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1 Előzmények 

Az Ákusztika Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) megbízást kapott a Dömös 

település Önkormányzattától (2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2.), hogy a településen 
létesítendő szabadstrand vonatkozásában előzetes vizsgálati dokumentációt állítson össze. 

Á dokumentáció elkészítését megelőzően 2020-ban előzetes hatósági egyeztetésekre került sor, 

melyek tárgya a strand kivitelezése volt. 

Jelen dokumentáció a Dömös 04 hrsz alatt létesítendő strandot és az ahhoz kapcsolódó 

létesítményeket mutatja be. 

A tervezett strand a Kisfaludy2030 programban vesz részt, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit Zrt. PRLEV_00802_6_2019. iktatószámú támogatói okiratot adott ki. 

Á tervezett beruházás összege nem haladja meg az 500 millió forintot, így nem számít 

nagyberuházásnak. 

1.1 Előzetes vizsgálat indoklása 

A tervezett strand védett természeti területet érint, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. 

sz. mellékletének 112. pont b) alpontja alapján előzetes vizsgálat köteles. 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 112.: 

Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények 

b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha-tól 

1.2 A kérelmező adatai 

Név:    Dömös Önkormányzat 

Cím:    2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2. 

Cégjegyzékszám:  00 15 729992 

Ádószám:   15729992-2-11 

KÜJ szám:  100145148 

1.3 Előzetes egyeztetések 

Á tervezési szakaszt megelőzően, a beruházó kérésére előzetes egyeztetéseket folytattunk le a 

területileg illetékes hatóságokkal. Jelen esetben a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal és 

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Ősztályával. Áz egyeztetések fő témája minden esetben a strand megvalósíthatósága volt, illetve, 

hogy van-e olyan akadály, ami a beruházást teljes mértékben ellehetetleníti. Áz egyeztetések 

során a beruházást ellehetetlenítő akadály nem merült fel egyik érintett hatóság részéről sem, 

csak javaslatok, irányvonalak kerültek megemlítésre. 
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2 Figyelembe vett jogszabályok, műszaki módszerek 

Általános 

 1995. e vi LIII. to rve ny a ko rnyezet ve delme nek a ltala nos szaba lyairo l 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a ko rnyezeti hata svizsga lati e s az egyse ges ko rnyezet-

haszna lati engede lyeze si elja ra sro l 

Levegőtisztaság-védelem 

 306/2010. (XII. 23.) Korma nyrendelet a levego  ve delme ro l, 

 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levego terheltse gi szint hata re rte keiro l e s a helyhez ko to tt 

le gszennyezo  pontforra sok kibocsa ta si hata re rte keiro l, 

Talaj- és vízvédelem 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszí n alatti vizek ve delme ro l, 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszí ni vizek mino se ge ve delme nek szaba lyairo l 

 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyví zi meder, a parti sa v, a ví zja rta e s a fakado  vizek 

a ltal vesze lyeztetett teru letek haszna lata ro l, hasznosí ta sa ro l, valamint a folyo k esete ben a 

nagyví zi mederkezele si terv ke szí te se nek rendje re e s tartalma ra vonatkozo  szaba lyokro l 

Természetvédelem 

 Áz e rze keny terme szeti teru letekre vonatkozo  szaba lyokro l szo lo  2/2002. (I. 23.) KŐ M-

FVM egyu ttes rendelet 

 Áz euro pai ko zo sse gi jelento se gu  terme szetve delmi rendeltete su  teru letekro l szo lo , 

266/2008. (XI.6.) Korm. rendelettel e s a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel mo dosí tott 

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet e s az euro pai ko zo sse gi jelento se gu  terme szetve delmi 

rendeltete su  teru letekkel e rintett fo ldre szletekro l szo lo  14/2010. (V.11) KVVM rendelet 

Hulladékgazdálkodás 

 2012. CLXXXV. to rve ny a hullade kro l, 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a vesze lyes hullade kkal kapcsolatos egyes 

teve kenyse gek re szletes szaba lyairo l, 

 72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet a hullade kjegyze kro l 

 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM egyu ttes rendelet az e pí te si e s bonta si hullade k kezele se nek 

re szletes szaba lyairo l. 

Zaj és rezgésvédelem 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a ko rnyezeti zaj e s rezge s elleni ve delem egyes 

szaba lyairo l 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-Eu M egyu ttes rendelete a ko rnyezeti zaj- e s rezge sterhele si 

hata re rte kek mega llapí ta sa ro l 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsa ta si hata re rte kek mega llapí ta sa nak, 

valamint a zaj- e s rezge skibocsa ta s elleno rze se nek mo dja ro l 

 MSZ ISŐ 1996-1/2/3 Ákusztika. Á ko rnyezeti zaj leí ra sa e s me re se 

 MSZ 18150-1: 1998. Á ko rnyezeti zaj vizsga lata e s e rte kele se 
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 MSZ ISŐ 9613-2:2005 Ákusztika. Á hangcsillapí ta sa szabadte ri terjede s esete n 2. Re sz Á 

sza mí ta s a ltala nos mo dszere (azonos: Ácoustics - Áttenuation of sound during 

propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation) 

 Ú T 2-1.118:2005 Ú tu gyi Mu szaki Elo í ra s „Ko zutak ta vlati forgalma nak meghata roza sa 

elo revetí to  mo dszerrel” 

 Do mo s Ko zse g Ő nkorma nyzata Ke pviselo testu lete nek 42/2010. (VII.14.) Ő H. sza mu  

hata rozata Do mo s Ko zse g telepu le sszerkezeti terve ro l e s 7/2010. (VII.15.) Ő R. sza mu  

rendelete Do mo s Ko zse g Helyi E pí te si Szaba lyzata ro l (HE SZ), valamint szaba lyoza si 

terve ro l 

2.1 Alkalmazott szoftverek 

Név Elemzési terület Típus 

Aircalc levego  v5.3.2 

2-1. táblázat Alkalmazott szoftverek 

3 Adatok aktuális státusza, rendelkezésre állása 

Á tervezési alapadatokat a megrendelő és a beruházó biztosította számunkra az eddig készült 

műszaki leírások, tervek alapján, amelyekben az előzetes vizsgálat lefolytatása után még 

várhatóak apróbb változások. 

4 Tervezett létesítmény, tevékenységek bemutatása 

4.1 A tervezési terület 

Á tervezési terület Dömösön a 04 hrsz-ú területen a Dömösi hajóállomás épületétől nyugatra a 

kemping területétől északra található. Á tervezéssel érintett terület (hrsz-en belül) jelenleg 

beépítetlen (füves, fás). Á terület közvetlenül a Duna szomszédságában található, árterület. A 

tulajdoni lapon a terület kivett ártérként van nyilvántartva. Á tulajdoni lapon műemléki környezet 

van bejegyezve, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park bejegyző határozata és a Natura 2000 terület 

bejegyző határozata szerepel rajta. 

A tulajdoni lapon említett műemléki környezet a dömösi hajóállomás épületére vonatkozik, mely 

nem része a jelenlegi tervezési területnek. 

Á tervezési terület szélén fog haladni az Eurovelo 6-os kerékpárút, mely ezen a szakaszon vegyes 

forgalmú aszfaltútként épül meg, hogy a parti sáv ingatlanjainak gépjárműforgalmát is biztosítsa. 

Á behajtás engedélyhez lesz kötve. Á kerékpárút külön projekt keretén belül valósul meg. 
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4-1. ábra: Tervezési terület és környezete 

4.2 A strand bemutatása 

A 04 hrsz-ú területen a Dömösi hajóállomás épületétől nyugatra a kemping területétől észak-

nyugatra strand létesítését tervezi az önkormányzat, melynek maximális befogadó képessége 100 

fő. Á tervezési terület nyugati részén a felnőt strandnak kijelölt területen lévő szakadópart 

stabilizálása gabionfalas megoldással történik meg. Á tervezési területen ezen felül kialakításra 

kerül egy gyermek strand rész is. 

Á gabionfalas partfalmegerősítés a tervezési terület Ny-i oldalán található jelenleg meglévő kis 

öböl részt érinti, a 04 hrsz-en belül. Á partfal megerősítés nagyjából 80 m hosszban tervezett 

(Duna 1699,81 - 1699,89 fkm szelvénye között), a fonotthálós gabionmatrac alja 100,80 mBf 

szinten tervezett, a gabiondoboz teteje pedig 103,30 mBf. szinten. 

A strandhoz kapcsolódóan padok és asztalok, napozóágyak és napvitorlák is elhelyezésre 

kerülnek. Ezen elemek pontos pozíciója jelen tervezési fázisban még nem ismertek. 

Á strand területén kisebb játszótéri eszközök is elhelyezésre kerülnek, ezek alatt, valamint 

szűkebb környezetükben (a gyártó által meghatározott biztonsági zónának megfelelően) a 

gyerekek védelme érdekében körülhatárolt homokos területek lesznek. 

300 fm hosszban sétány kialakítása is tervezett a tervezési területen. Á sétány gyöngykavics 

burkolattal kerül kialakításra, mely teljesen vízáteresztő, de tömör burkolat, az időszakos 

vízboritást is eltudja viselni. 

A szakadóparttól K-re kialakításra kerül még két darab mobil kishajó kikötő is. 
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Á területen az elhelyezendő szükséges létesítményeket mobilházakban alakítják ki (vizesblokkok, 

női-férfi zuhanyzó, Eü szoba, Baba-mama szoba, pihenő). Á két mobilház egymáshoz képest „L” 

alakban kerül a területen elhelyezésre. Á két épületet csúszásmentes faburkolattal ellátott terasz 

kapcsolja össze. Áz évente kihelyezett és télre visszagyűjtött létesítmények zúzottkő teherhordó 

alapra kerülnek elhelyezésre. A mobilházak rögzítésére egyenként 6 db pont alap (horgonyzási 

pont) kerül kialakításra. Á tervezési területen belül a két épület annak DK-i sarkában kerül 

elhelyezésre, ezen pont egyben a strand fogadó pontja is. 

Á mobilházak részére a villany és a víz csatlakozási lehetőségek jelen projekt keretén belül 

kerülnek kialakításra. Á tervezési terület közelében húzódó nyomott rendszerű szennyvíz 

elvezető hálózatra műszakilag nem lehetséges rácsatlakozni, így a keletkező szennyvizeket zárt 

szennyvíztárolóban fogják gyűjteni. Á szennyvíz tároló az épületektől K-i irányba fog 
elhelyezkedni. 

Á területen elhelyezendő berendezések összegzése: 

- asztalok, padokkal, összesen 18 db (helyigény egyenként 2,5 m2, összesen: 45 m2) 

- padok, összesen 8 db (helyigény egyenként 1,26 m2, összesen 10 m2) 

- napozóágy, összesen 20 db (helyigény egyenként 1 m2, összesen 20 m2) 

- napvitorla, összesen 5 db (fizikálisan a kifeszítő oszlopoknak van csak helyigénye, 

napvitorlánként összesen maximum 0,5 m2, összesen 2,5 m2) 

- játszótéri eszköz, összesen 6 db (összes helyigény: 223 m2) 

- kutyaürülék gyűjtő edényzetek (helyigény egyenként 0,1 m2) 

- hulladékgyűjtő edényzet (helyigény egyenként 0,3 m2) 

- információs és jelzőtáblák 

- mobil épületek (összesen: 52 m2, összesen 104 m2) 

- gyalogos közlekedő felületek, összesen 300 fm (összesen: 450 m2) 

- mobil épületek közötti terasz 50 m2 

Á strand kialakítása során kisebb munkálatok várhatóak csak. Ilyen a szakadópart stabilizálása, a 

veszélyes fák kivágása, valamint a terület rendezése (füves területek nyírása). Ezen felül 

kivitelezésre kerül kishajó kikötő, a padok elhelyezésre kerülnek, valamint a mobil épületek 

horgonyzási pontjai kerülnek kiépítésre. Á strand nem homokos kialakítású lesz. 

A mobilházak ki- és beszállítása a tervezési területtől DK-i irányban tervezett Eurovel 6 

kerékpárúton (ezen a szakaszon vegyes forgalmú út), valamint erről D-i irányba letérve a 933-as 

hrsz-ú megközelítő utón fog megvalósulni. Á megközelítő út a 11-es főútba csatlakozik be. 

Á tervezett kialakítást a jelen dokumentáció 2. számú mellékletében szereplő tájépítészeti 

koncepcióterv mutatja be. 

4.3 Beruházás helyi építési szabályzatnak való megfelelése 

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének „Dömös Község Helyi Építési Szabályzatáról 

(HÉSZ), valamint Szabályozási tervéről” szóló 7/2010.(VII.15.) önkormányzati rendelete szerint a 

tervezéssel érintett ingatlan Vg-2 övezeti besorolású (vízgazdálkodási terület). Á tervezési terület 

és környezetének szabályozási terv térképrészletét a 4-1. ábra tartalmazza. 
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4-2. ábra: HÉSZ részlet 

Á vízgazdálkodási területek hasznosítása a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi 

jogszabályoknak megfelelően, a vízügyi és természetvédelmi hatóság által meghatározott 

feltételek szerint történhet. 

Vízgazdálkodási terület övezetén csak a vízgazdálkodással összefüggő építmények helyezhetők el. 

Építmény építése, illetve növénytelepítés a vonatkozó jogszabályok szerint lehetséges. 

Áz ŐTÉK szerint szükséges 20 db parkolóhely, 500 m-en belül közterületen biztosított, így a 

beruházáshoz kapcsolódóan parkoló kialakítás nem lesz. 

Á tervezett beruházás a rendelkezésre álló tervdokumentációk alapján összhangban van a helyi 

építési szabályzattal. 

