdolgozott Helyi Építési Szabályzat, amelyek
a környezet, a táj értékeinek kiemelt kezelését, a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások enyhítését
szolgálják, a jelenleginél rosszabb állapotot semmiképp sem okozhatnak.

A tervben szereplő jelentősebb változtatások közül a környezeti értékelés alapján, a teljes területre
készülő településrendezési terv javasolja a Lovarda területét zöldfelületi szempontból is igényesen
kialakítani, hogy az új fejlesztés, nemcsak funkcionálisan, hanem esztétikailag és környezeti szempontból
is Barnag látványossága, egyik új értéke legyen a történelmi faluszerkezet, falukép és épületek mellett.
Az épület és a funkció tájba illesztése mellett elő kell írni a szennyvíz csatornára való rákötés
kötelezettségét, a növekvő forgalom és a jelentős nagyságú mesterséges felület végett a három szintű
takaró és díszítő növényzet telepítését, a trágya tárolás területen kívüli megoldását. Természetesen az
alapkövetelmény, hogy a lovardát úgy kell megépíteni és üzemeltetni, hogy a környezetet semmilyen
szennyezés és károsodás ne érje és a területen lévő termőföldet a leendő épületek helye alól össze kell
gyűjteni és deponálni kell annak hasznosításáig.
A baromfitelep területét ‐ 055/1 hrsz–ú ingatlan ‐ különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzem
övezetbe javasoljuk átsorolni az általános mezőgazdasági terület övezetéből. A korábbi környezeti
értékelésben megfogalmazott előírások HÉSZ‐be való beépítése a teljes területre kiterjedő
településrendezési tervezés során megtörtént.
-

A telep építése és üzemeltetése során környezetszennyező tevékenység nem folytatható, azaz az itt folyó
tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon kell folytatni. A nyílt karszt terület
következtében a telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közeg kedvezőtlenebb
állapotát.

-

A telep épületeit hagyományos, tájba illő jelleggel javasolt megépíteni és magát a telepet is tájba kell
illeszteni részben a növényzet megőrzésével illetve telepítésével, illetve a terep minél kisebb mértékű
megmozgatásával. Ahhoz, hogy a természetvédelmi törvény nyílt karszt területekre vonatkozó törvényi
szabályozása érvényesüljön, át kell gondolni az épületek elhelyezését, a tereprendezést, a csapadékvizek
elvezetését, szükséges a hatalmas betonfelület „megtörése” növényzettel, vízelvezető árkokkal.
Valószínű, hogy a telep épületeit 15‐20 méterrel nyugatabbra kell megépíteni, hogy a környezetvédelmi
hatóság által előírt 10 méteres szabadon hagyandó sáv a telekhatáron, a Natura 2000 terület és
magterület határától biztosítható legyen.

-

A leendő épületek alól a termőföldet össze kell gyűjteni és deponálni szükséges a későbbi hasznosításig.
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-

A baromfitelep istállóinak aljzatát vízzáró módon kell kialakítani és a vízzáróságot a környezet‐ és
természetvédelmi hatóságnak igazolni kell.

-

A telepen műszaki védelem nélkül trágyatárolás nem végezhető. A trágya a lehető legrövidebb ideig
maradhat csak a telephelyen.

-

Valamennyi istálló elé vízzáró csurgalékvíz gyűjtő aknát kell építeni a trágyalé és a mosóvíz felfogására.

-

A kitrágyázáskor az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a trágya kihordását elvégezni. A
szaghatás csökkentése végett egy időben csak egy istálló kitárolása történhet.

-

A veszélyes anyagokat, gyógyszereket úgy kell felhasználni, hogy azok sem a biztonságot, sem az
egészséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezzék. A veszélyes anyagok és göngyölegük
részére tárolót kell létesíteni.

-

Az üzemeltetés során meg kell felelni az elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos (BAT) EU‐s
irányelveknek, határozatoknak.

-

A baromfitelep bűzforrásaitól 150 méter távolságban szagvédelmi és környezeti zajforrás hatásterületet,
300 méter távolságban pedig védelmi övezetet kell a tervben kijelölni majd a működtetés során a
valóságban fenntartani. A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési,
egészségügyi, szociális és igazgatási épület a telepet szolgáló épületek kivételével.

-

A terv megvalósítása esetén, miután a terv számos olyan elemet tartalmaz amelyek minőségi változást
jelentenek, a települési környezet minősége a lovarda környékén kifejezetten javulhat, míg a baromfitelep
környékén a bemutatott hatások következtében bizonyosan kedvezőtlenebbé válik.

