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14. melléklet 

1. Azonosító adatok 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 
 

Beruházó: 
Dömös település Önkormányzata 

2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2. 

 

Hatásbecslés készítője: 

Zalai Tamás élővilág és tájvédelmi szakértő (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 139.) 

Tel: +36-30-239-5544; 

e-mail: pittaelegans@gmail.com 

Szakértői nyilvántartási szám: Sz-006/2010. 

 

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, 
elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása 
 

Hatásbecslés készítője: 

Zalai Tamás élővilág és tájvédelmi szakértő (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 139.) 

Tel: +36-30-239-5544; 

e-mail: pittaelegans@gmail.com 

Szakértői nyilvántartási szám: Sz-006/2010. 

 

  

mailto:pittaelegans@gmail.com
mailto:pittaelegans@gmail.com
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Szakmai referenciák: 

 

Élővilág-védelmi referenciamunkáink (válogatás): 

 Tanulmányok a Duna hajózhatóságáról Vituki-Aqua-Profit-Tér-team; 31 dunai gázló és szűkület és a 

csatlakozó mellékágak élővilág-védelmi felmérése 2009-2011. 

 ROP pályázat keretében a Hortobágy-Halastó kisvasút meghosszabbítása és megfigyelőállások 

kialakítása: előzetes környezeti vizsgálat összeállítása (HNPI). 

 Csabdi község külterületén részletes és „szkennelő” élővilág-védelmi felmérések a szabályozási terv 

módosításához. 

 A 31-es sz. főút 25 km-es szakaszán, Jászberény térségében tervezett útszélesítés, burkolat-megerősítés 

és kerékpárút létesítés kapcsán előírt élővilág-védelmi (Natura 2000) hatásbecslés. 

 A Szalóki Yacht Klub által üzemeltetett kikötő, valamint a parti létesítmények (Tisza folyó bal part 

146+350-147+100 tkm) Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció összeállítása. 

 Balástya 0329/39 hrsz.-ú földterület villamos energia ellátása (OTRDF tr. állomás létesítése) tárgyú 

vezetékjogi engedélyezési, illetve villamosenergia-ipari építésügyi eljárásban előzetes szakhatósági 

állásfoglaláshoz szükséges Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció. 

 A Bélapátfalva 0185/1 helyrajzi szám alatt kivett apátsági templom felújítással - fogadóépület 

bővítéssel kapcsolatos Natura 2000 szempontú elemzés. 

 Boconád 067/1 hrsz külterületi ingatlan részterületének végleges más célú hasznosításához kapcsolódó 

Natura 2000 szempontú elemzés. 

 A mohácsi cigány-zátony élővilágvédelmi alapállapot felmérése 2013-2019. 

 TOKAJ DISZNÓKŐ Zrt. Nagy Hangács melioráció engedélyezési tervéhez kapcsolódó Natura 2000 

szempontú elemzés. 

 A Tarna 8+700 km szelvény vízkivételi hely (Jászdózsa 093 és 0115/47 hrsz) kiépítéséhez szükséges 

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció. 

 Jászberény ‒ Jászjákóhalma közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekthez kapcsolódó Natura 2000 

hatásbecslési dokumentáció. 

 Kétegyháza, Kígyósi úti lovas farm kialakításához (Kétegyháza 012/10, 69, 70) szükséges Natura 2000 

hatásbecslési dokumentáció. 

 Paks és Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakításához kapcsolódó Natura 2000 szempontú elemzés. 

 Tiszabura szennyvíztisztító telephez kapcsolódó Natura 2000 szempontú elemzés. 

 A Miskolc-Sebesvíz hrsz: 01062 szám alatti Panzió mellett megépíteni kívánt Sportterem építési 

engedélyezési műszaki tervdokumentációjához kapcsolódó Natura 2000 szempontú elemzés. 

 A „Nagy Sárrét 3D” elnevezésű szeizmikus terepi méréssel kapcsolatos Natura 2000 szempontú 

elemzés. 

 A „Kisigmándi-Győr 132 kV-os távvezeték átépítése a 708. számú oszloptól a 646/a számú oszlopig” 

Natura 2000 szempontú elemzés. 
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2. Az érintett Natura 2000 terület 

2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás 
várhatóan hatással van. 
 

Név: Duna és ártere jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület 

Illetékes NPI: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Kódja: HUDI20034 

Teljes terület: 16 573,52 hektár 

Egyéb védettség: Duna-Ipoly Nemzeti Park 

A terület státusza: 

 különleges madárvédelmi terület 

 különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 

 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 

 jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 

 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 különleges természetmegőrzési terület 

 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 

Név: Pilis és Visegrádi-hegység jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület 

Illetékes NPI: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Kódja: HUDI20039 

Teljes terület: 30 146,62 hektár 

Egyéb védettség: Duna-Ipoly Nemzeti Park 

A terület státusza: 

 különleges madárvédelmi terület 

 különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 

 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 

 jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 

 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 különleges természetmegőrzési terület 

 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 

Név: Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi terület 

Illetékes NPI: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Kódja: HUDI10002 

Teljes terület: 49 556,83 hektár 

Egyéb védettség: Duna-Ipoly Nemzeti Park 

A terület státusza: 

 különleges madárvédelmi terület 

 különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 

 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 

 jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 

 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 különleges természetmegőrzési terület 

 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
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2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak 
a felsorolása, amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi 
helyzetére a Natura 2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás 
 

A Natura 2000 területek kijelölésének elsődleges célja: 

1., az adott területre jellemző közösségi jelentőségű kiemelt közösségi jelentőségű jelölő 

élőhelytípusok foltjainak kiterjedését és ökológiai állapotát (élőlényegyütteseik diverzitását, 

jellemző fajösszetételét, dominancia-viszonyait) hosszabb távon megőrizzék, és lehetőség 

szerint gyarapítsák és javítsák 

2., az adott területre jellemző közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű 

jelölő növényfajok és rendszertanilag nem a madarak osztályába sorolható jelölő állatfajok 

populációi számára megfelelő élőhelyet biztosítson, ezáltal e jelölő fajok életképes 

populációinak hosszabb távú fennmaradását és lehetőség szerinti gyarapodását szolgálják. 

 

A Natura 2000 hálózathoz tartozó kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területen 

több közösségi jelentőségű élőhelytípus is előfordulhat. Ezek közül nem feltétlenül mindegyik 

jelölő élőhelytípus, hiszen lehet olyan közösségi jelentőségű élőhelytípus, melynek az adott 

területen kevéssé jellegzetes, leromlott vagy jelentéktelen kiterjedésű foltjai fordulnak elő. Az 

adott élőhelytípust tehát nem azon a területen kell elsősorban megvédeni, hanem ott, ahol 

jelentős kiterjedésű, jó ökológiai állapotú, gyakorlati szempontból is megvédhető foltjai 

vannak. A közösségi jelentőségű/kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyeket négy kategóriába 

(A, B, C, D) sorolják a reprezentativitás mértéke (azaz az élőhelytípus jelen lévő állományai 

„mennyire tipikusak”) szerint. Az “A”, “B” és “C” kategóriába sorolt közösségi jelentőségű 

és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek az adott Natura 2000 élőhely jelölő élőhelyei, 

amelyek állományainak megőrzése elsődleges célja az adott Natura 2000 élőhely 

kijelölésének, kialakításának. 

 „A” kategóriába tartoznak azok a jelölő élőhelyek, melyek kiemelkedő 

reprezentativitással bírnak az adott Natura 2000 területen 

 „B” kategóriába sorolhatók azok a jelölő élőhelyek, melyek jó reprezentativitással 

bírnak az adott Natura 2000 területen 

 „C” kategóriába tartoznak azok a jelölő élőhelyek, melyek szignifikáns 

reprezentativitással bírnak az adott Natura 2000 területen 

 

A „D” kategóriába sorolt élőhelyek olyan közösségi jelentőségű élőhelyek, melyek az adott 

területen megtalálhatóak ugyan, de a kérdéses terület szempontjából jelenlétük nem jelentős, 

nem szignifikáns a reprezentativitásuk (pl. leromlott állapotúak). 