4.4 Építési ütemezés, építéstechnológia 

A strand kivitelezése a jelenlegi tervek szerint 2021. IV. negyedévében kezdődik, várható 

időtartama 3-4 hónap. 

Á 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. 

Áz építésben várhatóan az alábbi munkagépeket alkalmazzák: 

 



ELŐ ZETES VIZSGÁ LÁTI DŐKÚMENTÁ CIŐ  

DÖMÖS STRAND 

 

OLDAL 12 

Ákusztika Mérnöki Iroda Kft az ÉMI-TÜV SÜD Kft által MS 0924-012 számon MSZ EN ISŐ 9001:2015 szerint tanúsított 
szervezet MSZ EN ISŐ 14001:2015 környezetirányítási rendszer  az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve 

BM014715 

Földkitermelés, tereprendezés 

- Gumikerekes vagy la nctalpas markolo  

- Homlokrakodo  ge p, Teherja rmu vek 

Kiszolgáló épületek horgonyzási pontjainak készítés 

- Betonmixer, lapvibra tor 

Kiszolgáló épületek telepítése 

- Áutodaru 

Szakipari szerelési munkák (épületszerkezeti, épületgépészeti, elektromos) 

- Ke zi elektromos kisge pek 

Anyagbeszállítás 

- Kisteherja rmu vek 

Fakivágás 

- la ncfu re sz 

 

Á 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. A kitermelt föld mennyisége nagyjából 

1.500 m3, mely visszatöltésre kerül a tereprendezési munkálatok során. 

Kismértékű földmunkára kell továbbá számolni a mobil épületek horgonyzási pontjainak 

kialakításánál is. Á földmunkák előre becsült mennyisége 170 m3. Á kitermelt talajt a területről 

elszállítják. 

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

munkanap. Á föld elszállítás várható teherforgalma 24 tonna teherbírású tehergépkocsikkal (és 

1,4 t/m3 laza földsűrűséggel) számolva 6 tgk. forduló, amely napi 1-2 tgk. fordulót jelent. Á 

földkitermelés során a tervezési területen egyidejűleg legfeljebb 1 markológép/homlokrakodó és 

egy tehergépkocsi tartózkodik. Á többi kivitelezési munkafázishoz kapcsolódóan is történik 

teherszállítás, ennek volumene várhatóan a földkitermelés teherforgalmi intenzitása alatt marad. 

Á kivitelezés során előzetes fafelmérés alapján a veszélyes fákat kivágják. Á kivágott fákat minden 

esetben pótolják. 

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. Á kivitelezés teljes időtartama várhatóan 3-4 hónap. 

5 Környezeti hatások elemzése – Hulladékgazdálkodás 

Á tervezett beruházás kapcsán az építési fázisban és az üzemelési fázisban keletkeznek 

hulladékok. 

5.1 Építési és bontási hulladékok 

Á szükséges építés, szerelés, berendezés idején veszélyes és veszélyesnek nem minősülő 

hulladékok keletkezhetnek. 

Á várhatóan képződő építési hulladékok főbb csoportjait az 5-1. táblázatban ismertetjük: 
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Hulladék 

kód 
Megnevezés 

- 08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek 
termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

- 08 01 Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 
valamint ezek eltávolításából származó hulladékok 

- 08 02 Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából 
és felhasználásából származó hulladékok 

- 08 04 Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 

- 12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 
hulladékok 

- 12 01 Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 
hulladékok 

- 14 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08) 

- 14 06 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok 

- 15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott abszorbensek, 
törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

- 15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 
hulladékokat) 

- 15 02 Ábszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

- 17  Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 

- 17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

- 17 02 Fa, üveg és műanyag 

- 17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

- 17 05 Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási 
meddő 

- 17 09 Egyéb építkezési és bontási hulladékok 

- 20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló kereskedelmi, ipari 
és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

- 20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

- 20 02 Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) 

- 20 03 Egyéb települési hulladék 

5-1. táblázat: Építési hulladék 

Áz építési és bontási hulladékok pontos minőségi és mennyiségi meghatározása a kiviteli tervek 

szerinti anyagfelhasználás ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésük a létesítmény kialakításától, 

az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák 

ütemezésének megfelelően várható. 

Áz építési munkálatok során várhatóan a kitermelt talaj mennyisége ~170 m3 lesz. A kitermelt 

talaj a területen nem kerül felhasználásra, teljes mértékben elszállítják azt. A gabionfalas partfal 

megerősítés során ~1500 m3 lesz várhatóan a kitermelt föld mennyisége, viszont ez a beruházás 

során a területen várhatóan felhasználásra kerül. 

Á kivitelezés során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség esetén a talajt csak engedéllyel 

rendelkező lerakóhelyen szabad elhelyezni. 

Á talajkitermelést leszámítva egyéb bontási jellegű munkával a területen nem kell számolni. 
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Áz építkezés időtartamában a dolgozók létszámától függő mennyiségű települési hulladék, 

valamint a beépítésre kerülő egységek göngyölegeinek, csomagoló anyagainak elszállításáról 

szükséges gondoskodni. 

Á szelektíven gyűjthető papír, műanyag, fém és üveg hulladékok gyűjtésére az építési területen 

tároló helyet kell kijelölni. 

Á vegyes építési hulladékot konténerben tárolják elszállításig. 

Á hulladékot a munkaterületen úgy szükséges tárolni, hogy az a talaj, felszín alatti víz és 

csapadékvíz elszennyeződését ne okozza. 

Áz építés során keletkező veszélyes hulladékoknak munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyet 

alakítanak ki. 

Á keletkező hulladékok részére kialakított gyűjtőhely üzemeltetése során figyelembe kell venni az 

egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait. 

Á hulladékelszállítást engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztetheti az építési vállalkozó. 

Á munkálatok során keletkező nem veszélyes hulladékok esetében az elszállítást igazoló 

bizonylatok másolatát, a veszélyes hulladékok esetében pedig az „SZ" jegyek másolatát az építési 

vállalkozó benyújtja az illetékes környezetvédelmi hatósághoz a használatbavételi engedély 

megkérésével egyidejűleg. 

Á keletkezett hulladékok nyilvántartását és adatszolgáltatását az építési vállalkozó 

környezetvédelmi szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint végzi. 

5.2 Üzemelés során keletkező nem veszélyes hulladékok 

A strand és az ahhoz kapcsolódó mobil kiszolgáló építmények üzemelése során jellemzően kevert 

települési hulladék, valamint a szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladék keletkezése 

jellemző. 

Á hulladékok gyűjtése az egyes kiszolgáló építményekben helyileg történik, valamint a strand 

területén kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetekben. Á strand területén keletkező hulladékok 

összegyűjtése az üzemeltetető feladatkörébe tartozik. 

Á házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Dömös településen is működik, így a lerakásra vagy 

ártalmatlanításra kerülő kevert települési hulladék mennyisége lényegesen csökkenthető, 

amennyiben a strand látogatói alkalmazzák a helyes szelektív hulladékgyűjtési gyakorlatot. 

A strand üzemelési ideje a késő tavaszi időszaktól a kora őszi időszakig tart (május közepe – 

szeptember közepe). 

Á jellemző keletkező hulladékokat alábbi táblázatban mutatjuk be. 
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Hulladék megnevezése 
Fizikai 

megjelenés 
Hulladék 

azonosító kód 
Évi mennyiség 

(kg) 

Papír, karton hulladék (szelektíven gyűjtött) szilárd 15 01 01 5.000 

Műanyag (szelektíven gyűjtött) szilárd 15 01 02 6.000 

Egyéb települési hulladék szilárd 20 03 01 10.000 

5-2. táblázat Nem veszélyes hulladékok az üzemelés során 

Á mobilházakban keletkező szennyvizet a tervezési területen belül kialakításra kerülő méretezett 

szennyvíz tárolóban gyűjtik, majd adott időközönként tengelyen szállítják el. Á várhatóan 

keletkező szennyvíz mennyisége 10,3 m3/nap. Á tengelyen szállított szennyvíz hulladék azonosító 

kódja: 20 03 06. 

5.3 Üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok 

A strand üzemeltetése során jellemzően a mobil kiszolgáló létesítmények szerelési, karbantartási, 

takarítási munkák kapcsán kell veszélyes hulladékok keletkezésével számolni. Fontos 

megjegyeznünk, hogy a LED fényforrásokat leselejtezett elektromos berendezéseknek tekintjük, 

így a fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék frakció mértéke alacsonyabb, jelen esetben 

nem is jelentkezik. 

Áz üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokat a következő táblázatban foglaltuk össze. 

Hulladék megnevezése 
Fizikai 

megjelenés 

Hulladék 
azonosító 

kód 

A veszélyességet 
okozó 

komponens 

Évi mennyiség 
(kg) 

Elemek és 
akkumulátorok 

Szilárd 20 01 33* 
Nikkelvegyületek 
Nikkel és réz 
vegyületek 

0,5 

Leselejtezett elektromos 
berendezések 

Szilárd 20 01 35* 
Nikkel és réz 
vegyületek 

1 

5-3. táblázat Veszélyes hulladékok az üzemelés során 

Á karbantartások / takarítások során képződött hulladék elszállításáról a munkálatokkal 

megbízott vállalkozó gondoskodik, így annak tárolása nem történik a mobil épületekben. Egyéb 

esetben az épületek üzemeltetője, gondoskodik róla, hogy megfelelő hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szakcég elszállítsa a hulladékot. 

Á veszélyes hulladékok gyűjtését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján szükséges végezni. 
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6 Környezeti hatások elemzése - Víz- és talajvédelem 

6.1 Környezeti adottságok 

Á tevékenységgel érintett területet jelenlegi állapotának meghatározása során az alábbi 

szakirodalmi adatokra támaszkodtunk: 

Dövényi Zoltán (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. MTÁ Földrajztudományi 

Kutatóintézet, Budapest, 2010.; 

Helye:  Nagytáj:   Észak-Magyarországi Középhegység 

  Középtáj:   Visegrádi-hegység 

  Kistáj:     Visegrádi-Dunakanyar 

  Közigazgatási határ:  Dömös település 

Áz érintett terület a Visegrádi-Dunakanyar része. Á kistáj Komarom-Esztergom es Pest megyeben 

helyezkedik el. Területe 59 km2. 

6.1.1 Domborzat  

Á kistáj tektonikusán előre jelzett, antecedens, többnyire szimmetrikus, eróziós folyóvölgy. 

Területének kb. 20%-a közepes magasságú, enyhén tagolt síkság, kb. 80%-a völgytalp. Tszf-i 

magassága 107 és 220 m között változik. Áz árterek átlagos magassága 120 m, a teraszok 30-200 

m relatív magasságban helyezkednek el. Á relatív relief átlagos értéke 106 m/km2. Á kistáj 

középső részén - a teraszok magasabb helyzete miatt - ez az érték 130 m/km2, K-en és Ny-on 

viszont csak 70 m/km2 körüli. Á völgysűrűség átlagos értéke 1,5 km/km2. Intenzív 

lejtőpusztulással, ill. mozgásveszélyes felszínekkel Dömös és Pilismarót, valamint Visegrád és 

Zebegény-Verőce között, a Duna felé lejtő felszíneken találkozhatunk. Á domborzati adottságok 

elsősorban a rekreációs célú területhasznosítás szempontjából kedvezőek. 

6.1.2 Vizek  

Á kistájat a Duna Esztergom-Vác közötti főmedre (39 km) és a belőle Visegrád alatt kiágazó 

Szentendrei-Dunaág (31,5 km) uralja. Á hegységek közé zárt medenceszakasz vízháztartását 
Nagymaros adatai jellemzik. 

Árvizei márciusban (hóolvadás) és júniusban (nyári esők), míg kisvizei ősszel és télen a 

leggyakoribbak. Nagy árvizei alkalmával (mint 2001-ben) a jobb parti ártér jelentős része víz alá 

kerül, s a beömlő mellékpatakok torkolati szakaszát ez visszaduzzasztja. Áz egységes 

folyómederben szállítási-hajózási akadály nincs, de kisvíz idején a Szentendrei-ágban nem lehet 

hajózni. 

A víz minősége II. osztályú, amit azonban a vízállás is befolyásol. Állóvíz az utóbbi évtizedekben 

keletkezett Pilismarótnál, a kibányászott kavicsréteg helyén. Felszíne már meghaladja a 100 ha-t. 

Vízállását a Duna vízszintje határozza meg. Ebben az öblözetben van az egyetlen jelentős 

„talajvíz"-előfordulás is. 

Fúrásból egyetlen jelentős víz előfordulást ismerünk: Lepencénél (1900 l/p hozamú, 38 °C-os). A 

parti sávot képviselő terület mindenféle vízigénye - a lakosságit kivéve - korlátlanul fedezhető a 

Dunából. 

Á kistáj frekventált üdülőterületi jellege megköveteli a vezetékes vízellátás és a 

szennyvízelvezetés teljes körű megoldását. Ez az előbbi esetében lényegében megvalósult, s 
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előrehaladott állapotban van az utóbbinál is. Csatornahálózat minden településen van, csak még 

nem teljesen kiépített. 

6.1.3 Földtan 

Á kistáj alapja harmadidőszaki homokkő és andezittufa, ill. agglomerátum. Á felszíni, ill. felszín 

közeli üledékek kb. 20%-a lösz, ill. lejtőlösz, kb. 40%-a pleisztocén folyóvízi homok és kavics, a 

további kb. 40%-a holocén, többnyire folyóvízi üledék. Szerkezeti irányait helyenként a Duna 

folyásirányával is jelzett ÉNy-DK-i, valamint erre merőleges, a rögös-töréses feldarabolódáshoz 

kapcsolódó ÉK-DNy-i vonalak jellemzik. 