A TERV MAGVALÓSULÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ
KÖRNYEZETRE
KÁROS
HATÁSOK
ELKERÜLÉSÉRE,
CSÖKKENTÉSÉRE
VONATKOZÓ
JAVASLATOK,
A
TERVBEN
SZEREPLŐ
INTÉZKEDÉSEK
KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A terv megvalósulása hosszú évek alatt következik be. Ez idő alatt általában előfordulnak előre nem várt
események, válságok – lám ez bekövetkezett ‐ amelyek az egész folyamatot megváltoztatják, sőt
módosíthatják, átírhatják a befektetők terveit is.
Mindenesetre reméljük, hogy a megindult gzadasági fejlődés nem törik meg hosszú évekre és valóban
megvalósul, az új gazdasági illetve lovarda jellegű hasznosítás, azaz fejlődik a település.
Az anyagban a negatív és a kedvező hatások is bemutatásra kerültek. A káros hatások kiküszöbölését
szolgálták a korábbi környezeti értékelésben megfogalmazott intézkedések, javaslatok a HÉSZ előírások
kibővítésére. Így e tervben, a HÉSZ‐ben felsorolásra kerültek azok a feltételek, amelyek betartásával lehet
a beruházásokat elvégezni.
A nagyobb tömegű épületek megjelenésével járó negatív hatást növénytelepítéssel, tudatos és szakszerű
épületelhelyezéssel, tájba illesztéssel javasoljuk csökkenteni. Célszerű lenne, ha a hatóságok a
tájképvédelmi terület

és a pufferterület övezetére, a törvényi előírásokra hivatkozva, miután a
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tájképvédelmi területek „ sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai
jellemzőkkel bírnak”, a tágabb környezetbe illesztett látványtervet írnának elő a beruházásokra. A lakott
terület a baromfiteleptől kellő távolságra van, ezért ott nem kell számolni a szag és zajterheléssel. A jelen
dokumentációban felhasznált tapasztalati adatok alapján a létesítmények hatásterületei nem érik el a
lakóövezetet, de célszerű mind a szagvédelmi és környezeti zaj hatásterület 150 méteres, mind a védelmi
övezet 300 méteres határainak kijelölése.
A talajra gyakorolt hatások nyomon követése érdekében szükséges lehet a baromfitelep körzetében –
miután a talajvíz gyakorlatilag nincs – figyelő kutak helyett időnkénti talaj mintavételek végzése.
A terv megvalósulása esetén, mint azt korábban is kiemeltük nem számolunk semmiféle környezetre
jelentős mértékű káros hatás kilalakulásával, ezért e nem várt hatások elkerülésére, csökkentésére
vonatkozó javaslatokat nem fogalmaztunk meg a jelen környezeti értékelésben leírt javaslatokon kívül.

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
A TERV CÉLJAINAK, TARTALMÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE.
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLOK:
A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és település
versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó
minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos
magánérdek összhangjának biztosításával.
A tervezés során többek között figyelembe kellett venni a népesség megélhetését biztosító gazdasági
érdekeket, a környezet‐, a természet‐ és a tájvédelem szenpontjait, a területtel és a termőfölddel való
takarékos gzadálkodást, a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit,
különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére.

A településrendezési terv nem növeli a beépítésre szánt területeket, hanem nagymértékben csökkenti a
hatályos tervhez képest, kismértékben növeli az erdőterületet, és a természeti, környezeti szempontokat
figyelembe véve szigorúan szabályozza a külterületek beépíthetőségét, használatát.
A környezeti értékelés kiemelt figyelemmel volt arra, hogy Barnag a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe,
tájképvédelmi övezet területébe, vízminőség védelmi területbe, az Ökológiai Hálózat pufferövezetébe
tartozik, található területén Natura 2000 terület és a Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó magterület is,
valamint külterületének jelentős része nyílt (fedetlen) karsztterület. A fentiek alapján szigorú tájba
illesztési és környezetvédelmi előírásokat fogalmazott meg, amelyeket – amennyire a jogszabályok
engedik ‐ a Helyi építési Szabályzatba a terv beépített.

Badacsony, 2020. április 17.

TÁJTERV MŰHELY KFT
dr. Laposa József tájrendező mérnök,
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városépítési‐városgazdasági szakmérnök,
vezető település tervező, ügyvezető
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