 

Hasonló a helyzet a növény és állatfajok esetében is, hiszen egy adott, a Natura 2000 hálózathoz 

tartozó területen egynél több közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű faj is 

előfordulhat. Ezeket relatív borításuk és relatív populációméretük alapján négy kategóriába (A, 

B, C, D) sorolják. Az „A”, „B” és „C” kategóriába sorolt közösségi jelentőségű és kiemelt 

közösségi jelentőségű fajok az adott Natura 2000 élőhely jelölő fajai, amelyek 

populációinak megőrzése elsődleges célja az adott Natura 2000 élőhely kijelölésének, 

kialakításának. 

 „A” kategóriába tartoznak azok a jelölő fajok, melyek országos állományának, több 

mint 15%-a az adott Natura 2000 élőhelyhez kötődik fészkelőként, táplálkozóként vagy 

vonulóként 

 „B” kategóriába sorolhatók azon jelölő fajok, melyek országos állományának 2-15%-a 

 „C” kategóriába azok, melyek országos állományának kevesebb, mint 2%-a kötődik az 
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adott Natura 2000 területhez. 

 

A „D” kategóriába sorolt fajok olyan közösségi jelentőségű fajok, melyek az országos 

állományhoz viszonyítva 2% alatti arányban, de előfordulnak fészkelő, vonuló, vagy táplálkozó 

fajként az adott Natura 2000 területen, de nem jelölő fajok, állományaik védelme, megőrzése 

nem tartozik az adott Natura 2000 élőhely kijelölésének céljai közé. Az adott Natura 2000 

terület természetvédelmi kezelését nem ezen “D” kategóriába sorolt fajok ökológiai igényei 

szabják meg, hanem az “A”, “B” és “C” kategóriába sorolt jelölő fajoké. Következésképpen a 

“D” fajok állományváltozása, legyen az akár kedvezőtlen irányú állományváltozás, nem 

veszélyezteti az adott Natura 2000 terület kijelölésének indokát, hiszen a kijelölés indokát a 

jelölő fajok és jelölő élőhelytípusok adják. 

 

Következésképpen a hatásbecslési dokumentáció az „A”, „B” és „C” kategóriába sorolt 

fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásokkal foglalkozik. 

 

A Duna és ártere jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20034) kijelöléséül szolgáló élőhelyei: 

Élőhely 

kódja 
Élőhely neve reprezentativitás 

Kiterjedés 

(ha) 

3130 
Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae 

és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval 
C 10,47 

3150 
Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy 

Hydrocharition növényzettel 
C 3,32 

3270 
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri és 

részben Bidention növényzettel 
C 259,43 

6240* *Szubpannon sztyeppék C 1,89 

6250* 
*Síksági pannon löszgyepek -kiemelt jelentőségű 

élőhely 
C 70,6 

6260* *Pannon homoki gyepek C 52,61 

6410 
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 

agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
B 11,25 

6430 
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 

szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
B 32,24 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei B 343,86 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
C 48,6 

7210* 
*Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a 

Caricion davallianae fajaival 
B 62,67 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek B 33,3 

91E0* 

*Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 

(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

B 2081,79 

91F0 

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén 

Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia 

fajokkal (Ulmenion minoris) 

B 339,28 
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A Duna és ártere jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20034) kijelöléséül szolgáló fajai: 

Tudományos név Magyar név 
Állomány 

(egyed) 
Populáció 

Növények 
Colchicum arenarium homoki kikerics 250 C 

Iris humilis ssp. arenaria homoki nőszirom 100 C 

Gerinctelenek 
Callimorpha quadripunctaria* *csíkos medvelepke ritka C 

Coenagrion ornatum díszes légivadász ritka C 

Cucujus cinnaberinus skarlátbogár ritka C 

Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötő ritka C 

Lucanus cervus nagy szarvasbogár ritka C 

Lycaena dispar nagy tűzlepke ritka C 

Maculinea teleius vérfű-hangyaboglárka ritka C 

Unio crassus tompa folyamkagyló ritka C 

Halak 
Aspius aspius balin előfordul B 

Cobitis taenia vágó csík 1 000-5 000 C 

Eudontomyzon spp. ingolafajok 1 000-5 000 B 

Gobio albipinnatus halványfoltú küllő 5 000-10 000 C 

Gymnocephalus baloni széles durbincs 1 000-5 000 C 

Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs 5 000-10 000 B 

Misgurnus fossilis réti csík 500 C 

Pelecus cultratus garda 2 000-5 000 C 

Rhodeus sericeus amarus szivárványos ökle 500-1 000 C 

Rutilus pigus leánykoncér előfordul B 

Zingel streber német bucó 5 000-10 000 C 

Zingel zingel magyar bucó 1 000-5 000 B 

Kétéltűek 
Bombina bombina vöröshasú unka 10 000-12 000 C 

Triturus dobrogicus  dunai tarajosgőte ritka C 

Hüllők 
Emys orbicularis mocsári teknős 100 C 

Emlősök 
Castor fiber eurázsiai hód ritka C 

Lutra lutra vidra ritka C 

Spermophilus citellus közönséges ürge 10-20 C 

 

A Pilis és Visegrádi-hegység jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20039) kijelöléséül szolgáló élőhelyei: 

Élőhely 

kódja 
Élőhely neve reprezentativitás 

Kiterjedés 

(ha) 

40A0* *Szubkontinentális peripannon cserjések C 904,37 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) B 301,46 

6210 
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 
C 602,91 

6240* *Szubpannon sztyeppék C 301,46 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
C 482,33 

6520 Hegyi kaszálórétek A 300 

8150 
Közép-európai hegyvidéki szilikátos 

sziklatörmelék-lejtők 
C 301,46 

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel C 301,46 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Colchicum%20arenarium
https://eunis.eea.europa.eu/species/Echium%20russicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Callimorpha%20quadripunctaria
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cucujus%20cinnaberinus
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Élőhely 

kódja 
Élőhely neve reprezentativitás 

Kiterjedés 

(ha) 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel C 15,07 

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok B 0 

9130 
Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-

Fagetum) 
A 5 426,23 

9150 
A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai 

bükkösei mészkövön 
C 602,91 

9180* *Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői C 602,91 

91E0* 

*Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 

(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

C 301,46 

91G0* 
*Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával 

és Carpinus betulusszal 
A 10 551 

91H0* 
*Pannon molyhos tölgyesek Quercus 

pubescensszel 
C 1 507,29 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek A 7 536,44 

 

A Pilis és Visegrádi-hegység jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20039) kijelöléséül szolgáló fajai: 

Tudományos név Magyar név 
Állomány 

(egyed) 
Populáció 

Növények 
Dianthus plumarius regis-

stephani 
Szent István-szegfű 101-250 B 

Echium russicum piros kígyószisz 500-600 C 

Ferula sadleriana* *magyarföldi husáng 1 000-3 000 A 

Himantoglossum caprinum Janka-sallangvirág 50-100 C 

Iris humilis ssp. arenaria homoki nőszirom 2 001-5 000 C 

Pulsatilla grandis leánykökörcsin 5 000-7 000 B 

Pyrus magyarica* *magyar vadkörte 5 A 

Seseli leucospermum magyar gurgolya 5 00-1 000 C 

Gerinctelenek 
Austropotamobius torrentium* *kövi rák 1 000 A 

Callimorpha quadripunctaria* *csíkos medvelepke 500-1 000 C 

Cerambyx cerdo nagy hőscincér 10 000 B 

Cucujus cinnaberinus skarlátbogár ritka C 

Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésűsbagoly ritka C 

Eriogaster catax sárga gyapjasszövő ritka C 

Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly nagyon ritka C 

Isophya costata magyar tarsza ritka C 

Limoniscus violaceus kék pattanó ritka C 

Lucanus cervus nagy szarvasbogár 100 000 B 

Lycaena dispar nagy tűzlepke ritka C 

Morimus funereus gyászcincér 251-500 C 

Paracaloptenus caloptenoides álolaszsáska ritka C 

Phyllometra culminaria csüngőaraszoló ritka C 

Rosalia alpina havasi cincér 2 000-5 000 B 

Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska 500-1 000 C 

Vertigo angustior harántfogú törpecsiga gyakori C 

Vertigo moulinsiana hasas törpecsiga ritka C 

Halak 
Barbus meridionalis Petényi-márna 100-500 C 

Kétéltűek 
Bombina bombina vöröshasú unka 1 001-5 000 C 

Bombina variegata  sárgahasú unka ritka C 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Echium%20russicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Callimorpha%20quadripunctaria
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cucujus%20cinnaberinus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbus%20meridionalis
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Tudományos név Magyar név 
Állomány 