6.1.4 Talaj 

Á kistáj talajtakaróját a pleisztocén folyóvízi üledékeken közel egyenlő területi részarányban (27 

és 28%) szerves anyagban szegény, meszes homok és különböző mechanikai összetételű nyers 

öntés talajok alkotják. Á kistáj azonban elsősorban üdülőövezetként jön számításba. Á homoktalaj 

hasznosítása szántóként 30%, szőlőként 20%, gyümölcsösként és erdőként 10-10%-ban 

lehetséges. Á Duna-ártér öntés talajai 80%-ban szántóföldi művelésre alkalmasak (ext. 25-60, int. 

35-80). Jó eredménnyel termeszthető rajtuk a búza, az őszi árpa, a kukorica és a lucerna, de 

kísérleteztek még szójával is. 

Á Dunára néző domboldalak löszös és idősebb korú üledékein vályog, agyagos vályog mechanikai 

összetételű, közepes vagy gyenge vízvezető képességű, jó vagy nagy víztartó képességű 

barnaföldek találhatók kb. a terület 28%-án. Á Dunától D-re lévő dombokon a barnaföldek a sekély 

termőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak. Á barnaföldek mezőgazdasági hasznosítása a 

lejtőviszonyok szerint alakulhat. Termékenységük az erodáltság szerint változik, 

termőképességük is az erózió mértéke szerinti (ext. 20-50, int. 25-75). Szántóként 40%, 

gyepterületként 20%, gyümölcsösként további 20% hasznosítható. 

Áz É-i, csapadékosabb domboldalakat az agyagbemosódásos barna erdőtalajok 15% területi 

részarányban borítják. Mechanikai összetételük részben vályog, részben homok. Áz erodálódott 

erdőtalaj vízgazdálkodása szélsőségessé válik (ext. 30-60, int. 35-80). Áz agyagbemosódásos 

barna erdőtalajok a tájban legfeljebb közepesen erodáltak. Főként (kb. 90%) erdőterületként 

hasznosulhatnak. 

Á tájban az intenzív lejtőpusztulású, Duna felé lejtő felszíneken köves és földes kopár talajok (2%) 

fordulnak elő, amelyek 80%-án szőlő és gyümölcsös telepítése is lehetséges. 

6.1.5 Éghajlat 

Éghajlatilag eléggé változatos képet mutat. Á kistáj átmeneti zóna a mérsékelten meleg és a 

mérsékelten hűvös típusok között oly módon, hogy a hűvösebb területek É-ról és D-ről, a 

melegebbek K-ről és Ny-ról határolják. Nedvességellátottság szempontjából egységesen a 

mérsékelten száraz kategóriába tartozik. 

Á napos órák évi száma 1900 körüli, ebből a téli három hónap 180, a nyári mintegy 770-780 órával 
részesül. 

Áz évi középhőmérséklet 9,5 és 10,2 °C között, a nyári félévé 16,0 és 16,5 °C között van. Á 10 °C 

középhőmérsékletet meghaladó 185-190 napos időtartam ápr. 10-15. és okt. 19. között várható. 

Á fagymentes időszak sokévi átlagos hossza 185-188 nap; kezdete ápr. 15. körül van, de a D-i 

fekvésű lejtőkön pár nappal korábban, vége okt. 20. körül várható. Á nyári legmelegebb napok 

hőmérsékletének átlaga 32,0-33,0 °C, a téli leghidegebbeké -17,0 °C körüli. 
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Áz évi csapadékösszeg 580 és 650 mm között várható; a terület középső része csapadékosabb. Á 

tenyészidőszak csapadéka mintegy 320-350 mm. Visegrádon mérték a legtöbb 24 órás 

csapadékot, 108 mm-t. Á hótakarós napok száma 35-40, az átlagos maximális hóvastagság 20-25 

cm. 

Áz ariditási index a terület középső részén 1,08 körüli, míg ettől Ny-ra és K-re 1,20-ig nő. 

Áz uralkodó ÉNy-i szélirány mellett az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. 

Áz éghajlat és a területi adottságok az erdőgazdálkodás mellett a turisztikának, az üdülésnek és a 

vízi sportoknak kedveznek. 

6.2 Érzékenységi besorolás 

6.2.1 Felszín alatti víz szempontjából 

Á felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint: 

Település 
Fokozottan 

érzékeny 
Érzékeny 

Kevésbé 
érzékeny 

Kiemelten 
érzékeny 

Dömös  X 
  

6-1. táblázat: Dömös település érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek szempontjából 

6.2.2 Felszíni vizek szempontjából 

Á vizsgált ingatlan a Duna vízgyűjtőterületén található, a folyótól mentén található. 

Á Duna Európa második leghosszabb és legbővizűbb folyója a Volga után, hossza 2860 km. Hazánk 

fő folyója, Magyarország területe teljes egészében a vízgyűjtőjéhez tartozik. Magyarországi 

szakasza 417 km, ebből 142 km határfolyó Szlovákiával. Háromszáz mellékfolyója közül 30 

hajózható. Legnagyobb mellékfolyója a Tisza. 

Á tervezési területet a folyam nem érinti közvetlenül, normál vízállás mellett. Á tervezési terület 

a Duna nagyvízi meder határán belül található. Á területre készített nagyvízi meder kezelési terv 

száma:01.NMT.04. 

Á tervezési terület Ny-i felén található szakadópartnak a partfalmegerősítése a 04-es hrsz-en belül 

fog megvalósulni, így jogi oldalról nézve a felszíni vízbe nem történik beavatkozás. Á jelenlegi 

állapot szerint technikailag viszont a Duna ezen a szakaszon már kisrészben benyúlik a 04-es hrsz-

be. A tervezett megoldással ezt a partfalmosási folyamatot állítanák meg, valamint egyben a Duna 

tényleges partvonala ismét visszakerülnek a jelenlegi hrsz-i területére. 

Á mobilházakban keletkező szennyvizet a tervezési területen belül kialakításra kerülő méretezett 

szennyvíz tárolóban gyűjtik, majd adott időközönként tengelyen szállítják el. Á várhatóan 

keletkező szennyvíz mennyisége 10,3 m3/nap. 

6.2.3 Vízbázis védelmi szempontból 

Á vizsgált ingatlan területe jelenlegi ismereteink szerint nem érinti a közüzemi vízbázisok 

védőterületét és hidrogeológiai védőidom felszíni vetületét sem. Áz előzőkre való tekintettel 

megállapítható, hogy a vizsgált ingatlanra nem vonatkoznak a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendeletben meghatározott használati korlátozások. 



ELŐ ZETES VIZSGÁ LÁTI DŐKÚMENTÁ CIŐ  

DÖMÖS STRAND 

 

OLDAL 19 

Ákusztika Mérnöki Iroda Kft az ÉMI-TÜV SÜD Kft által MS 0924-012 számon MSZ EN ISŐ 9001:2015 szerint tanúsított 
szervezet MSZ EN ISŐ 14001:2015 környezetirányítási rendszer  az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve 

BM014715 

6.2.4 Vízgyűjtő gazdálkodási szempontból 

Á közel 8600 km2 területű Közép-Duna tervezési alegység meglehetősen különleges helyzetben 

van, mivel nem egységes vízgyűjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások 

vízgyűjtőinek sokaságát foglalja magába. Ennek megfelelően a terület földrajzi felépítése is 

változatos: a bal parton ide tartozik a Börzsöny déli része, a Gödöllői-dombság nyugati szegélye 

és a hordalékkúpteraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny északi elvégződése. Á jobb parton az 

északkelet - délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes szerkezetű Dunántúli-középhegység 

résztájai közül a Visegrádi-hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és 

a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezőföld északi része csatlakozik a területhez. 

Ebből következően a tervezési egység földtani felépítése is rendkívül változatos. 

6.2.5 Termőföld védelmi szempontból 

Á vizsgált telephely közvetlenül nem érint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

2. § 19. pontja szerint meghatározott ingatlant, ami szerint a termőföld az a földrészlet, amely a 

település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, 

legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet 

az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül. 

Á MEPÁR böngésző által szolgáltatott információk alapján a vizsgált terület nitrátérzékeny. 

6.2.6 Települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi szempontjából 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 

KvVM-BM együttes rendelet szerint.  

Á települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a legveszélyeztetettebb 

településrész határozza meg. 

Á település: 

a) erősen veszélyeztetett „Á” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, 

illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon 

elönthet; 

b) közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 

fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd; 

c) enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik 

el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik. 

Áz érintett települések besorolása: 

Település Megye Jellemző minősítés 

Dömös Komárom-Esztergom B 

6-2. táblázat: Érintett terület besorolása ár- és belvízvédelmi szempontból 

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint a mértékadó 

árvízszint (MÁSZ) a Duna 1699,5 fkm. szelvényénél telepített vízmércén 107,79 mBf szinten van. 

6.2.7 Erdővédelmi szempontjából 

Á vizsgált terület közvetlen környezetében nem található erdőterület. Ez az ingatlan 

elhelyezkedésének köszönhető. 
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6.3 Vizsgált létesítmény vízgazdálkodása 

6.3.1 Vízellátás 

A tervezett kiszolgáló létesítmények ivóvíz ellátása a Duna Menti Regionális Vízművek Zrt. 

kezelésében lévő közüzemi hálózatáról tervezik biztosítani. 

Á kiszolgáló épületek várható napi ívóvíz igénye: 10,3 m3/nap. 

Áz épületekben belső fali tűzcsap hálózat nem létesül. 

6.3.2 Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés 

Áz ingatlanon belül elválasztott rendszerű szennyvíz gyűjtő rendszer kerül kialakításra. 

Szennyvízelvezetés: 

A mobilházak vizesblokkjaiban kommunális szennyvíz keletkezik melyek becsült 

szennyvízkibocsátása összesen 10,3 m3/nap. Á mobilházakban keletkező szennyvizet a tervezési 

területen belül kialakításra kerülő méretezett szennyvíz tárolóban gyűjtik, majd adott 

időközönként tengelyen szállítják el. 

Csapadékvíz elvezetés: 

Á burkolt területen keletkező tiszta csapadékvizek (tetőfelületi, járda) a zöldfelületekre kerülnek 

elvezetésre, ahol elszikkadnak. Á burkolatlan területekről a csapadékvíz nem kerül elvezetésre, 

azok helyben szikkadnak el. Á területen olajszármazékokkal szennyeződhető csapadékvizek nem 

keletkeznek. 

6.4 A tervezett beruházás hatása 

6.4.1 Földtani közegre 

Telepítés: 

Áz alapozást igénylő létesítmények esetében a földtani közeg felső része megbontásra kerül. Á 

földtani közeg szennyezését megfelelő munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával meg 

lehet előzni. 

Á munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. Á munkagépek 

üzemanyag tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen történhet. 

Á kitermelt talaj deponálása engedélyezett helyen történhet. 

Á tevékenység folytatása idejében az ott dolgozók szociális igényeinek kielégítésére mobil WC is 

kerül elhelyezésre. Á mobil WC tartályának cseréjét, ürítését megfelelő időközönként elszállítják 

engedéllyel rendelkező vállalkozóval. 

Á telepítés fázisában előreláthatólag csak fizikai hatások várhatóak, kémiai hatásokra nem 

számítunk. Á fizikai hatások a létesítmények telepítési helyein és a felvonulási területeken 

következhetnek be. Á fizikai hatások az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• a területen mozgó munkagépek hatására a felszín közeli talajrétegek kismértékű 

szerkezeti módosulása (tömörödése) következhet be, 

• a megbontásra kerülő területeken (felvonuló utak, alapok, vezetékek nyomvonala) talaj 

szerkezete megváltozik. 
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Áz előzőek alapján megállapítható, hogy a tervezett strand és annak kiszolgáló létesítményeinek 

megvalósításához kapcsolódó járulékos munkák a földtani közeget érinti, de megfelelő 

intézkedések, szabályok betartása mellett azt károsan nem befolyásolja. 

Üzemelés: 

Áz ingatlan részben megfelelő közműkapcsolati rendszere (közüzemi vízellátás) és 

infrastruktúrája, valamint használati funkciója által a földtani közeg elszennyeződése nem 

valószínűsíthető, ugyanis közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem valósul meg.  

Á közműhálózattal történő kommunális szennyvízelvezetésre a jelenlegi információk alapján 

nincs lehetőség, ezért a keletkező szennyvizet zárt szennyvíztartályban gyűjtik, majd adott 

időközönként tengelyen szállítják el. Ebből adódóan közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem, 

csak ideiglenes tárolás történik a helyszínen. 

Az létesítmény területfoglalása a terület zöldfelületi nagyságát kis mértékben csökkenti. Az 

ingatlan külterületen helyezkedik el, ettől függetlenül termőterület csökkenés nem következik be, 

mivel a terület árterület/partisáv. 

Ezek alapján elmondható, hogy a tervezett létesítmény üzemeltetése a földtani közeget normál 

üzemkörülmények között nem érinti. 

Felhagyás: 

Á telephely felhagyása esetén a strandhoz kapcsolódó mobil kiszolgáló épületek elszállításra 

kerülnek, azok horgonyzási pontjai elbontásra kerülnek. Á munkálatok hatásai az építési 

tevékenységhez képest kisebb mértékűek, mivel a szakadópart stabilizálására telepítendő 

gabionelemek ebben az esetben sem kerülnek bontásra. 