(egyed) 
Populáció 

Hüllők 
Emys orbicularis mocsári teknős 5-10 C 

Emlősök 
Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér ritka C 

Lutra lutra vidra előfordul C 

Miniopterus schreibersi hosszúszárnyú denevér ritka C 

Myotis bechsteinii nagyfülű denevér ritka C 

Myotis blythii hegyesorrú denevér 201-500 C 

Myotis dasycneme tavi denevér ritka C 

Myotis emarginatus csonkafülű denevér ritka C 

Myotis myotis közönséges denevér 1 001-2 000 B 

Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér ritka C 

Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér 10-30 C 

Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér 201-500 C 

 

A Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi terület (HUDI10002) kijelölés 

alapjául szolgáló madárfajok: 

 

Magyar név Tudományos név 
Populáció 

méret 

Börzsöny és Visegrádi-hegység 

KMT állománya 

Költő 

(pár) 

Átvonuló/ 

gyülekező 

(pld.) 

Telelő 

(pld.) 

fekete gólya Ciconia nigra B 10-15   

fehér gólya Ciconia ciconia C költ 50-100  

kerceréce Bucephala clangula   200-500 C 

kis bukó Mergus albellus C  30-50 30-50 

darázsölyv Pernis apivorus B 30-50   

rétisas Haliaeetus albicilla C  5-15 5-15 

kígyászölyv Circaetus gallicus C 1-2   

halászsas Pandion haliaetus C  5-10  

vándorsólyom Falco peregrinus A 5-10   

küszvágó csér Sterna hirundo C  5-10  

kormos szerkő Chlidonias niger C  50-100  

kék galamb Columba oenas B 300-500   

uhu Bubo bubo C 3-5   

uráli bagoly Strix uralensis C 1-3   

hamvas küllő Picus canus C 20   

fekete harkály Dryocopus martius B költ   

közép fakopáncs Dendrocopos medius B költ   

fehérhátú fakopáncs Falco vespertinus A 100   

erdei pacsirta Lullula arborea C költ   

hegyi billegető Motacilla cinerea B 30-50   

karvalyposzáta Sylvia nisoria C költ   

kis légykapó Ficedula parva B 10-30   

örvös légykapó Ficedula albicollis B 500   

tövisszúró gébics Lanius collurio C 300-400   

bajszos sármány Emberiza cia C 10-30   

 

A HUDI20034 és a HUDI10002 Natura 2000 területek közösségi jelentőségű élőhelyeinek és 

fajainak felsorolása, kódja és neve, az EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a 

„Standard Data Form” (SDF) információi alapján készült (http://natura2000.eea.europa.eu). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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A Natura 2000 hatásbecsléshez a 2020. február 13-i, március 09-i és 2021. július 3-i 

terepbejárások adatait, valamint archív adatokat használtunk fel. 

Az élővilágvédelmi fejezetek összeállításához kikértük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

rendelkezésre álló biotikai adatbázisát, melyet a DINPI/2181-2/2021. iktatású levelében adott 

ki az Igazgatóság A tanulmányban feltüntetett, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által 

szolgáltatott biotikai adatok az Igazgatóság tulajdonát képezik. 
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3. A terv vagy beruházás 

3.1. A Natura 2000 területre hatással levő terv vagy beruházás 
bemutatása, céljának meghatározása. 
 

A Dömös Önkormányzat a Dömös 04 hrsz-ú területen a Duna folyó partján strand kialakítását 

tervezi a hozzá kapcsolódó egyéb létesítményekkel.  

A terveke alapján a területen strand az alábbi létesítmények kerülnek elhelyezésre. 

 

 Közművek kialakítása a vizesblokkhoz (víz, villany, csatorna helyett zárt 

szennyvíztároló). 

 2 db stég telepítése 

 2db mobilház telepítése (kétnemű, és akadálymentes vizesblokk, valamint egy pihenő-

épület babamama helyiséggel, elsősegély szobával, raktárral) 

 18 garnitúra szabadtéri bútor (padok, asztalok). 

 20 db napozóágy. 

 Árnyékolás kialakítása, 5 db napvitorla telepítése. 

 8 db játszótéri eszköz. 

 A strand területén járdák, sétányok kialakítása 300 fm hosszban. 

 Biztonsági kamera rendszer kialakítása (4db) + wifi. 

 

 
1. térkép: a hatásterület építés alatt (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); vizsgálta alternatívák: „A” 

alternatíva”: A jelölő, „B alternatíva”: B jelölő 

 

A hatásterület érinti országos Országos Ökológiai Hálózatot, az érintett ökológiai hálózat eleme 

„ökológiai folyosó”. 
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2. térkép: a hatásterület (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); Országos Ökológiai Hálózat: 

magterület (piros terület), ökológiai folyosó (zöld terület), pufferterület (lila tarület) (forrás: 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

 

A hatásterület az alábbi Natura 2000 területeket érinti: 

 Duna és ártere jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
(HUDI20034); 

 Pilis és Visegrádi-hegység jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
(HUDI20039) (csak az alternatívaként vizsgált terület érinti); 

 Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi terület (HUDI10002). 

  

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu


14 

 

 
3. térkép: a hatásterület (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); Natura 2000 természetmegőrzési 

terület (zöld terület) (forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

 
4. térkép: a hatásterület (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); Natura 2000 különleges madárvédelmi 

terület (piros terület) (forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 

A hatásterület része a Duna-Ipoly Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti 

területnek. A nemzeti parkoz 1997-ben hozták létre (törzskönyvi szám: 283/NP/97). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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5. térkép: a hatásterület (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); országos jelentőségű, egyedi 

jogszabállyal védett természeti terület (piros terület) (forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu) 

 

  

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama. 
 

Területrendezés 6 000 m2-en (vízbejutás, parkosítás, fák telepítése). Ebből intenzíven 

kialakított terület 1 500 m2. 

 

A tervezett strand kiépítését megvalósítását a beruházó 2021. december 31-ig tervezi elvégezni. 

A kivitelezési munkák kb. 4 hónap alatt elvégezhetőek  

 

3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett 
terület és az okozott hatás nagysága, kiterjedése. 
 

Előző pontban leírtak szerint. 

 

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint 
a kivitelezés során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási 
létesítmények, anyag-nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és 
gépjárműforgalom zavaró hatása stb.). 
 

A kivitelezés pontos ütemezését, az alkalmazott munkagépek körét pontosan csak a kiválasztott 

kivitelező tudja majd meghatározni, ezért az építés során hasonló volumenű beruházások 

alapján becsült adatokkal számoltunk. 

 

Az építésben várhatóan az alábbi munkagépeket alkalmazzák: 

Földkitermelés, tereprendezés 

Gumikerekes vagy lánctalpas markoló 

Homlokrakodó gép, Teherjárművek 

Kiszolgáló épületek horgonyzási pontjainak készítés 

Betonmixer, lapvibrátor 

Kiszolgáló épületek telepítése 

Autódaru 

Szakipari szerelési munkák (épületszerkezeti, épületgépészeti, elektromos) 

Kézi elektromos kisgépek 

Anyagbeszállítás 

Kisteherjárművek 

Fakivágás 

láncfűrész 

 

A kivitelezési munkálatok nagy részt a területen lévő szakadópart stabilizálásához köthetőek. 

Ezen munkálatok során kismértékű földmunkára lehet számítani annak érdekében, hogy a 

gabionfal elemeket a megfelelő módon tudják telepíteni. Kismértékű földmunkára kell továbbá 

számolni a mobil épületek horgonyzási pontjainak kialakításánál is. A földmunkák előre becsült 

mennyisége 100 laza m3. A kitermelt talajt a területről elszállítják. 