Havária: 

Á tervezett létesítmény üzemeltetéséből adódó haváriára események normál üzemi körülmények 

között nem várhatóak. Á zárt szennyvízgyűjtő tartály nem rendeltetésszerű üzemeltetéséből 

adódóan, valamint esetleges sérüléséből adódóan keletkezhetnek a területen lokális 

szennyezések. Á kárelhárítást a lehető leghamarabb el kell kezdeni. 

6.4.2 Vizekre 

Telepítés: 

Á tervezett beruházás megvalósítása a felszíni vizeket érinti. Áz érintettség a szakadópart 

stabilizálásának munkálatai során jelentkezik (gabionfal elemek telepítése). 

Á mobil épületek horgonyzási pontjainak kialakítása esetében a talaj felső részének megbontása 

által esetleg a talajvíz természetes védettsége megszűnhet. 

Á telepítés során veszélyes anyagokat csak műszaki védelemmel ellátott tárolóban tárolhatnak. Á 
munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. Á munkagépek 

üzemanyag tankolása helyszínen csak kármentővel ellátott területen történhet. 

Áz előzőek alapján megállapítható hogy a tervezett létesítmények megvalósításához kapcsolódó 

járulékos munkák a felszín alatti vizet nem érintik. 

Á tervezett beruház megvalósítása érinti a felszíni vizeket, de azt károsan nem befolyásolja. 
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Üzemelés: 

Áz ingatlan részben megfelelő közműkapcsolati rendszere (közüzemi vízellátás) és 

infrastruktúrája, valamint használati funkciója által a földtani közeg elszennyeződése nem 

valószínűsíthető, ugyanis közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem valósul meg.  

Á közműhálózattal történő kommunális szennyvízelvezetésre a jelenlegi információk alapján 

nincs lehetőség, ezért a keletkező szennyvizet zárt szennyvíztartályban gyűjtik, majd adott 

időközönként tengelyen szállítják el. Ebből adódóan közvetlen szennyezőanyag elhelyezés nem, 

csak ideiglenes tárolás történik a helyszínen. 

Á telephelyen veszélyes anyagokat, veszélyes hulladékokat csak műszaki védelem alkalmazásával 

tárolhatnak. 

Á strand felszíni vízzel érintett területén a sekély partmenti zónákban az üzemelési időszak alatt 

az iszap felkeveredhet. Emiatt az üzemelési időszakban az itt élő állatokra negatív hatással van a 

strand üzemelése. 

Áz előzőek alapján megállapítható, hogy a tervezett strand és a hozzá kapcsolodó mobil épületek 

üzemelése a felszíni vizeket érinti, de megfelelő intézkedések, szabályok betartása mellett azt 

károsan nem befolyásolja. 

Felhagyás: 

Á telephely felhagyása esetén a strandhoz kapcsolódó mobil kiszolgáló épületek elszállításra 

kerülnek, azok horgonyzási pontjai elbontásra kerülnek. Á munkálatok hatásai az építési 

tevékenységhez képest kisebb mértékűek, mivel a szakadópart stabilizálására telepítendő 

gabionelemek ebben az esetben sem kerülnek bontásra. 

Bontást követően a munkagödröt szennyezés mentes talajjal vissza kell tölteni, hogy a felszín 

alatti víz védettsége biztosított legyen. 

Havária: 

Á tervezett létesítmény üzemeltetéséből adódó haváriára események normál üzemi körülmények 

között nem várhatóak. Á zárt szennyvízgyűjtő tartály nem rendeltetésszerű üzemeltetéséből 

adódóan, valamint esetleges sérüléséből adódóan keletkezhetnek a területen lokális 

szennyezések. Á kárelhárítást a lehető leghamarabb el kell kezdeni. 
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7 Környezeti hatások elemzése - Levegőtisztaság- védelem 

7.1 Fűtés, hűtés, HMV ellátás 

A strandhoz kapcsolódó kiszolgáló mobil épületekbe nem kerül telepítésre fűtési és hűtési 

rendszer. Áz épületek HMV ellátása lokálisan, elektromos kisbojlerrel kerül megoldásra. 

7.2 Szellőzés 

A mobil épületek szellőzése azok méretéből adódóan, gravitációs úton valósul meg. 

7.3 Adatok és módszerek 

Á figyelembe vehető légszennyező anyagok közül azokat vizsgáltuk, melyeknek a vonatkozó 

immissziós határértéke legkisebb, és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, 

hígulási paraméterek azonosak. Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. Erre az anyagra 

számított „megfelelő” levegőminőséget biztosító távolságon túl, a többi szennyezőanyag 

koncentrációja sem lépheti túl a határértéket. Á hatásterület meghatározásánál is erre a tényre 

hivatkoztunk. Egységnyi emisszió esetén a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid a pontforrás 

üzemeléséből és PM10 az építési technológiák működéséből adódóan, ezért a számítások 

elvégzéséhez elegendő ezeket a szennyezőket figyelembe venni.  

Á tevékenységek, mint levegőterhelő hatótényezők eredő forrásai a levegőminőség romlásának 

mértéke alapján minősíthetők. Á hatás elbírálásához a 4/2011. VM rendeletben közölt 

egészségügyi határértékeket és tervezési irányértékeket használtuk fel. 

 

Légszennyező 
anyag 

Órás határérték 
[µg/m3] 

24 órás 
határérték 

[µg/m3] 
Éves határérték [µg/m3] Vesz. fok. 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Nitrogén-oxidok 
(mint NO2) 

200 150 - II. 

Szálló por (PM10) - 50 40 III. 

Szén-monoxid 
(CO) 

10000 5000 3000 II. 

7-1. táblázat: Immissziós határértékek 

Megvizsgáltuk az egyes források által okozott terjedési hatás mértékét és hatásterületét. Á 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. és 14. pontjai alapján hatásterület három eljárással 

határozható meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltakat: 

Helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 

légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a 

légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a 

füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb; 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 



ELŐ ZETES VIZSGÁ LÁTI DŐKÚMENTÁ CIŐ  

DÖMÖS STRAND 

 

OLDAL 24 

Ákusztika Mérnöki Iroda Kft az ÉMI-TÜV SÜD Kft által MS 0924-012 számon MSZ EN ISŐ 9001:2015 szerint tanúsított 
szervezet MSZ EN ISŐ 14001:2015 környezetirányítási rendszer  az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve 

BM014715 

Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 

jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező 

anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és 

magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási 

időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 
 

Á hatásokat modellszámítások alapján határoztuk meg. Á számításokat az ÁIRCÁLC v5.3.2 

szoftverrel végeztük. Á szoftver az MSZ 21459-es sorozat és az MSZ 21457 szabványok 

felhasználásával készült. 

Á tervezési terület közvetlen környezetéből nem állnak rendelkezésre levegőminőségi adatok. Áz 

Őrszágos Légszennyezettségi Mérőhálózat legközelebbi mérőállomása Esztergomban található 

(állomás típusa: városi háttér). 

Á terjedésszámítások során viszont a Budapest pestszentlőrinci meteorológiai állomás 
meteorológiai adatait vettük figyelembe. Á tervezési területen a jellemző szélirány Ny-Ény-i. 
Modellszámításnál paraméterei: 

 

7-1. ábra: Szélirány gyakoriságok (forrás: www.meteoblue.com) 

 Sze lsebesse g:   2,5 m/s 

 Stabilitási kategória:  6 semleges 

 Domborzat:   völgy 

 Érdesség:   z0= 1 (kistelepülés) 
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Légszennyező anyag 
Éves átlagos levegőterheltség 

[µg/m3] 

Nitrogén-dioxid 11,9 

Szálló por (PM10) 17 

Szén-monoxid (CO) 429 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 16,3 

7-2. táblázat: Terület alap levegőterheltsége 

7.4 Építés levegőterhelő hatása 

Áz építés során legjelentősebb hatótényező a talaj kitermelés és a munkagépek építési területen 

végzett mozgása, mely során a belső közlekedési utak felszínéről, és a mozgatott talajból jelentős 

mértékű kiporzás várható. Ennek levegőminőségre gyakorolt hatását modellszámítással 

vizsgáltuk. 

Á munkaterületről származó szálló por kibocsátás az építési területen zömében két 
résztevékenységhez köthető: 

- Fo ldanyag kitermele se  
- Teherge pkocsik mozga sa sora n to rte no  porfelvero de s 

Á domináns porkibocsátó forrásokra vonatkozó számítási eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be. 

Á kiporzás következtében fellépő szilárd légszennyezőanyag-kibocsátás becsléséhez fajlagos 
kibocsátási értékeket használtunk.  

Á fajlagos kibocsátási adatok forrása az Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapján elérhető 
alábbi szakirodalom: 

bányászati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009 

 

Földkitermelés hatásának számítása: 

Áz emissziós faktort az alábbi képlettel határoztuk meg: 

 

 𝐸 = 0,45 ·
𝑠1,5

𝑀1,4 · 0,75  

 

ahol s a talaj iszaptartalma (esetünkbn kb. 15 %), M pedig a talaj illetve haszonanyag átlagos 
nedvességtartalma (esetünkben kb. 18 %). E = [kg/h], 1 munkagépre vonatkoztatva. 

Á földkitermelést várhatóan 2 db kanalas kotró végzi. 

Á kitermelt földanyag ürítéséből és egyengetéséből származó, valamint az anyag ideiglenes 

depóba halmozásából eredő emissziókat leíró fajlagos emissziós faktort (dimenziója: kg/t) a 

következők szerint képeztük: 

𝐸𝐹 = 𝑘 · 0,0016 ·
(

𝑈
2,2)

1,3

(
𝑀
2 )

1,4  
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ahol U az átlagos szélsebesség [m/s], M a terített anyag nedvességtartalma (24%), k pedig a 

részecskeméret szorzója (PM10 esetén értéke 0,35). 

Á burkolatlan úton történő szállítási tevékenység porkibocsátásának az adott járműkategóriára 

jellemző emissziós faktor számítására alkalmazott összefüggés: 

𝐸𝐹𝑥[𝑘𝑔/𝑉𝐾𝑇] = 𝑘 · (
𝑠

12
)

𝑎

· (
𝑊

2,72
)

𝑏

 

ahol s az útfelszín anyagának agyagtartalma, W az átlagos szerelvénysúly tonnában, k, a és b pedig 

a szennyezőanyag fajtájától függő konstansok. 

Tehergépkocsik mozgása során történő porfelverődés: 

Áz emissziós faktort az alábbi képlettel határoztuk meg: 

 

𝐸 = 𝑘 ∙ 281,9 ∙ (
𝑠

12
)

0,9
· (

𝑊

2,7
)

0,45
  

 

ahol k a vizsgált szemcseméretre vonatkozó szorzó tényező (esetünkben 1,5), s a talaj 
iszaptartalma (esetünkben kb. 15 %), W a jármű átlagos tömege. E = [kg/km], 1 teherautóra 
vonatkoztatva. 

A szállításból eredő porfelverődést is a területi forrás kibocsátásának tekintettük, mivel a 
közlekedési útvonal a területen belül folyamatosan változik.  

A munkaterületről becsülhetően 2 elhaladás/nap intenzitással történik a földszállítás. Á 

teherautók átlagosan 120 m útvonalat tesznek meg egy irányba burkolatlan felületen, 1 forduló 

alkalmával. Tömegük megrakodva kb. 32 t, üresen kb. 8 t. Sebességük a burkolatlan területen 5 

km/h. 

Á felületi kiporzás a közlekedési utak mentén jelentős mértékű lehet a száraz időszakokban, így 
ezeken a területeken porcsökkentési technikákat szükséges alkalmazni. Megfelelő porcsökkentési 
terv kidolgozásával és betartásával a por emisszió legalább 80 %-kal csökkenthető. Á számítás 
során ezt a tényezőt is figyelembe vettük. 

A szakirodalom által megadott emissziós faktorokból kiszámítottuk a területi források 
emisszióját a modellező szoftver számára feldolgozható mg/s dimenziójú mennyiségben. Á 
számítás menetét itt nem részletezzük. 

Á fenti hatások összegzésével megkaptuk a két munkaterület, mint területi forrás szálló por 
kibocsátását. Á számítási eredményeket az alábbiakban foglaltuk össze. 

 

 
Munkaterület szálló por (PM10) emissziója 

[mg/s] 

Kitermelés 133,06 

Munkagépek mozgása 7,85 

Összesen: 140,91 

7-3. táblázat Munkaterületről származó porkibocsátás 

Á tevékenységek, mint légszennyező hatótényezők eredő forrásai a levegőminőség romlásának 

mértéke alapján minősíthetők. Á hatás elbírálásához a 4/2011. VM rendeletben közölt kibocsátási 
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határértékeket és tervezési irányelveket használtuk fel, mely a környezeti levegő egészségügyi 

tisztasági követelményeit tartalmazza. 

Áz építési területet területi forrásként vizsgáltuk. Á modellszámítást egy 50 x 50 m nagyságú 
munkaterületre végeztük el, mivel a munkavégzés várhatóan egyidejűleg nem a teljes beruházási 
területen, csak annak egy részén történik. 

Á modellszámítás alapján az építésből származó többletterhelést a távolság függvényében a 7-2. 

ábra mutatja be. 

 

7-2. ábra: Építésből származó por (PM10) többletterhelés ábrázolása a távolság függvényében 

Áz építési területről származó szálló por hatásterület a tervezési terület határától számított 66 m-
es távolságban határolható le. Ez a hatás csak az építés első fázisában, az intenzív földmunkák 
során jellemző, amennyiben a megfelelő porcsökkentési intézkedéseket megteszik. Á diagram 
alapján megállapítható, hogy tervezett tevékenység következtében a megvalósítás során nem 
várható egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltség. 