 

A földkitermelés becsült időtartama 1 hét, hétköznapi munkavégzést figyelembe véve ez 5-

munkanap. A föld elszállítás várható teherforgalma 24 tonna teherbírású tehergépkocsikkal (és 
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1,4 t/m3 laza földsűrűséggel) számolva 6 tgk. forduló, amely napi 1-2 tgk. fordulót jelent. A 

földkitermelés során a tervezési területen egyidejűleg legfeljebb 1 markológép/homlokrakodó 

és egy tehergépkocsi tartózkodik. A többi kivitelezési munkafázishoz kapcsolódóan is történik 

teherszállítás, ennek volumene várhatóan a földkitermelés teherforgalmi intenzitása alatt 

marad. 

 

A kivitelezés során az egyes építőanyagokat tehergépkocsikkal szállítják a helyszínre (pl. 

előregyártott elemek, belsőépítészeti elemek), autódaru alkalmazásával emelik a helyére a 

mobil épületeket, továbbá betonmixerrel állítják elő a helyszínen a szűkséges beton 

mennyiséget. A tervezési területen egyidejűleg legfeljebb 1-2 db munkagép és szállítójármű, 

valamint 1 db autódaru fog üzemelni. A kivitelezés teljes időtartama várhatóan 4 hónap. 
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3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények 
ismertetése. 
 

A terveke alapján a területen strand az alábbi létesítmények kerülnek elhelyezésre: 

 

 Közművek kialakítása a vizesblokkhoz (víz, villany, csatorna helyett zárt 

szennyvíztároló). 

A tervezés során történt egyeztetések alapján, a tervezési területre történő elektromos, 

és vezetékes ivóvíz beállásokat az építtető biztosítja a 10 hrsz.-ú belterületi földrészleten 

keresztül. 

 A strand területén csúcsidőben 100 fős látogatószámmal tervezünk. 

Az építtető által biztosított telken kívüli ivóvíz-vezeték telekhatáron kialakított 

csatlakozási pontjában elhelyezésre kerül egy vízmérő akna. 

A vízigények alapján a keletkező szennyvíz mennyisége: 10,3 m3/nap. 

Az építtetői előzetes egyeztetések alapján a szennyvizet zárt szennyvíztárolóban kell 

gyűjteni, mivel a szolgáltató tájékoztatása alapján a közelben húzódó nyomott rendszerű 

csatornavezetékre nem lehet csatlakozni. 

A tervezett strand fogyasztásmérését telekhatáron kell megoldani. A szükséges beépített 

teljesítményt korábban hasonló funkciójú, és volumenű létesítmények tervezése során 

szerzett tapasztalatok alapján becsültük, melynek mértéke 23,0 kW, melyből az egyidejű 

várható teljesítmény 14,0 kW. 

 2 db stég telepítése. 

 2 db mobilház telepítése (kétnemű, és akadálymentes vizesblokk, valamint egy pihenő-

épület babamama helyiséggel, elsősegély szobával, raktárral). 

A tervezési program alapján két darab 4×13 m befoglaló méretű mobilházat telepítenek 

a strand szociális igényeinek kielégítésére. Az egyik épület egy vizesblokk, női, férfi és 

akadálymentes egységekkel. A másik épületben pihenő helyiség, baba-mama szoba, 

egészségügyi helyiség és raktár kap helyet. 

 18 garnitúra szabadtéri bútor (padok, asztalok). 

 20 db napozóágy. 

 Árnyékolás kialakítása, 5 db napvitorla telepítése. 

 8 db játszótéri eszköz. 

 A strand területén járdák, sétányok kialakítása 300 fm hosszban. 

 Biztonsági kamera rendszer kialakítása (4db) + wifi. 
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3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot 
ismertetése. 
 

A potenciális hatásterület kiterjedését a tervezett beavatkozási terület, valamint az 

alternatívaként vizsgált terület 250 méteres térségében határoztuk meg, (5. és 6. térkép). A 

beavatkozási terület flórája a bejárások teljességgel felmérhető volt, az élőhelyek jellege, 

besorolása, alapvető fajkészlete és természetessége jól beazonosítható volt, mivel a felmérések 

megfelelő időpontban, a vegetációs időszakban történtek. 
 

1. Beavatkozási terület („A alternatíva”): a jelenlegi strand területe 

A beavatkozási területen található gyep zömben degradált, száraz, jellegtelen gyep, gyepalkotó 

fűféléje a tarackbúza (Agropyron repens). Jellemző fajok még a mezei katáng (Cichorium 

intybus), a közönséges cickafark (Achillea millefolium), az ezüst pimpó (Potentilla argentea), 

hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), a szarvaskerep (Lotus corniculatus), és a sövényszulák 

(Calystegia sepium). Az élőhely a jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (Á-NÉR: OC) élőhelyi 

kategóriának felel meg. 

A terület északnyugati részén degradált, mezofil jellegű gyepet találunk, amely megfelel a 

jellegtelen üde gyepek élőhelyi kategóriának (Á-NÉ: OB). Ebben a gyepben foltokban 

megjelenik a nagy útifű (Plantago major), a fekete nadálytő (Symphytum officinale), a hamvas 

szeder (Rubus caesius), valamint egy-egy foltban az invazív selyemkóró (Asclepias syriaca) és 

az aranyvessző (Solidago spp.). 

Mindkét gyepterületen foltokban fás vegetáció jelenik meg, elsősorban fehér akác (Robinia 

pseudoacacia), közönséges dió (Juglans regia), gyepűrózsa (Rosa canina), zöld juhar (Acer 

negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), fekete 

nyár hibrid (Populus nigra × P. deltoides). 

A Duna parton elsősorban vegyes korösszetételű fehér fűz (Salix alba) állomány található. 

 

Összességében elmondható, hogy a hatásterületen jellegtelen, másodlagos gyepfoltok 

találhatók, értéket képvisel viszont a part menti fehérfüzes állomány. 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján, a beavatkozási területtől keletre 

ismert előfordulási adata van a csalánlevelű harangvirágnak (Campanula trachelium). 

 

A hatásterületről védett növény előfordulásáról nincs tudomásunk. 
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1. kép 

 

 
2. kép 
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3. kép 

 
2. Alternatívaként vizsgált terület („B alternatíva”) 

Az alternatívaként vizsgált terület jelentős része egykori, feltételezhetőleg természetszerű gyep. 

amelyet napjainkra szinte 100%-ban elborítottak az invazív fajok, főként a gyalogakác 

(Amorpha fruticosa) és az aranyvessző (Solidago spp.), így a terület eredeti jellegének 

megállapítása nem volt lehetséges. A gyepen foltokban gyepűrózsa (Rosa canina), zöld juhar 

(Acer negundo) és vadkörte (Pyrus pyraster) egyedeket találtunk. Foltokban tömeges a 

közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis). 

A Duna-part mentén széles sávban található fehér fűz állomány, ami megfeleltethető a 

Folyómenti bokorfüzesek élőhelyi kategóriának (Á-NÉR: J3), mely állományalkotója a fehér 

fűz (Salix alba). 

A gyep és a folyópart között zömben invazívokkal fertőzött, jellemző a fehér akác (Robinia 

pseudoacacia), a zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), amerikai kőris 

(Fraxinus pennsylvanica), fekete nyár hibrid (Populus nigra × P. deltoides). 

 

Összességében elmondható, hogy a területen található füzes állomány szélesebb, nagyobb 

kiterjedésű, mint a beavatkozási területen. 

 

 
4. kép 
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5. kép 

 

 
6. kép 

 

Gerinctelenek 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján, a beavatkozási területen („A 

alternatíva) ismert előfordulási adata van a védett erdei szitakötőnek (Ophiogomphus cecilia) 

és a sárgás szitakötőnek (Stylurus flavipes), melyek nagy valószínűséggel mindkét alternatív 

helyszínen előfordulnak. A hatásterülettől keletre a védett diófacincérnek (Aegosoma 

scabricorne) vannak ismert előfordulási adatai. 

Mindkét hatásterületen előfordul a védett dunavirág (Ephoron virgo) 

 

Halak, kétéltűek és hüllők 
A hatásterületekhez tartozó Duna-szakaszokon a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság biotikai 

adatbázisa alapján az alábbi halfajok fordulnak elő: 
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Tudományos név Magyar név 
Természetvédelmi 

érték (Ft) 
Natura 2000 HD 

bodorka Rutilus rutilus -  

nyúldomolykó Leuciscus leuciscus 10 000  

domolykó Leuciscus cephalus -  

jászkeszeg Leuciscus idus -  

balin Aspius aspius - II., V. 

küsz Alburnus alburnus -  

karikakeszeg Blicca bjoerkna -  

bagolykeszeg Abramis sapa -  

szilvaorrú keszeg Vimba vimba -  

garda Pelecus cultratus - II., V. 

paduc Chondrostoma nasus -  

márna Barbus barbus   

fenékjáró küllő Gobio gobio 10 000  

halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 10 000 II. 

szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 5 000 II. 

kövi csík Barbatula barbatula -  

harcsa Silurus glanis -  

sügér Perca fluviatilis -  

selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 50 000 II., V. 

süllő Stizostedion lucioperca -  

magyar bucó Zingel zingel 100 000 II., V. 

német bucó Zingel streber 100 000 II. 

 

Összességében megállapítható, hogy a hatásterületekhez közepesen értékes Duma-szakaszok 

tartoznak, jelentős a Natura 2000 közösségi jelentőségű halfajok mennyisége. 

 

A kavicsos Duna partot táplálkozásra használja a márna (Barbus barbus), a halványfoltú küllő 

(Gobio albipinnatus), a selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), a magyar és a német 

bucó (Zingel zingel és Z. streber). 

 

A terepbejárások során észleltük a kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus), a zöld levelibéka 

(Hyla arborea), a zöld varangy (Bufo viridis) és a kockás sikló (Natrix tessellata) egyedeit. 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatbázisa 

(https://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok) alapján a hatásterület közelében előfordul az erdei 

sikló (Zamenis longissimus) és a nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus) 

 

Madarak 
A területbejárások során a partmenti területeken szegényes madárvilággal találkoztunk. 

A madártani megfigyeléseket korábbi, a térségben végzett megfigyeléseink adatival 

egészítettük ki. 

 

A hatásterületen, illetve annak térségében általános elterjedésű madárfajok fordulnak elő, 

fészkel a barázdabillegető (Motacilla alba), széncinege (Parus major), dolmányos varjú 

(Corvus cornix), a tengelic (Carduelis carduelis) és az erdei pinty (Fringilla coelebs), illetve 

táplálkozó a balkáni fakopáncs (Denderocopos syriacus), a meggyvágó (Coccothraustes 

coccothraustes), a kék cinege (Parus caeruleus), a barátcinege (Parus palustris). 

Az érintett Duna-szakaszoknak fontos jelentősége van a Dunán telelő vízimadarak tekintetében. 

 

Madárfaj „A alternatíva” „B alternatíva” 
cigányréce (Aythya nyroca) alkalmi előforduló - 

kerceréce (Bucephala clangula) telelő telelő 
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Madárfaj „A alternatíva” „B alternatíva” 
kis bukó (Mergus albellus) telelő telelő 

nagy bukó (Mergus merganser) táplálkozó táplálkozó 

fácán (Phasianus colchicus) táplálkozó táplálkozó 

északi búvár (Gavia stellata) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

sarki búvár (Gavia arctica) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

bakcsó (Nycticorax nycticorax) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

kis kócsag (Egretta garzetta) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

fekete gólya (Ciconia nigra) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

kárókatona (Phalacrocorax carbo) táplálkozó táplálkozó 

darázsölyv (Pernis apivorus) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

rétisas (Haliaeetus albicilla) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

barna rétihéja (Circus aeruginosus) alkalmi előforduló alkalmi előforduló 

vándorsólyom (Falco peregrinus) a Szent Mihály hegyen költ - 

küszvágó csér (Sterna hirundo) kisszámú átvonuló kisszámú átvonuló. 

örvös galamb (Columba palumbus) fészkelő fészkelő 

vadgerle (Streptopelia turtur) - fészkelő 

jégmadár (Alcedo atthis) alkalmi előforduló fészkelő? 

gyurgyalag (Merops apiaster) átvonuló átvonuló 

zöld küllő (Picus viridis) fészkelő - 

fekete harkály (Dryocopus martius) - fészkelő 

nagy fakopáncs (Dendrocopos major) - fészkelő 

balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) táplálkozó - 

kis fakopáncs (Dendrocopos minor) - fészkelő 

partifecske (Riparia riparia) táplálkozó táplálkozó 

füsti fecske (Hirundo rustica) táplálkozó táplálkozó 

molnárfecske (Delichon urbicum) táplálkozó táplálkozó 

barázdabillegető (Motacilla alba) fészkelő fészkelő 

vörösbegy (Erithacus rubecula) átvonuló fészkelő 

fekete rigó (Turdus merula) táplálkozó fészkelő 

énekes rigó (Turdus philomelos) fészkelő fészkelő 

őszapó (Aegithalos caudatus) táplálkozó táplálkozó 

mezei poszáta (Sylvia communis) - fészkelő 

barátposzáta (Sylvia atricapilla) fészkelő fészkelő 

barátcinege (Parus palustris) táplálkozó táplálkozó 

kék cinege (Parus caeruleus) táplálkozó táplálkozó 

széncinege (Parus major) fészkelő fészkelő 

csuszka (Sitta europea) táplálkozó táplálkozó 

rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) táplálkozó  

sárgarigó (Oriolus oriolus) táplálkozó fészkelő 

dolmányos varjú (Corvus cornix) fészkelő fészkelő 

seregély (Sturnus vulgaris) fészkelő fészkelő 

házi veréb (Passer domesticus) táplálkozó táplálkozó 

mezei veréb (Passer montanus) táplálkozó  

erdei pinty (Fringilla coelebs) fészkelő fészkelő 

zöldike (Carduelis chloris) táplálkozó táplálkozó 

tengelic (Carduelis carduelis) fészkelő fészkelő 

meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) táplálkozó táplálkozó 

 

Összességében megállapítható, hogy az „A alternatíva” területén kevesebb értékes, valamint 

Natura 2000 jelölő madárfaj fészkel és használja rendszeresen. 

 

Emlősök 
Az „A alternatíva” hatásterületétől nyugatra húzódó Duna-szakaszokon a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság biotikai adatbázisa alapján találtak egy partra sodródott, elpusztult eurázsiai 

hód (Castor fiber) tetemet.  
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3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek 
bemutatása. 
 

Az elmúlt években a turisztikai ágazat a Dunakanyar térségében jelentős fejlődésen ment 

keresztül, a szálláshelyek, vendéglátóhelyek vendégforgalma, bevételei jelentősen nőttek.  A 

táji környezet miatt Dömösnek is egyre nő a turisztikai látogatottsága, elsősorban a nyári 

időszakban (májustól-szeptemberig). A Dunakanyarban jelentős beruházások történtek és 

fognak történni a jövőben is. Ilyen például a EUROVELO 6 kerékpárút Dunakanyart és Dömöst 

érintő szakaszának kiépítése, amely tovább növeli a térségbe látogatók számát. 

 

A beruházások okozta többlet forgalmat is kihasználva az Önkormányzat olyan fejlesztésen 

gondolkodott mely a településre látogatók arányát növeli. 

 

A strand fejlesztésével várhatóan növelik a településen a vendégéjszakák számát mely a 

településen élők turisztikai, vendéglátási szempontú bevételeit növeli.  
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4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás 
megvalósulását követően vagy annak következtében. 
 

Az építések során kis mértékű közvetlen élőhely megszűnés megvalósulása várható (mobil 

házak, stégek, játszótéri eszközök, járdák, sétányok, gabionfal, szennyvíztároló stb.). Ezek 

összességében kis kiterjedésű területek. A felvonulás, kivitelezés elsősorban bolygatást okoz, 

jelentős talajfelszín bolygatás esetén ez is degradációt vagy élőhely megszűnést okozhat. A 

bolygatások révén teret nyerhetnek egyes inváziós növényfajok, amelyek megjelenése, 

terjedése már a kivitelezés során megindulhat. 

A beavatkozások Natura 2000 jelölő élőhelyet nem érintenek. 