7.4.1 Tevékenység levegővédelmi hatásterülete 

Á tervezett beruházás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az építési fázisban a tervezési terület 

határától számított 66 m-es távolságon belül határolható le. Á hatásterület térképes lehatárolását 

a 7-3. ábra mutatja be. 
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7-3. ábra: PM10 hatásterület 

Áz ábra és a diagram szerint a hatásterület nem érint lakott területet. 

7.4.2 Javasolt porcsökkentési intézkedések 

Á hatások minimalizálásához javasolt az építés megkezdése előtt egy pormenedzsment tervet 

kidolgozni. Ehhez a közreműködő szakértőnek a kivitelezés ütemtervéhez igazodó 

porcsökkentési intézkedési tervet célszerű kidolgozni, együttműködve a kivitelezésért, a 

helyszínen felelő szakemberekkel. Szükséges áttekintendő dokumentumok: az organizációs 

tervek és kivitelezési ütemterv, a kivitelezésben felhasznált géppark és elhelyezésük. 

Á legfontosabb poremisszió források az építési területen: 

• Á földmunka, tereprendezés 

• építési munka,  

• teherjármű forgalom. 

Á munkafolyamatok tervezése során ezen munkafázisok hatásait csökkentő intézkedéseket kell 

meghatározni és oktatás keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal. 

A tervezés során térképen javasolt ábrázolni a kritikus munkaterületeket és a szenzitív 

receptorokat figyelembe véve a jellemző meteorológiai paramétereket. Előre tervezve követni kell 

az építési ütemtervet és annak megfelelően előkészíteni a tervezett, lehetséges intézkedések közül 
az alkalmas maximális porcsökkentést eredményezőt. 



ELŐ ZETES VIZSGÁ LÁTI DŐKÚMENTÁ CIŐ  

DÖMÖS STRAND 

 

OLDAL 29 

Ákusztika Mérnöki Iroda Kft az ÉMI-TÜV SÜD Kft által MS 0924-012 számon MSZ EN ISŐ 9001:2015 szerint tanúsított 
szervezet MSZ EN ISŐ 14001:2015 környezetirányítási rendszer  az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve 

BM014715 

Követni kell a hivatalos meteorológiai előrejelzéseket és a tervezett jelentős porkeltő 

munkafázisokat napi szinten, javasolt naplózni is a porképződésnek kedvező időszakok 

meteorológiai adatait és a porkeltő tevékenységek egybeesését, viták, panaszok esetére. 

Javasolt porcsökkentési intézkedések: 

Terep előkészítés: 

• Talaj kitermelés során a terület nedvesítését folyamatosan kell végezni, 

• Ideiglenes depóniák szél alatti falát nedvesíteni, tartós állás esetén takarni 

• kis szemcseméretű, légmozgással könnyen transzportálódó anyagú földterületeket 

nedvesíteni 

• élénk és erős szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s) 

Szállítás: 

• Járművek kerekeinek sár, nedves föld és pormentesítése kerékrázóval, kerékmosóval, 

vagy manuális nagynyomású mosóval kötelező, a közút aszfaltfelületére abronccsal, teherautó 

platóról történő elszóródással nem szabad kihordani a talajt. 

Építési munkák: 

• Áz építés időszakában a munkagépek és szállító járművek műszaki állapotát ellenőrizni 

kell. Csak kifogástalan műszaki állapotú járművekkel szabad a munkát végezni. Kedvezőtlen 

időjárási helyzetben a légszennyezéssel járó munkákat csökkenteni kell, a munkaterületek 

kiporzását locsolással kell megszüntetni.  

A fentiek alkalmazásával az építési fázis porkibocsátása a területen csökkenthető oly 

mértékben, hogy elkerülhető az egészségügyi határérték feletti levegőterheltség 

kialakulása. 

7.5 Üzemelés légszennyezőanyag kibocsátása 

A tervezett strand és az ahoz kapcsolodó kiszolgáló létesítmények üzemeléséből adódan nem 

várható levegőterhelő hatás (nem létesül pontforrás, nem kerül kialakításra parkoló). 

Ez alapján megállapítható, hogy a tervezett strand levegőminőségi szempontból nem fog 

kimutatható változást okozni a területen a jelenlegi állapothoz képest. 
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8 Zaj és rezgésvédelem 

8.1 A vizsgált terület és környezetének zajvédelmi szempontú jellemzése 

Á tervezett szabad strand és kikötő Dömös község belterületén kerül kialakításra. 

 

8-1. ábra: Helyszínrajz – tervezett partfal megerősítés 

Á térség szabályozási terv szerinti helyszínrajza: 

 

8-2. ábra: Helyszínrajz – szabályozási terv részlete 

Á tervezési terület jelenleg ”Kell – különleges ellátást szolgáló terület”, „Kid – idegenforgalmi 

szállásférőhely célú funkciók elhelyezésére szolgáló terület”, „Zkp2 – ligetes közpark”, „KKir – 

idegenforgalmi rekreációs terület” és „Vg – folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti 
sávja” besorolású területekből áll. 
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A Ny-i oldalon „Mko – korlátorzott használatú mezőgazdasági terület” besorolású övezet található 

zajtól védendő létesítmények nélkül. 

A DNy-i oldalon a Kossuth Lajos út „Lf – falusias lakóterület” besorolású lakóövezete húzódik 

kertes családiházas beépítéssel, a tervezett strandtól 240-300 m távolságban. 

DK-i irányban a Kossuth Lajos út mentén „Lke – kertvárosias lakóterület” található szintén kertes 

családiházakkal, a strandterülettől 208-310 m távolságban. 

Á 2/2 hrsz. területen lévő kempingterület „Kid-sz – idegenforgalmi szállásférőhely célú terület” a 

27/2008 KvVM-EüM rendeletben nincs nevesítve zajtól védendő területként. 

8.2 Zaj- és rezgésvédelmi követelmények 

Környezeti zaj 

Üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési 

határértékeit (LTH) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, 

melyek az alábbiak: 

1. Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM  

megítélési szintre [dB(A)] 

nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

2. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészség-
ügyi területek 

45 35 

3. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telep-
szerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők és zöldterület 

50 40 

4. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

5. Gazdasági terület 60 50 

8-1. táblázat: Zajterhelési határértékek – üzemelés 

Az LAM megítélési szintet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben a zajforrás mérésére 

meghatározott módszerben megadottak szerint kell értelmezni. Á megítélési idő a legnagyobb 

zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra. 

Á határértékek a zajtól védendő homlokzatok előtt 2 m távolságban értendők. 

Közlekedési zaj 

Á zajvédelmi határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletének 3. sz. 

melléklete határozza meg, a zajtól védendő terület és útkategória besorolásának függvényében. Á 

rendelet részletét a következő táblázat tartalmazza: 
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Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre× (dB), 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól 

származó zaj 

az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő gyűjtő-
utaktól és külterületi 
közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 

pályaudvarától…származó 
zajra 

… a települési 
önkormányzat 
tulajdonába lévő 

belterületi 
gyorsforgalmi 

utaktól, 
belterületi 
elsőrendű 
főutaktól, 
belterületi 
másodrendű 
főutaktól … 

származó zajra× 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

nappal  

06-22 óra 

éjjel  

22-06 óra 

1. 

Üdülőterület, különleges terüle-

tek közül az egészségügyi 

terület 
50 40 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvá-rosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az 

oktatási létesítmények 

területei, a temetők, a 

zöldterület 

55 45 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 60 50 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 65 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 

8-2. táblázat: Zajterhelési határértékek – közlekedés 

× Részlet. 

Á zajterhelési határértékek LÁM,kö megítélési szintre vonatkoznak. Á megítélési idő a vonatkozó 

jogszabály alapján közlekedési zaj vizsgálata esetén nappal (6:00-22:00) 16 óra, míg éjjel (22:00-

6:00) 8 óra. 

Építési zaj 

Áz építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeket a zajtól védendő 

területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek 

az alábbiak (figyelembe véve a beépítettséget): 
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Zajtól védendő terület 

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

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 
évig 

1 évnél több 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. 

Üdülőterület, különleges 
területek közül az egészségügyi 
terület 

60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvá-
rosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 

8-3. táblázat: Zajterhelési határértékek – építés, kivitelezés 

Á zajvédelmi határérték megállapítása a területi funkció, valamint az építési munka 

időtartamának figyelembevételével történik. Á zajterhelési határértékek az LAM megítélési szintre 

vonatkoznak. Á megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 

óra. 

Jelen esetben a táblázat „1 hónap felett 1 évig” oszlopok határértékei alkalmazandók, mivel a 

vizsgált területen az építés időtartama nem fogja meghaladni az 1 évet. 

Környezeti rezgés 

Á környezetet terhelő rezgések tekintetében is a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

5. sz. melléklete az irányadó, mely szerint: 

„Áz emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben:” 

Sor-
szám 

Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési 
határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

2. 

Lakóépület, üdülőépület, szociális 
otthon, szálláshely-szolgáltató 
épület, kórház, szanatórium lakó- 
és pihenőhelyiségei 

nappal 
06-22 óra 12 10 200 

éjjel 
22-06 óra 6 5 100 

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18163-2 szabvány szerint. 

8-4. táblázat: Az emberre ható rezgés terhelési határértékek épületekben 

Á megítélési idő a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra. 
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8.3 Az alapállapot vizsgálata 

8.3.1 Üzemi háttérterhelés 

Á tervezéssel érintett terület védendő környezetében helyszíni mérést végeztünk legközelebbi 

védendő környezetben, háttérterhelésként az MSZ 18150-1:1998 szabvány 6.4.1. b, pontja 

értelmében az LA95 95 %-os A- hangnyomásszintet határoztuk meg. Á méréseket a közúti 

közlekedési zaj szüneteiben végeztük. 

Vizsgált terület megnevezése 

LA95 [dB] 

nappal  

(6:00 – 22:00) 

éjjel  

(22:00 – 6:00) 

Kossuth Lajos út 17. sz. épület védendő homlokzata előtt 37,8 NV 

Kossuth Lajos út 23. sz. épület védendő homlokzata előtt 35,6 NV 

Pásztor János u. 5. sz. épület védendő homlokzata előtt 36,2 NV 

920 hrsz. zöldterület 35,2 NV 

8-5. táblázat: A hátterhelés mérési eredményei 

NV: nem vizsgált. 

Á környezet csendes, üzemi zajforrás az érintett területeken nem található. 

8.3.2 Közúti közlekedés 

Á térségben a meghatározó közlekedési zajforrás a 11 sz. Budapest-Esztergom-Tát másodrendű 

főút (Kossuth Lajos út). Ebből kifolyólag a továbbiakban ezen közút érintett szakaszainak aktuális 

forgalma által okozott zajterhelést fogjuk vizsgálni. 

Áz Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. 2019. évi forgalomszámlálási adatait felhasználva 

az ÚT 2-1.118 sz. útügyi műszaki előírás (Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő 

módszerrel) alapján számoltuk ki a fenti útszakaszok 2021. évre vonatkozó forgalmi adatait a 

három akusztikai járműkategóriára. Ezen adatok felhasználásával a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet szerint határoztuk meg az utak nappali és éjszakai óraforgalmát mind a három akusztikai 

járműkategóriára. 

Közút elnevezése 

2019. év 2021. év 

n1 

[j/nap] 

n2 

[j/nap] 

n3 

[j/nap] 

n1 

[j/nap] 

n2 

[j/nap] 

n3 

[j/nap] 

11 sz. főút 

(47+000 – 52+839 kmsz) 
4249 358 111 4365 363 116 

8-6. táblázat: Vizsgált útszakasz forgalmi adatai 

Közút elnevezése 

Nappal (6:00 – 22:00) Éjjel (22:00 – 6:00) 

Q1 

[j/h] 

Q2 

[j/h] 

Q3 

[j/h] 

Q1 

[j/nap] 

Q2 

[j/nap] 

Q3 

[j/nap] 

11 sz. főút 

(47+000 – 52+839 kmsz) 
253,7 21,0 6,6 38,2 3,4 1,2 

8-7. táblázat: Vizsgált útszakasz óraforgalmi adatai 
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Áz utakon a megengedett haladási sebesség lakott területen 50 km/h. Áz útsávok 2×1 forgalmi 

sávból állnak, a sávszélesség 3,5-3,0 m. Áz utak útburkolata B típusú akusztikai érdességi 

kategóriába sorolandó. 

Közút elnevezése Vizsgált szakasz 

LAeq (7,5) [dB] 

nappal  
(6:00 – 22:00) 

éjjel  
(22:00 – 6:00) 

11 sz. főút 

(47+000 – 52+839 kmsz) 
lakott terület 65,1 58,1 

8-8. táblázat: Vizsgált útszakasz menti zajkibocsátás értékei 

Á közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű Á-hangnyomásszint) a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint határoztuk meg. Ennek értékeit a vizsgált utakra a 

nappali és az éjszaki időszakra a fenti táblázat tartalmazza. 

8.3.3 Építési tevékenységek 

Á vizsgálati területen és környezetében építési tevékenység jelenleg nem folyik. 

8.4 Az építés alatti állapot 

8.4.1 Zajvizsgálati részterületek 

Á vizsgált terület és környezetének területi besorolását a település hatályos településrendezési 

terve alapján végeztük. Mivel adott irányokban különböző besorolású területek is vannak, a 

hatásterületi határokat ezt figyelembe véve kell meghatározni. 

Á besorolást a vizsgálati részterületek szerint adjuk meg. 

 

T10 részterület 

DNy-i irányban lakóövezet: 

Lf: „falusias lakóterület” 

Zajterhelési határértékek: LTH = 60 / 45 dB(A) – nappal / éjjel. 

 

T20 részterület 

K-DK-i irányban lakóövezet besorolása: 

Lke: „kertvárosias lakóterület” 

Zajterhelési határértékek: LTH = 60 / 45 dB(A) – nappal / éjjel. 

 

8.4.2 A környezeti zajkibocsátás számítási eljárása 

Az építési zaj számítási elmélete az, hogy meghatározott területen mozgó zajforrások (pl. 

rakodógépek, munkagépek, szállító járművek, stb.) a manipulációs területek tetszés szerinti 

pontján elvileg előfordulhatnak, ezért az eredő zajteljesítményszintet a területen egyenletes 

eloszlásúnak tételezzük fel, és hozzárendeljük az eredő zajteljesítmény-sűrűség szintet a 

következőképpen: 
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L' LWAeq WAeq  10 lgS
 

ahol: LWAeq: az aktuális munkafázisban üzemelő összes zajforrás megítélési időre vonatkozó 

egyenértékű zajteljesítményszintjének eredője [dB(Á)], 

 S: a mozgás teljes területe [m2]. 

Á manipulációs területek környezetében lévő tetszőleges (x,y) ponton számítható egyenértékű Á-

hangnyomásszint: 

   




i S
22i

yx

dxdy
lg10yx KL',L WAeqAeq

 

(a Ki korrekciós tagokkal az adott irányban fellépő zajterjedési korrekciókat jelöltük az MSZ ISŐ 

9613-2:1996 szabványnak, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak 

megfelelően.) 

Megjegyzés: Á felhasznált felületi integrál-kifejezés nem integrálható függvény, emiatt annak 

diszkrét formáját alkalmazzuk a számítások során. 

8.4.3 Munkafázisok 

Jelen dokumentációban vizsgált építési szakasz tervezett időtartama nem fogja meghaladni az egy 

évet. Csak a nappali időszakban (600-2200) terveznek építési munkálatokat végezni. 

Á tervezéssel érintett terület jelenleg rendezetlen, cserjével, fákkal benőtt, időnként vízzel 

elöntött, füves terület, enyhe lejtéssel a Duna felé. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból figyelembe veendő munkafolyamatok a következők: 

Egyéb létesítmények bontása (szükség szerint) 

Földmunkák – az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, terítés, tömörítés. 

Á földszállítás tartalmazza a szükséges anyagmennyiség beszállítását, valamint az építésre 

alkalmatlan föld elszállítását lerakóhelyre.  

Á legtöbb földmunkát a tereprendezés igényli, mely során a tervezett gabionfal nyomvonalán a 

terepet 100,80 mBf. szintre ki kell mélyíteni oly módon, hogy az a part irányába lejtsen. Á 

következő nagyobb földmunkát igénylő munkafázis a gabion támfal kialakítása. 

Építmények és eszközök elhelyezése - Á tervezési területen két darab mobil épület kerül 

kialakításra, melyekhez egyenként 6 db horgonyzási pont kerül létesítésre. Árvízi időszakban, 

illetve szezonon kívül így az épületeket el lehet szállítani. Á mobil épületekben kerülnek 

kialakításra a mosdók, pelenkázó, stb. 

Füvesítés, növénytelepítés – a befejező munkák közé tartozik, a végleges tereprendezés elkészülte 

után lehet teljes mértékben elvégezni. 

8.4.4 Az építési munkavégzésből eredő zajterhelés vizsgálata 

Áz építési munkák vonatkozásában részletes organizációs terv még nem áll rendelkezésre. Nem 

ismert a kivitelező, sem a kivitelezés adatai: ütemezés, kivitelezés technológiája, depóniák és 

gépparkok helye. Ebből kifolyólag a várható zaj- és rezgésterhelésre vonatkozóan más, hasonló 

építési tevékenységek tapasztalatai, illetve szakértői becslés alapján lehet előrejelzést adni. 
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Áz egyes építési fázisok alatt az táblázatban szereplő munkagépek és szállítójárművek üzemelése 

várható a feltüntetett üzemelési időtartamokkal. Á táblázatban feltüntettük a munkagépek 

zajkibocsátási adatait is, amiket hasonló jellegű gépek működése során tapasztalt üzemviteli 

adatok adaptálásával becsültük. 

 

Kivitelezési fázis 
megnevezése 

Munkagép 
megnevezése 

Működési 

időtartam 

t [h] 

Zajteljesítmény-
szint LW [dB] 

Munkafolyamat eredő 
zajteljesítményszintje 

LW [dB] 

Fakivágás, 
bozótirtás 

Motoros láncfűrész 6 112 

110,3 Rakodó gép 2 95 

Teherautó 1 92 

Földmunkálatok 

Bobcat 7 94 

99,8 Forgókotró 7 99 

Teherautó 2 92 

8-9. táblázat: Munkagépek működési ideje és zajkibocsátási adatai 

Á munkavégzések során a munkagépek folyton változó pozícióban dolgoznak, ezért folyamatosan 

változik az egyes védendő objektumokat érő zajterhelés mértéke is. Á számításokhoz 

meghatároztuk minden egyes munkafázis védőtávolságát, amelyen belül a mértékadó zajterhelés 

a kritikus munkanapokon meghaladja a vonatkozó határértékeket, valamint a kritikus pontok 

zajterhelését az egyes építési fázisokra. 

8.4.5 Zajvédelmi hatásterület meghatározása 

Építési zaj esetében, hatásterület határainak meghatározására jogszabályi előírás nem létezik. 

Jelen esetben hatásterület alatt a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülésének határvonalát 

értjük. 

Á folyamatosan előrehaladó építkezések esetében folyamatosan változik a munkavégzés 

hatásterülete. Ez indokolttá teszi a „napi hatásterület” fogalom bevezetését. Ez azt takarja, hogy 

az adott munkanapon, az építkezés centrumától számítva milyen távolságtól kezdődően 

teljesülnek a zajterhelési határértékek. 

Munkafázis 

Nappali zajterhelési határérték teljesülését biztosító védőtávolság* [m] 

Üdülőterület 
Lakóterület és 

zöldterület 
Vegyes terület Gazdasági terület 

Fakivágás, 
bozótirtás 

245 138 77 44 

Földmunkálatok 69 39 22 12 

8-10. táblázat: Zajterhelési határértékek teljesülését biztosító védőtávolságok 

Á számítható kritikusponti zajterhelés az alábbiak szerint alakul. 
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Kritikus épület 
Övezeti 

besorolás 

Távolság 

a munka–

területtől 

[m] 

Zajterhelés a munkafázisban [dB(Á)] 

Fakivágás
/bozótirt

ás 

Föld–
munkák 

Határérték 
[dB] 

Kossuth L. u. 23 Lf 240 55 44 60 

Kossuth L. u. 1 Lke 208 56 45 60 

8-11. táblázat: Zajterhelés a kritikus védendő homlokzatoknál munkafázisonként 

Á számítások szerint határérték túllépés az építés során nem várható. 

8.4.6 Az építés alatti közlekedési eredetű zajterhelés vizsgálata 

Áz építési terület környezetében lévő útvonalak zajterhelését növeli az építőanyagok beszállítását 

valamint a hulladékanyag elszállítását végző járművek, valamint az építkezésen dolgozók 

közlekedése által okozott zajkibocsátás. Á szállítási tevékenységekből származó zaj hatása az utak 

környezetében tapasztalható. Á hatások helye, mértéke, időbeni megjelenése a szállítási útvonal 

mentén állandóan változik. 

Á szállításai tevékenység közúton, tehergépjárművekkel, az építési munkák ütemezése szerint 

történik. Á szállítási útvonalak nem ismertek, azonban feltételezhető, hogy a 11 sz. főúton fog 

zajlani. Á tervezett építéshez csak a nappali időszakban történik a szállítás. 

Áz építési időszakban az építés volumenét tekintve naponta kb. 8 db tehergépjármű oda-vissza 

elhaladása várható a legintenzívebb építési napokon. Á dolgozók személyforgalmának 

közlekedése naponta kb. 1-2 db személygép-kocsi. Á nappali 16 óra alatt ez az alapállapothoz 

képest 1 db plusz elhaladást jelent óránként. 

Á közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű Á-hangnyomásszint) a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerinti, zajterjedést számoló szoftver segítségével határoztuk 

meg. Ennek nappali időszakra vonatkozó értékeit és az alapállapothoz viszonyított növekményét 

a 12. táblázat tartalmazza (az éjszakai értékek az alapállapothoz képest nem változnak, mivel az 
építkezéshez kapcsolódó be- és kiszállítást csak a nappali időszakban terveznek végezni). 

Á közlekedési zaj változása az építési célforgalom miatt az alábbi. 

Út neve Beépítettség 
LAeq (7,5) 
[dB(A)] 

ΔL [dB(Á)] 

növekmény 

11 sz. főút 

(47+000 – 52+839 kmsz) 

lakott terület 65,2 +1,0 

lakott területen kívül - - 

8-12. táblázat: Vizsgált útszakosz menti zajkibocsátás értékei az építési célforgalommal 

Áz építkezés célforgalma a vizsgált útszakaszok zajkibocsátását ≤1 dB értékkel növeli csak meg. 

Ez alapján kijelenthető, hogy az építési munkákhoz kapcsolódó forgalomnövekedés az 

alapállapothoz viszonyítva nem okoz jelentős mértékű zajimmisszió növekedést. Mivel nincs 3 dB-

nél nagyobb zajszint növekedés, a közvetett hatásterület küszöbértéke alatt marad. Áz építkezés 

befejezése után a szállítás okozta zajterhelés növekedés megszűnik. 
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8.4.7 Az építés alatti rezgésterhelés vizsgálata 

Áz építkezés volumenét és időtartalmát tekintve, valamint a védendő objektumok építés 

helyszíneitől mért távolságát figyelembe véve a talajban történő rezgésterjedésből a védendő 

létesítményekben nem várhatók rezgésproblémák. 

Áz építési tevékenységekhez kapcsolódó többlet teherforgalom a szállítási útvonal mentén 

elhelyezkedő védendő objektumokra vonatkozóan jelenthet figyelembe veendő rezgésterhelést. 

Á közlekedés rezgésterhelése miatti állagromlás függ a szállítási nyomvonal és a védendő 

létesítmény távolságától, az elhaladó jármű tengelyterhelésétől, sebességétől, az útburkolat 

minőségétől és a védendő épület szerkezeti állapotától. Álapvetően nem az elhaladások számának 

növekedése, hanem az emiatt az útburkolatban bekövetkező állapotromlás és a tengelyterhelés 

növekedése okozza a szerkezeti rezgésterhelés növekedését.  

Áz építkezés befejezése után a szállítás okozta rezgésterhelés növekedés megszűnik. 

8.5 Az üzemelési fázis vizsgálata 

8.5.1 Üzemi zajkibocsátás 

Á strandnak üzemi jellegű zajkibocsátás gyakorlatilag nincs. 

Á mobil épületek klímáinak kültéri egységei okozhatnak minimális zajkibocsátást (amennyiben 

esetleg klimatizálják őket). Egy 66 dB(Á) zajteljesítményszintű kültéri egység zaja már attól 25 m 

távolságban 30 dB-re csökken, tehát a zajvédelmi hatásterület a telekhatárokon belül marad.  

8.5.2 Célforgalmú közlekedés 

Á strandhoz jelen projekt keretén belül nem kerül kialakításra parkoló.  

8.5.3 Környezeti rezgések 

Á strand területén helyhez kötött rezgésforrás nem létesül. 

8.5.4 Összefoglalás 

Áz elvégzett vizsgálat alapján látható, hogy a tervezett strand létesítése zaj- és rezgésterhelési 

szempontból a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletében előírt terhelési 

határértékeknek megfelel. 

Áz építés alatti rezgéskibocsátások előzetesen becsült hatása nem terjed el védendő területekig. 

Áz építéséhez kapcsolódó forgalomnövekedés az alapállapothoz viszonyítva nem okoz 

észrevehető zajterhelés növekedést. 

Á strand létesítésének határon átnyúló hatása nincs. 

Áz ilyen jellegű építéseknél a felhagyásnak legfeljebb kisebb bontási, tereprendezési vonzatai 

lehetnek, amik nem járnak, csak rövid idejű, kisebb mértékű zajterheléssel. 
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9 Természetvédelem 

9.1 Élővilág-védelem 

Bevezetés 

Áz előzetes vizsgálati dokumentációhoz az élővilág jelenlegi állapotának felmérése és rögzítése a 

beruházási terület (a működés során elfoglalt és érintett terület), továbbá a környező területek 

(becsült hatásterület) bejárása alapján történt. 

Á bejárások 2020. február 13-án, március 09-én és 2021. július 3-án történtek, részben a 

vegetációs időszakban. Tekintve a vizsgálati terület jellegét, a vegetáció alapvető képe ebben az 

időszakban egy területbejárás során is megállapítható volt. 

Á táj általános jellemzése alapvetően „Dövényi Z. (2010): Magyarország kistájainak katasztere. (2., 

átdolgozott és bővített kiadás)” c. munkája és „Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J. & Vojtkó Á. 

(2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete.” műve alapján történt. 

Á növényfajok nevezéktana alapvetően „Király G. (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország 

hajtásos növényei. Határozókulcsok.” c. művét követte.  

Áz élőhelyek jellemzése és kódolása „Bölöni J., Molnár Zs. & Kun Á. (2011): Magyarország 

élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011.” c. munkája alapján történt. 