 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló 
élőhelyekre és fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása 
 

A terepi felmérések és a korábbi adatok alapján jelölő élőhelyek érintettsége nem merül fel 

egyik alternatíva esetében sem, így kedvezőtlen hatással nem számolunk. A „B alternatíva”: 

viszont jelentős mértékben érint folyómenti bokorfüzesek állományt (Á-NÉR: J3). 

 

A tervezett beavatkozások nem érintik jelölő gerinctelen állatfajok ismert élőhelyeit, egyik 

alternatíva esetében sem, így a gerinctelen állatfajok esetében kedvezőtlen hatások nem 

várhatók. 

 

A beruházás egyes jelölő halfajok (pl. Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Zingel 

streber, Zingel zingel) élőhelyét kis mértékben érinti. A kavicsos part közelébe ezek a fajok 

jellemzően sötétedést követően jönnek ki, ezért az esetleges zavarás sötétedés után jelentkezhet, 

így alkalmi jellegű és kis mértékű a hatás. 

 

A beavatkozások nem érintik jelölő hüllő, kétéltű és emlősfajok élőhelyeit, így ezen 

fajcsoportok esetében kedvezőtlen hatások nem várhatók. 

 

A tervezett beruházás érinti a telelő kerceréce (Bucephala clangula), kis bukó (Mergus albellus) 

élőhelyeit, de a tervezett tevékenységek az adott fajokat nem érintik, tekintettel arra, hogy a téli 

időszakban a tervezett tevékenységek nem fognak üzemelni a hatásterületen. 

„B alternatíva” potenciálisan érinti a fekete harkály (Dryocopus martius) fészkelőhelyét, ami 

kis mértékű zavaró hatást fejthet ki a fajra. 

 

A fényszennyezés reális zavaró hatást fejthet ki az ízeltlábúakra, a madarakra és a denevérekre. 
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4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló 
élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen 
hatások becsült mértéke 
 

A Natura 2000 területen előforduló jelölő élőhelyek és fajok esetében az egyes 

élőhelyek érintettsége az alábbi: 
 

A Duna és ártere jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20034) kijelöléséül szolgáló élőhelyei: 

Élőhely 

kódja 
Élőhely neve 

Kedvezőtlen 

hatás mértéke 
Megjegyzés 

3130 
Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae 

és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

3150 
Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy 

Hydrocharition növényzettel 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

3270 
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri és 

részben Bidention növényzettel 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

6240* *Szubpannon sztyeppék nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

6250* 
*Síksági pannon löszgyepek -kiemelt jelentőségű 

élőhely 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

6260* *Pannon homoki gyepek nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

6410 
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 

agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

6430 
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 

szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

7210* 
*Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a 

Caricion davallianae fajaival 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

91E0* 

*Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 

(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

91F0 

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén 

Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia 

fajokkal (Ulmenion minoris) 

nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

 

A Duna és ártere jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20034) kijelöléséül szolgáló fajai: 

Tudományos név Magyar név 

Kedvezőtlen 

hatás 

mértéke 

Megjegyzés 

Növények 
Colchicum arenarium homoki kikerics nincs hatás a területen nem fordul elő 

Iris humilis ssp. arenaria homoki nőszirom nincs hatás a területen nem fordul elő 

Gerinctelenek 
Callimorpha quadripunctaria* *csíkos medvelepke nincs hatás a területen nem fordul elő 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Colchicum%20arenarium
https://eunis.eea.europa.eu/species/Echium%20russicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Callimorpha%20quadripunctaria
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Tudományos név Magyar név 

Kedvezőtlen 

hatás 

mértéke 

Megjegyzés 

Coenagrion ornatum díszes légivadász nincs hatás nincs ismert adata 

Cucujus cinnaberinus skarlátbogár nincs hatás a területen nem fordul elő 

Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötő nincs hatás nincs ismert adata 

Lucanus cervus nagy szarvasbogár nincs hatás a területen nem fordul elő 

Lycaena dispar nagy tűzlepke nincs hatás nincs ismert adata 

Maculinea teleius vérfű-hangyaboglárka nincs hatás a területen nem fordul elő 

Unio crassus tompa folyamkagyló nincs hatás nincs ismert adata 

Halak 

Aspius aspius balin semleges 
a beruházás közvetlenül 

nem érinti 

Cobitis taenia vágó csík nincs hatás nincs ismert adata 

Eudontomyzon spp. ingolafajok nincs hatás nincs ismert adata 

Gobio albipinnatus halványfoltú küllő 
tolerálható 

zavaró 
partközelben táplálkozik 

Gymnocephalus baloni széles durbincs nincs hatás nincs ismert adata 

Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs 
tolerálható 

zavaró 
partközelben táplálkozik 

Misgurnus fossilis réti csík nincs hatás nincs ismert adata 

Pelecus cultratus garda semleges 
a beruházás közvetlenül 

nem érinti 

Rhodeus sericeus amarus szivárványos ökle nincs hatás nincs ismert adata 

Rutilus pigus leánykoncér nincs hatás nincs ismert adata 

Zingel streber német bucó 
tolerálható 

zavaró 
partközelben táplálkozik 

Zingel zingel magyar bucó 
tolerálható 

zavaró 
partközelben táplálkozik 

Kétéltűek 
Bombina bombina vöröshasú unka nincs hatás nincs ismert adata 

Triturus dobrogicus  dunai tarajosgőte nincs hatás nincs ismert adata 

Hüllők 
Emys orbicularis mocsári teknős nincs hatás nincs ismert adata 

Emlősök 
Castor fiber eurázsiai hód nincs hatás nincs ismert adata 

Lutra lutra vidra nincs hatás nincs ismert adata 

Spermophilus citellus közönséges ürge nincs hatás nincs ismert adata 

 

A Pilis és Visegrádi-hegység jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20039) kijelöléséül szolgáló élőhelyei: 

Élőhely 

kódja 
Élőhely neve 

Kedvezőtlen 

hatás mértéke 
Megjegyzés 

40A0* *Szubkontinentális peripannon cserjések nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

6210 
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

6240* *Szubpannon sztyeppék nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

6520 Hegyi kaszálórétek nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos nincs hatás a területen nem fordul 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Cucujus%20cinnaberinus
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Élőhely 

kódja 
Élőhely neve 

Kedvezőtlen 

hatás mértéke 
Megjegyzés 

sziklatörmelék-lejtők elő 

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

9130 
Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-

Fagetum) 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

9150 
A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai 

bükkösei mészkövön 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

9180* *Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

91E0* 

*Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 

(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

91G0* 
*Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával 

és Carpinus betulusszal 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

91H0* 
*Pannon molyhos tölgyesek Quercus 

pubescensszel 
nincs hatás 

a területen nem fordul 

elő 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek nincs hatás 
a területen nem fordul 

elő 

 

A Pilis és Visegrádi-hegység jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(HUDI20039) kijelöléséül szolgáló fajai: 

Tudományos név Magyar név 

Kedvezőtlen 

hatás 

mértéke 

Megjegyzés 

Növények 
Dianthus plumarius regis-

stephani 
Szent István-szegfű nincs hatás a területen nem fordul elő 

Echium russicum piros kígyószisz nincs hatás a területen nem fordul elő 

Ferula sadleriana* *magyarföldi husáng nincs hatás a területen nem fordul elő 

Himantoglossum caprinum Janka-sallangvirág nincs hatás a területen nem fordul elő 

Iris humilis ssp. arenaria homoki nőszirom nincs hatás a területen nem fordul elő 

Pulsatilla grandis leánykökörcsin nincs hatás a területen nem fordul elő 

Pyrus magyarica* *magyar vadkörte nincs hatás a területen nem fordul elő 

Seseli leucospermum magyar gurgolya nincs hatás a területen nem fordul elő 

Gerinctelenek 
Austropotamobius torrentium* *kövi rák nincs hatás a területen nem fordul elő 

Callimorpha quadripunctaria* *csíkos medvelepke nincs hatás a területen nem fordul elő 

Cerambyx cerdo nagy hőscincér nincs hatás a területen nem fordul elő 

Cucujus cinnaberinus skarlátbogár nincs hatás a területen nem fordul elő 

Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésűsbagoly nincs hatás a területen nem fordul elő 