Á fajok természetvédelmi oltalmára vonatkozó adatok a jelenleg hatályos, a „védett és fokozottan 

védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről” szóló 

(többször módosított) 13/2001. (V. 9.) KöM rendelettel egyeznek meg. 

Áz 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 Á tanulmányban feltüntetett, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által 

szolgáltatott biotikai adatok az Igazgatóság tulajdonát képezik. 

9.1.1 Alapállapot jellemzése 

9.1.1.1 Földrajzi környezet 

Á vizsgálati terület két kistáj (Dél-Mezőföld és kis mértékben a Tolnai-Sárköz) területét érinti. 

Helye:  Nagytáj:   Észak-Magyarországi-középhegység 

  Középtáj:   Visegrádi-hegység 

  Kistáj:     Visegrádi-Dunakanyar 

  Közigazgatási határ:  Dömös 

 

Á kistáj Komárom-Esztergom és Pest megyében helyezkedik el. Területe 59 km2 (a középtáj 

21,4%-a, a nagytáj 0,5%-a). 
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Domborzat: Á kistáj tektonikusan előre jelzett, antecedens, többnyire szimmetrikus, eróziós 

folyóvölgy. Területének kb. 20%-a közepes magasságú, enyhén tagolt síkság, kb. 80%-a völgytalp. 

Tszf-i magassága 107 és 220 m között változik. Áz árterek átlagos magassága 120 m, a teraszok 

30-200 m relatív magasságban helyezkednek el. Á relatív relief átlagos értéke 106 m /km2. Á kistáj 

középső részén - a teraszok magasabb helyzete miatt - ez az érték 130 m/km2, K-en és Ny-on 

viszont csak 70 m/km2 körüli. Á völgysűrűség átlagos értéke 1,5 km/km2. Intenzív 

lejtőpusztulással, ill. mozgásveszélyes felszínekkel Dömös és Pilismarót, valamint Visegrád és 

ZebegényVerőce között, a Duna felé lejtő felszíneken találkozhatunk. Á domborzati adottságok 

elsősorban a rekreációs célú területhasznosítás szempontjából kedvezőek. 

 

Földtan: Á kistáj alapja harmadidőszaki homokkő és andezittufa, ill. agglomerátum. Á felszíni, ill. 
felszín közeli üledékek kb. 20%-a lösz, ill. lejtőlösz, kb. 40%-a pleisztocén folyóvízi homok és 

kavics, a további kb. 40%-a holocén, többnyire folyóvízi üledék. Szerkezeti irányait helyenként a 

Duna folyásirányával is jelzett ÉNy-DK-i, valamint erre merőleges, a rögös-töréses 

feldarabolódásához kapcsolódó ÉK-DNy-i vonalak jellemzik. 

 

Éghajlat: Éghajlatilag eléggé változatos képet mutat. Á kistáj átmeneti zóna a mérsékelten meleg 

és a mérsékelten hűvös típusok között oly módon, hogy a hűvösebb területek É-ról és D-ről, a 

melegebbek K-ről és Ny-ról határolják. Nedvességellátottság szempontjából egységesen a 

mérsékelten száraz kategóriába tartozik. 

Á napos órák évi száma 1900 körüli, ebből a téli három hónap 180, a nyári mintegy 770- 780 

órával részesül. 

Áz évi középhőmérséklet 9,5 és 10,2 °C között, a nyári félévé 16,0 és 16,5 °C között van. Á 10 °C 

középhőmérsékletet meghaladó 185-190 napos időtartam ápr. 10-15. és okt. 19. között várható. 

A fagymentes időszak sokévi átlagos hossza 185-188 nap; kezdete ápr. 15. körül van, de a D-i 

fekvésű lejtőkön pár nappal korábban, vége okt. 20. körül várható. Á nyári legmelegebb napok 

hőmérsékletének átlaga 32,0-33,0 °C, a téli leghidegebbeké -17,0 °C körüli. 

Áz évi csapadékösszeg 580 és 650 mm között várható; a terület középső része csapadékosabb. Á 

tenyészidőszak csapadéka mintegy 320-350 mm. Visegrádon mérték a legtöbb 24 órás 

csapadékot, 108 mm-t. Á hótakarós napok száma 35-40, az átlagos maximális hóvastagság 20-25 

cm. 

Áz ariditási index a terület középső részén 1,08 körüli, míg ettől Ny-ra és K-re 1,20-ig nő. 

Áz uralkodó ÉNy-i szélirány mellett az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/ s közötti. 

Áz éghajlat és a területi adottságok az erdőgazdálkodás mellett a turisztikának, az üdülésnek és a 

vízi sportoknak kedveznek. 

 

Vizek: Á kistájat a Duna Esztergom-Vác közötti főmedre (39 km) és a belőle Visegrád alatt kiágazó 

Szentendrei-Dunaág (31,5 km) uralja. Á hegységek közé zárt medenceszakasz vízháztartását 

Nagymaros adatai jellemzik. 

Árvizei márciusban (hóolvadás) és júniusban (nyári esők), míg kisvizei ősszel és télen a 

leggyakoribbak. Nagy árvizei alkalmával (mint 2001-ben) a jobb parti ártér jelentős része víz alá 

kerül, s a beömlő mellékpatakok torkolati szakaszát ez visszaduzzasztja. Áz egységes 



ELŐ ZETES VIZSGÁ LÁTI DŐKÚMENTÁ CIŐ  

DÖMÖS STRAND 

 

OLDAL 42 

Ákusztika Mérnöki Iroda Kft az ÉMI-TÜV SÜD Kft által MS 0924-012 számon MSZ EN ISŐ 9001:2015 szerint tanúsított 
szervezet MSZ EN ISŐ 14001:2015 környezetirányítási rendszer  az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve 

BM014715 

folyómederben szállítási-hajózási akadály nincs, de kisvíz idején a Szentendrei-ágban nem lehet 

hajózni. 

Á víz minősége II. osztályú, amit azonban a vízállás is befolyásol. Állóvíz az utóbbi évtizedekben 

keletkezett Pilismarótnál, a kibányászott kavicsréteg helyén. Felszíne már meghaladja a 100 ha-t. 

Vízállását a Duna vízszintje határozza meg. Ebben az öblözetben van az egyetlen jelentős „talajvíz” 

-előfordulás is. 

Fúrásból egyetlen jelentős vízelőfordulást ismerünk: Lepencénél (1900 1/p hozamú, 38 °C-os). A 

parti sávot képviselő terület mindenféle vízigénye - a lakosságit kivéve - korlátlanul fedezhető a 

Dunából. 

Á kistáj frekventált üdülőterületi jellege megköveteli a vezetékes vízellátás és a 

szennyvízelvezetés teljes körű megoldását. Ez az előbbi esetében lényegében megvalósult, s 

előrehaladott állapotban van az utóbbinál is. Ez azt jelenti, hogy a lakások közel 3 / 4 része (2001: 

71,7%) már rácsatlakozott a közcsatorna-hálózatra. Csatornahálózat minden településen van, 

csak még nem teljesen kiépített. 

 

Talajok: Á kistáj talaj takaróját a pleisztocén folyóvízi üledékeken közel egyenlő területi 

részarányban (27 és 28%) szerves anyagban szegény, meszes homok és különböző mechanikai 

összetételű nyers öntés talajok alkotják. Á kistáj azonban elsősorban üdülőövezetként jön 

számításba. Á homoktalaj hasznosítása szántóként 30%, szőlőként 20%, gyümölcsösként és 

erdőként 10-10%-ban lehetséges. Á Duna-ártér öntés talajai 80°/o-ban szántóföldi művelésre 

alkalmasak (ext. 25-60, int. 35-80). Jó eredménnyel termeszthető rajtuk a búza, az őszi árpa, a 

kukorica és a lucerna, de kísérleteztek még szójával is. 

Á Dunára néző domboldalak löszös és idősebb korú üledékein vályog, agyagos vályog mechanikai 

összetételű, közepes vagy gyenge vízvezető képességű, jó vagy nagy víztartó képességű 

barnaföldek találhatók kb. a terület 28%-án. Á Dunától D-re lévő dombokon a barnaföldek a sekély 

termőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak. Á barnaföldek mezőgazdasági hasznosítása a 

lejtőviszonyok szerint alakulhat. Termékenységük az erodáltság szerint változik, 

termőképességük is az erózió mértéke szerinti (ext. 20-50, int. 25-75). Szántóként 40%, 

gyepterületként 20%, gyümölcsösként további 20% hasznosítható. 

Áz É-i, csapadékosabb domboldalakat az agyagbemosódásos barna erdőtalajok 15% területi 

részarányban borítják. Mechanikai összetételük részben vályog, részben homok. Áz erodálódott 

erdőtalaj vízgazdálkodása szélsőségessé válik (ext. 30-60, int. 35-80). Áz agyagbemosódásos 

barna erdőtalajok a tájban legfeljebb közepesen erodáltak. Főként (kb. 90%) erdőterületként 

hasznosulhatnak. 

Á tájban az intenzív lejtőpusztulású, Duna felé lejtő felszíneken köves és földes kopár talajok (2%) 

fordulnak elő, amelyek 80%-án szőlő és gyümölcsös telepítése is lehetséges. 

  



ELŐ ZETES VIZSGÁ LÁTI DŐKÚMENTÁ CIŐ  

DÖMÖS STRAND 

 

OLDAL 43 

Ákusztika Mérnöki Iroda Kft az ÉMI-TÜV SÜD Kft által MS 0924-012 számon MSZ EN ISŐ 9001:2015 szerint tanúsított 
szervezet MSZ EN ISŐ 14001:2015 környezetirányítási rendszer  az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve 

BM014715 

9.1.1.2 Biológiai környezet, életföldrajzi jellemzők 

Á vizsgált terület növényföldrajzi besorolása: 

  Magyar flóratartomány (Pannonicum) 

  Áz Északi-középhegység flóravidéke (Matricum) 

  A Dunazug-hegyvidék flórajárása (Visegradense) 

Á kistáj potenciális vegetációját a puhafa- és keményfa ligeterdők jelentik. Á növényzet állapotát 

meghatározó tényező a vízszint és annak ingadozása. Á gyors életidejű fajok és pionír társulások 

élettere a Duna parti zónája. Á vízállásos helyek gyakori faja a mocsári nőszirom (Iris 

pseudacorus), néhol a magas útifű (Plantago altissima) jellegzetes a parton. Á szigeteken főként 

nemesnyárasok találhatók, az aljnövényzetben néhol a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) is 

megvan, de jelentős az aranyvesszőfajok (Solidago spp.) részesedése. Á homokos partokon a 

pusztagyepek elemei, bárányüröm (Artemisia pontica), árvalányhajfajok (Stipa spp.) a 

meghatározók, Pilismarót közelében a fényes poloskamag (Corispermum nitidum), kései szegfű 

(Dianthus serotinus), homoki seprűfű (Bassia laniflora), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata 

subsp. arenaria), homoki porcfű (Polygonum arenarium) él homokpusztagyepekben. Á folyó 

mentén, egyéb helyeken jellegzetesek a mocsárrétek, láp- és iszaptársulások, tocsogók 

Chenopodion és Bidention növényzettel. 

 

Gyakori élőhelyek: L2a, K2, K5, OC, P2b, L1;  

Közepesen gyakori élőhelyek: J4, H4, OB, H3a, M1, E2, J5, P2a, RA, D34, B1a;  

Ritka élőhelyek: M8, RB, H5b, E1, LY4, G3, RC, J3, G1, B5, D6, L2x, L4a, M6, B2, I1. 

 

Fajszám: kevesebb mint 400; védett fajok száma: kevesebb mint 20; özönfajok: gyalogakác 

(Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, 

aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. 

9.1.1.3 A vizsgált terület elhelyezkedése, területhasználati jellemzése 

Á vizsgálati terület Dömös község közigazgatási határát érinti. Dömös belterületétől északra, a 

Duna partján helyezkedik el. Á vizsgálatok során a Duna mentén két alternatív helyszín 

vizsgálatára került sor. 

Á jelenlegi területhasználatot gyep, szabadstrand, valamint a közelben található Duna folyó és 
jellemzik. 

Á vizsgálati terület élőhelyei meghatározóan másodlagosak, kisebb részben természetközeliek. 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/85
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/80
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/81
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/84
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/76
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/59
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/58
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/91
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/44
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/77
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/70
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/61
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/43
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/99
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/55
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/67
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/53
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/87
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/88
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/68
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
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9-1. fénykép: a hatásterület képe 2020. február 13-án. 

Áz alternatívakén vizsgált helyszín degradált, invazívokkal fertőzött gyep, valamint füzes alkotta 
állomány. 

9.1.1.4 A vizsgált terület elhelyezkedése, területhasználati jellemzése 

Á hatásterület érinti országos Őrszágos Ökológiai Hálózatot, az érintett ökológiai hálózat eleme 

„ökológiai folyosó”. 

 

9-1. 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) 

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

(HÚDI20039) (csak az alternatívaként vizsgált terület érinti); 

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

 

9-2. térkép: a hatásterület (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); Natura 2000 természetmegőrzési 
terület (zöld terület) (forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

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 
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Élőhely 

kódja 
Élőhely neve reprezentativitás 

Kiterjedés 

(ha) 

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 

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 

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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Tudományos név Magyar név 
Állomány 

(egyed) 
Populáció 

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 
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Élőhely 

kódja 
Élőhely neve reprezentativitás 

Kiterjedés 

(ha) 

8150 
Közép-európai hegyvidéki szilikátos 

sziklatörmelék-lejtők 
C 301,46 

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel C 301,46 

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 

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

(egyed) 
Populáció 

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 

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 

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 

Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér 10-30 C 

Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér 201-500 C 

 

 

9-3. térkép: a hatásterület (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); Natura 2000 különleges 
madárvédelmi terület (piros terület) (forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

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  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Magyar név Tudományos név 
Populáció 

méret 

Börzsöny és Visegrádi-hegység KMT 

állománya 

Költő 

(pár) 

Átvonuló/ 

gyülekező 

(pld.) 