Eriogaster catax sárga gyapjasszövő nincs hatás a területen nem fordul elő 

Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly nincs hatás a területen nem fordul elő 

Isophya costata magyar tarsza nincs hatás a területen nem fordul elő 

Limoniscus violaceus kék pattanó nincs hatás a területen nem fordul elő 

Lucanus cervus nagy szarvasbogár nincs hatás a területen nem fordul elő 

Lycaena dispar nagy tűzlepke nincs hatás a területen nem fordul elő 

Morimus funereus gyászcincér nincs hatás a területen nem fordul elő 

Paracaloptenus caloptenoides álolaszsáska nincs hatás a területen nem fordul elő 

Phyllometra culminaria csüngőaraszoló nincs hatás a területen nem fordul elő 

Rosalia alpina havasi cincér nincs hatás a területen nem fordul elő 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Echium%20russicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Callimorpha%20quadripunctaria
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cucujus%20cinnaberinus
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Tudományos név Magyar név 

Kedvezőtlen 

hatás 

mértéke 

Megjegyzés 

Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska nincs hatás a területen nem fordul elő 

Vertigo angustior harántfogú törpecsiga nincs hatás a területen nem fordul elő 

Vertigo moulinsiana hasas törpecsiga nincs hatás a területen nem fordul elő 

Halak 
Barbus meridionalis Petényi-márna nincs hatás a területen nem fordul elő 

Kétéltűek 
Bombina bombina vöröshasú unka nincs hatás nincs ismert adata 

Bombina variegata  sárgahasú unka nincs hatás nincs ismert adata 

Hüllők 
Emys orbicularis mocsári teknős nincs hatás nincs ismert adata 

Emlősök 
Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér nincs hatás nincs ismert adata 

Lutra lutra vidra nincs hatás nincs ismert adata 

Miniopterus schreibersi hosszúszárnyú denevér nincs hatás nincs ismert adata 

Myotis bechsteinii nagyfülű denevér nincs hatás nincs ismert adata 

Myotis blythii hegyesorrú denevér nincs hatás nincs ismert adata 

Myotis dasycneme tavi denevér nincs hatás nincs ismert adata 

Myotis emarginatus csonkafülű denevér nincs hatás nincs ismert adata 

Myotis myotis közönséges denevér nincs hatás nincs ismert adata 

Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér nincs hatás nincs ismert adata 

Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér nincs hatás nincs ismert adata 

Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér nincs hatás nincs ismert adata 

 

A Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi terület (HUDI10002) kijelölés 

alapjául szolgáló madárfajok: 

 

Tudományos név Magyar név 

Kedvezőtlen 

hatás 

mértéke 

Megjegyzés 

Ciconia nigra fekete gólya nincs hatás alkalmi előforduló 

Ciconia ciconia fehér gólya nincs hatás nincs ismert adata 

Bucephala clangula kerceréce nincs hatás 
üzemelés időszakában 

nem fordul elő 

Mergus albellus kis bukó nincs hatás 
üzemelés időszakában 

nem fordul elő 

Pernis apivorus darázsölyv nincs hatás alkalmi előforduló 

Haliaeetus albicilla rétisas nincs hatás alkalmi előforduló 

Circaetus gallicus kígyászölyv nincs hatás nincs ismert adata 

Pandion haliaetus halászsas nincs hatás nincs ismert adata 

Falco peregrinus vándorsólyom nincs hatás alkalmi előforduló 

Sterna hirundo küszvágó csér nincs hatás kisszámú átvonuló 

Chlidonias niger kormos szerkő nincs hatás nincs ismert adata 

Columba oenas kék galamb nincs hatás nincs ismert adata 

Bubo bubo uhu nincs hatás nincs ismert adata 

Strix uralensis uráli bagoly nincs hatás nincs ismert adata 

Picus canus hamvas küllő nincs hatás nincs ismert adata 

Dryocopus martius fekete harkály 
kis mértékű 

zavaró 

„B alternatíva” helyszínén 

fészkel 

Dendrocopos medius közép fakopáncs nincs hatás nincs ismert adata 

Falco vespertinus fehérhátú fakopáncs nincs hatás nincs ismert adata 

Lullula arborea erdei pacsirta nincs hatás nincs ismert adata 

Motacilla cinerea hegyi billegető nincs hatás nincs ismert adata 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbus%20meridionalis
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Tudományos név Magyar név 

Kedvezőtlen 

hatás 

mértéke 

Megjegyzés 

Sylvia nisoria karvalyposzáta nincs hatás nincs ismert adata 

Ficedula parva kis légykapó nincs hatás nincs ismert adata 

Ficedula albicollis örvös légykapó nincs hatás nincs ismert adata 

Lanius collurio tövisszúró gébics nincs hatás nincs ismert adata 

Emberiza cia bajszos sármány nincs hatás nincs ismert adata 
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5. Alternatív megoldások 

5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív 
megoldások bemutatása (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, 
nagyságrend, módszer szempontjából). 
 

Dömös Önkormányzata a strand építésével összefüggésben megvizsgálta a Köves-pataktól É-i 

irányba található területet. 

 

 
6. térkép: a hatásterület építés alatt (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); vizsgálta alternatívák: „A 

alternatíva” A jelölő, „B alternatíva” B jelölő 

 

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő 
vagy kizáró okok leírása. 
 

Az egyes alternatívák természetvédelmi értékelése a közösségi jelentőségű értékek 

szempontjából: 

 

a) „A alternatíva”: ismereteink szerint nem érint Natura 2000 jelölő élőhelyet, illetve 

növényfajt. 

A tervezett beavatkozások nem érintik jelölő gerinctelen állatfajok ismert élőhelyeit. 

A beruházás egyes jelölő halfajok (pl. Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, 

Zingel streber, Zingel zingel) élőhelyét kis mértékben érinti. 

A beavatkozások nem érintik jelölő hüllő, kétéltű és emlősfajok élőhelyeit. 

A tervezett beruházás érinti a telelő kerceréce (Bucephala clangula), kis bukó (Mergus 

albellus) élőhelyeit, de a tervezett tevékenységek az adott fajokat nem érintik. 

 

 

b) „B alternatíva”: ismereteink szerint nem érint Natura 2000 jelölő élőhelyet, illetve 
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növényfajt, viszont jelentős mértékben érint folyómenti bokorfüzesek állományt (Á-

NÉR: J3). 

A tervezett beavatkozások nem érintik jelölő gerinctelen állatfajok ismert élőhelyeit. 

A beruházás egyes jelölő halfajok (pl. Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, 

Zingel streber, Zingel zingel) élőhelyét kis mértékben érinti. 

A beavatkozások nem érintik jelölő hüllő, kétéltű és madárfajok élőhelyeit. 

A tervezett beruházás érinti a telelő kerceréce (Bucephala clangula), kis bukó (Mergus 

albellus) élőhelyeit, de a tervezett tevékenységek az adott fajokat nem érintik. Az 

alternatíva potenciálisan érinti a fekete harkály (Dryocopus martius) fészkelőhelyét, ami 

kis mértékű zavaró hatást fejthet ki a fajra. 

 

Ezért természetvédelmi szempontból kijelenthető, hogy a Natura 2000 területre legkisebb 

hatással az „A alternatíva” megvalósítása van. A tervező és megrendelő részéről ez 

elfogadásra került, részükről preferált az „A alternatíva” megvalósítása. 

A „B alternatíva” helyszínén a Natura 2000 terület érintettsége jelentősebb mértékű, és egy 

esetleges strand kialakítása nagyobb munkálatokkal járna. 

 

Az Önkormányzat a terület vizsgálata során arra jutott, hogy a „B alternatíva” helyszínén a 

strand kialakítását nem támogatják, mivel a terület kívül esik a Dömös belterületén, nehezebben 

megközelíthető, valamint a terült közművekkel való ellátottsága is rosszabb. 
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6. A megvalósítás indokai 

6.1. A terv vagy beruházás magvalósítása szükségszerűségének 
ismertetése. 
 

Az elmúlt években a turisztikai ágazat a Dunakanyar térségében jelentős fejlődésen ment 

keresztül, a szálláshelyek, vendéglátóhelyek vendégforgalma, bevételei jelentősen nőttek. 

A táji környezet miatt Dömösnek is egyre nő a turisztikai látogatottsága, elsősorban a nyári 

időszakban (májustól-szeptemberig). 

 

A Dunakanyarban jelentős beruházások történtek és fognak történni a jövőben is. Ilyen például 

a EUROVELO 6 kerékpárút Dunakanyart és Dömöst érintő szakaszának kiépítése, amely 

tovább növeli a térségbe látogatók számát. 

 

A beruházások okozta többlet forgalmat is kihasználva az Önkormányzat olyan fejlesztésen 

gondolkodott mely a településre látogatók arányát növeli. 

A strand fejlesztésével várhatóan növelik a településen a vendégéjszakák számát mely a 

településen élők turisztikai, vendéglátási szempontú bevételeit növeli. 

 

6.2. A terv vagy beruházás magvalósításának szükségszerűségét a 
következő indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész 
megjelölendő). 
 

 társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 

 emberi egészség vagy élet védelme 

 a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 

 a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 

 a fenti kategóriába nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 

 

A tervezett beruházás nem tekinthető közérdeknek, viszont növeli az Önkormányzat, a 

településhez köthető vállalkozások bevételét. 
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7. A kedvezőtlen hatások mérséklése 
A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások 

enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések. 

 

Az élővilágot érő, építés alatti hatások mérséklésére az alábbi intézkedések javasoltak: 

1. Élőhelyek megszűnése: 

A kivitelezés során a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott állásfoglalásokat 

(2256/1/2019, DINPI/1516/2020, DINPI/2181/2021) be kell tartani, így különösen: 

 A strand üzemrendje úgy alakuljon ki, hogy szürkületkor zavaró tevékenység már nem 
zajlik. 

 A strand területén kizárólag a veszélyes fákat szabad kivágni (ez alól kivételt képeznek 
az idegenhonos fajok egyedei). A faegyedek kivágása előtt a természetvédelmi kezelővel 
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) egyeztetni szükséges. A fásszárú növényzet 
letermelése csak a madarak fészkelési idején túl (augusztus 1. és március 15.), illetve a 
denevérek a szaporodási és telelési időszakon kívül javasolt, (lehetőség szerint augusztus-
november hónapokban). Összességében a fásszárú növényzet letermelése augusztus 1. 
és november 30. között javasolt. 

 Természetvédelmi szempontból kizárólag evezős kikötő létesítése javasolt. 

 A kialakítandó gabionfal kialakítása során a gabionfalat a Duna irányából tájhonos 
növényzetből kialakított takarással kell ellátni. Erre jó lehetőséget ad a már ott található 
bokorfüzes fejlődésének elősegítése, illetve ennek az áramlási holttérbe eső vonalába 
további fűzfák telepítése. 

 A strand területén növénytelepítésre az alábbi fajok javasoltak: csigolyafűz (Salix 
purpurea), törékeny fűz (Salix fragilis), kocsányos tölgy (Quercus robur), zelnicemeggy 
(Prunus padus), fekete nyár (Populus nigra), fehérnyár (Populus alba). Sövény: fagyal 
(Ligustrum vulgare), mezei juhar (Acer campestre) és magyar kőris (Fraxinus angustifolia). 

 

A játszóterek tervezésénél homokozó kialakítása nem javasolt. 

 

2. Élőhelyek bolygatása 

A bolygatott területeken, különösen a talajbolygatással is érintett természetes/féltermészetes 

élőhelyeken (gyepek, őshonos fás vegetáció) a talajfelszínt szükség szerint helyre kell állítani, 

el kell egyengetni. Az inváziós fajok megjelenését, terjedését folyamatosan nyomon kell 

követni, szükség esetén visszaszorításukról gondoskodni kell. 

 

3. Forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások 

Élővilág szempontjából minimális hatással számolunk, ezért mérséklő intézkedések bevezetése 

nem indokolt. 

 

4. Üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások 

Az állatfajok tekintetében ez a hatás elhanyagolható, illetve a kismértékű zavaró hatásra az 

egyes állatfajok elkerülő magatartással válaszolnak. 

 

5. Üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások 
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A fényszennyezés reális zavaró hatást fejthet ki az ízeltlábúakra, a madarakra és a denevérekre. 

A fényszennyezésből adódó zavaró hatások csökkentése érdekében az alábbi mérséklő 

intézkedések bevezetése javasolt: 

 az építés során állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, illetve 
vagyonvédelmi okból javasolt használni; 

 indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkburás 
világítóeszközöket javasolt használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és 
karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen. Javasolt minél 
alacsonyabb fénypontú megvilágítás alkalmazása (1- 6 m); 

 indokolt esetben kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal 
takart, a talaj felé irányított síkburás lámpa alkalmazása javasolt oly módon, hogy az a 
horizont fölé ne világítson. Egyéb, ferde megvilágítás csak élet- és vagyonbiztonsági 
okokból, és csak mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető; 

 szükség esetén építkezések munkálatainál ideiglenesen alkalmazható kültéri 
megvilágítás; 

 kizárólag meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben 
alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 2 700 
K) legyen; 

 reflektorok, fényvetők, alkalmazása nem javasolt. 

 

Az élővilágot érő, építés alatti hatások mérséklésére az alábbi intézkedések javasoltak: 

1. Tájidegen, gyomosító, invazív növények terjedése 

Az építés során, az épített terület végső rendezése előtt várható gyomok, és idegenhonos 

inváziós fajok (pl. selyemkóró, aranyvesszők, zöld juhar, akác, bálványfa, amerikai kőris, 

gyalogakác, betyárkóró stb.) megjelenése és elszaporodása. Ezen fajok megjelenését és további 

terjedését az építési terület jókarban tartásával, rendszeres kaszálásával vagy célzott gyérítéssel 

(fás állományok) lehet megakadályozni. 

 

2. Üzemelésből fakadó egyéb zavaró hatások 

Élővilág szempontjából minimális hatással számolunk, ezért egyéb mérséklő intézkedések 

bevezetése nem indokolt. 

 

3. Forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások 

Állatvilág szempontjából minimális hatással számolunk, ezért mérséklő intézkedések 

bevezetése nem indokolt. 

 

4. Üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások 

Az állatfajok tekintetében ez a hatás elhanyagolható, illetve a kismértékű zavaró hatásra az 

egyes állatfajok elkerülő magatartással válaszolnak, ezért mérséklő intézkedések bevezetése 

nem indokolt. 

 

6. Üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások 

A fényszennyezés reális zavaró hatást fejthet ki az ízeltlábúakra, a madarakra és a denevérekre. 

A fényszennyezésből adódó zavaró hatások csökkentése érdekében az alábbi mérséklő 



37 

 

intézkedések bevezetése javasolt: 

 az építés során állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, illetve 
vagyonvédelmi okból javasolt használni; 

 indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkburás 
világítóeszközöket javasolt használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és 
karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen. Javasolt minél 
alacsonyabb fénypontú megvilágítás alkalmazása (1- 6 m); 

 indokolt esetben kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal 
takart, a talaj felé irányított síkburás lámpa alkalmazása javasolt oly módon, hogy az a 
horizont fölé ne világítson. Egyéb, ferde megvilágítás csak élet- és vagyonbiztonsági 
okokból, és csak mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető; 

 szükség esetén építkezések munkálatainál ideiglenesen alkalmazható kültéri 
megvilágítás; 

 kizárólag meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben 
alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 2 700 
K) legyen; 

 reflektorok, fényvetők, alkalmazása nem javasolt. 

 

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 
 

A tervezett beruházás szempontjából nem releváns kérdés, mivel nem várhatóak jelentős 

mértékű, tartós kedvezőtlen hatások. 
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1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 
2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény 

kihirdetéséről; 
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről; 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 
A 2018. évi CXXXIX. tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az országos övezetekről (pl. 
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övezete). 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANÁSZ-
SZABÓ ERVIN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.07.19. 10.44.40


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KANÁSZ-SZABÓ ERVIN
Születési hely: BAJA
Születési dátum: 1979.01.18.
Anyja neve: PAGELLA ÉVA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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