Telelő (pld.) 

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, HUDI20039 és a HÚDI10002 Natura 2000 területek közösségi jelentőségű 

élőhelyeinek és fajainak felsorolása, kódja és neve, az EÚ Natura 2000 hálózatot bemutató 

honlapjáról, a „Standard Data Form” (SDF) információi alapján készült 

(http://natura2000.eea.europa.eu). 

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

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

  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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9-4. 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) 

9.1.1.5 A vizsgált terület növényzete és élőhelyei 

Á potenciális hatásterület kiterjedését a tervezett beavatkozási terület, valamint az 

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

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 

Á 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 (Áchillea millefolium), az ezüst pimpó (Potentilla argentea), hólyagos 

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

sepium). Áz élőhely a jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (Á-NÉR: ŐC) élőhelyi kategóriának felel 

meg. 

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

jellegtelen üde gyepek élőhelyi kategóriának (Á-NÉ: ŐB). 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). 

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

Á hatásterületről védett növény előfordulásáról nincs tudomásunk. 

 

9-2. fénykép 

 

9-3. fénykép 
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9-4. fénykép 

 

2. Alternatívaként vizsgált terület („B alternatíva”) 

Áz 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. Á 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). 

Á 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. 
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9-5. fénykép 

 

9-6. fénykép 
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9-7. fénykép 

9.1.1.6 A vizsgált terület állatvilága 

A beavatkozási terület állatvilága a három bejárási alkalommal nem volt teljességgel 

megállapítható, így kikértük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésre álló biotikai 

adatbázisát, melyet a DINPI/2181-2/2021. iktatású levelében adott ki az Igazgatóság Á 

tanulmányban feltüntetett, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által szolgáltatott biotikai 

adatok az Igazgatóság tulajdonát képezik. 

Gerinctelenek 

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

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

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

helyszínen előfordulnak. Á hatásterülettől keletre a védett diófacincérnek (Aegosoma scabricorne) 

vannak ismert előfordulási adatai. 

Mindkét hatásterületen előfordul a védett dunavirág (Ephoron virgo) 

Halak 

Á 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. 

Á 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). 

 

Kétéltűek és hüllők 

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. 
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Á 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 

Á területbejárások során a partmenti területeken szegényes madárvilággal találkoztunk. 

Á madártani megfigyeléseket korábbi, a térségben végzett megfigyeléseink adatival egészítettük 

ki. 

Á 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). 

Áz 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 

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 - 
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Madárfaj „A alternatíva” „B alternatíva” 

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 „Á alternatíva” területén kevesebb értékes, valamint 

Natura 2000 jelölő madárfaj fészkel és használja rendszeresen. 

Emlősök 

Áz „Á 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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9.1.2 Élővilágot érő hatások vizsgálata – építés 

9.1.2.1 Élővilágot érő építés alatti hatások 

Élőhelyek, növények 

A növényzet, élőhelyek esetében hatást jelent az építés során a közvetlen élőhely megszűnés az 

egyes beavatkozások esetében (mobil házak, stégek, játszótéri eszközök, járdák, sétányok, 

gabionfal, szennyvíztároló stb.). Ezek összességében kis kiterjedésű területek. Á felvonulás, 

kivitelezés elsősorban bolygatást okoz, jelentős talajfelszín bolygatás esetén ez is degradációt 

vagy élőhely megszűnést okozhat. Á bolygatások révén teret nyerhetnek egyes inváziós 

növényfajok, amelyek megjelenése, terjedése már a kivitelezés során megindulhat. 

Állatok 

Á tervezett beavatkozások során az egyes állatfajokat az élőhelyek megszűnése érinti leginkább. 

Szintén hatást gyakorol az egyes fajokra a meglévő faegyedek kivágása. 

Á beavatkozások során jelentkező, forgalomnövekedésből adódó és az üzemi zajhatásból eredő 

zavaró hatásokra az állatok elsősorban az elkerüléssel válaszolnak, ezért rájuk ezek a hatások nem 

lesznek jelentős hatással. 

Egyes állatcsoportokra a kivitelezés során alkalmazott kivilágítás potenciális hatást gyakorol. 

9.1.2.2 Élővilágot érő építés alatti hatások lehatárolása 

Terepi tapasztalataink alapján a várható hatásterületet egységesen 250 méterben határozzuk 

meg. 

Á tervezett beruházás építése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik: 

 élőhelyek megszűnése; 

 élőhelyek bolygatása; 

 forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások; 

 üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások; 

 üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások. 

Összességében élőhelyi adottságok (élőhelyek, állatfajok) alapján az „A alternatíva” 

megvalósítása javasolt. 
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9-5. térkép: a hatásterület építés alatt (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); vizsgálta alternatívák: 
„A” jelölő, „B” jelölő 

9.1.2.3 Élővilágot érő építés alatti hatások mérséklő intézkedései 

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

1. Élőhelyek megszűnése: 

Á 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: 

 Á strand üzemrendje úgy alakuljon ki, hogy szürkületkor zavaró tevékenység már ne 

történjen. 

 Á strand területén kizárólag a veszélyes fákat szabad kivágni (ez alól kivételt képeznek az 

idegenhonos fajok egyedei). Á faegyedek kivágása előtt a természetvédelmi kezelővel 

(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) egyeztetni szükséges. Á 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. 

 Á 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. 

 Á strand területén növénytelepítésre az alábbi fajok javasoltak: csigolyafűz (Salix 

purpurea), törékeny fűz (Salix fragilis), kocsányos tölgy (Quercus robur), zelnicemeggy 
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(Prunus padus), fekete nyár (Populus nigra), fehérnyár (Populus alba). Sövény: fagyal 

(Ligustrum vulgare), mezei juhar (Acer campestre) és magyar kőris (Fraxinus angustifolia). 

 

Á játszóterek tervezésénél homokozó kialakítása nem javasolt. 

 

2. Élőhelyek bolygatása 

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

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

kell egyengetni. Áz 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 

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

állatfajok elkerülő magatartással válaszolnak. 

 

5. Üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások 

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

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. Á lámpatestekben 

alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 

2 700 K) legyen; 

 reflektorok, fényvetők, alkalmazása nem javasolt. 
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9.1.3 Élővilágot érő hatások vizsgálata – üzemelés 

9.1.3.1 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások 

Élőhelyek, növények 

Áz üzemelés során – megfelelő kivitelezés utáni helyreállítást és a haváriák elmaradását 

feltételezve – jelentős élőhelyromboló hatást nem feltételezünk. Á bolygatott területeken 

számítani kell inváziós növényfajok (pl. Asclepias syriaca, Solidago spp., Acer negundo, Robinia 

pseudoacacia, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Fraxinus pennsylvanica, Conyza canadensis) 

megjelenésére és terjedésére. Á karbantartások, esetleges haváriák során előfordulhatnak lokális 

bolygatások, szennyezések. 

 

Állatvilág 

Áz állatvilág esetében az üzemelésből, a forgalomnövekedésből adódó hatások, az üzemi 

zajhatásból eredő hatások és a fényszennyezésből eredő hatások fejtenek ki zavaró hatásokat. 

Tekintettel arra, hogy a hatásterületen másodlagos élőhelyek fognak kialakulni, ezért az üzemelés 

nem lesz jelentős hatással a gerinces populációkra. 

9.1.3.2 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások lehatárolása 

Terepi tapasztalataink alapján a várható hatásterületet egységesen 250 méterben határozzuk 

meg. 

Á beruházás üzemelése alatt az élővilágot az alábbi hatások érintik: 

 tájidegen, gyomosító, invázív növények terjedése; 

 üzemelésből fakadó zavaró hatások; 

 forgalomnövekedésből adódó zavaró hatások; 

 üzemi zajhatásból eredő zavaró hatások; 

 üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások. 
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9-6. térkép: a hatásterület üzemelés alatt (sárga vonal), beavatkozási terület (piros vonal); vizsgálta 
alternatívák: „A” jelölő, „B” jelölő 

9.1.3.3 Élővilágot érő üzemelés alatti hatások mérséklő intézkedései 

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

1. Tájidegen, gyomosító, invazív növények terjedése 

Áz 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 

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

állatfajok elkerülő magatartással válaszolnak, ezért mérséklő intézkedések bevezetése nem 

indokolt. 
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6. Üzemi fényszennyezésből adódó zavaró hatások 

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

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. Á lámpatestekben 

alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 

2 700 K) legyen; 

 reflektorok, fényvetők, alkalmazása nem javasolt. 

9.1.4 Élővilág-védelmi monitoring 

Tekintettel arra, hogy a közvetlen beavatkozási terület nem érinti releváns növény- vagy állatfaj 

jelenleg ismert jelentős állományát, illetve az állományok egészére nézve nem bír jelentős 

hatással, nem indokolt teljes élővilág-védelmi monitoring végzése, sem az építés, sem az üzemelés 

során. Áz inváziós növényfajok kivitelezés utáni terjedésének nyomon követése (az esetlegesen 

szükséges védekezés kivitelezése miatt) a bolygatott részeken ugyanakkor javasolt. 

9.2 Tájvédelem 

9.2.1 Vonatkozó jogszabályok és szabványok ismertetése 

Á tájvédelemmel kapcsolatos betartandó jogszabályok: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 

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

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

 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; 

 Áz 1996. LIII. tv 7.§. értelmében „gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas 

létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a 
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mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba 

illesztéséről”. 

 Á 2018. évi CXXXIX.  tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az országos övezetekről (pl. tájképvédelmi 

terület övezete, világörökségi és világörökségi várományos területek övezete). 

9.2.2 Összefüggés területfejlesztési- és rendezési tervekkel 

Dömös településrendezési terve Dömös Község Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2010. 

(VII.14.) ÖH. számú határozata Dömös Község településszerkezeti tervéről és 7/2010. (VII.15.) 

ÖR. számú rendelete Dömös Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási 

Tervéről alapján a hatásterületek a következő övezeti besorolás alá tartoznak: 

„A alternatíva”: a Duna ártere (Vg2), folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja (Vg1), 

zöldterület (közpark, közkert) (Zkp, Zkk), hétvégiházas üdülőterületek (Üh). 

„B Alternatíva”: korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko), folyóvizek, közcélú nyílt 

csatornák medre és parti sávja (Vg1), a Duna ártere (Vg2). 

Á tervezett tevékenységnek való megfeleltetés érdekében a helyi építési szabályzat módosítása 

folyamatban van az „A alternatíva” esetében. 

 

9.2.3 Jelenlegi állapot jellemzése 

Á tervezett tevékenység építési területe az országos területrendezési törvényben (2003. évi XXVI. 

törvény) és mellékleteiben meghatározott országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe 

tartozik. 

Á tervezett tevékenység területe a 2018. évi CXXXIX. törvény és mellékleteiben meghatározott 

világörökségi, illetve világörökségi várományos területek övezetébe tartozik, mint a római 

birodalom határai – Á római limes magyarországi szakasza. 

Az „A alternatíva” területbe részben érinti a 18 lh régészeti lelőhelyet. 

Á terület nem tartozik a kiváló termőhelyi adottságú szántó területek közé. 

Á beavatkozási terület nem tartozik a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett 

települések közé. 

Á beruházás területe nem tartozik az országos erdőövezetbe. 

9.2.4 A tájat érő környezetvédelmi hatások jellemzése 

9.2.4.1 A telepítés, építés időszakában várható hatások 

Áz építési szakaszban a munkagépek tartós jelenléte, és a kialakításhoz felhalmozott 

nyersanyagok, építőanyagok jelenthetnek a tájban átmeneti vizuális zavaró tényezőt, de 

tekintettel arra, hogy a beruházás környezetében már eleve találhatók hasonló jellegű 

létesítmények, illetve egy alállomás, tájképvédelmi szempontból jelentős zavaró hatással nem 

számolunk. 

9.2.4.2 Az üzemelés időszakában várható hatások 

Á terület jelenleg zömben degradált, ember alkotta táj, bár kis mértékben természetközeli 

elemeket is találunk. 
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Tekintettel arra, hogy a beruházás térségében részben jelenleg beépített területek, falusias 

lakókörnyezet található, így a tervezett beruházás az emberi kéz által jelentősen átalakított műtáj 

szomszédságában már nem idegen elemként fog megjelenni, ennek megfelelően tervezett 

tevékenység új tájképi elemet nem jelent. 

Fentiek figyelembevételével a képi megjelenés változását nem tartjuk tájképvédelmi szempontból 

jelentősen rontó tényezőnek. 

Á táji szempontból várható változások ‒ amellett, hogy a mesterséges tájban közvetlen 

szomszédságában nem okoznak jelentős romlást ‒ elfogadhatónak tekinthetők. 

9.2.4.3 A felhagyás hatásai 

Amennyiben a felhagyás a tervezett építmények teljes felszámolását jelenti, a tájba illesztés, a 

láthatóság tekintetében javító hatásúként értékelhető. 

9.3 Felhasznált irodalom 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 

védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból 

jelentős növény- és állatfajok közzétételéről” szóló (többször módosított) 

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; 

Á 2018. évi CXXXIX. tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az országos övezetekről (pl. tájképvédelmi 

terület övezete, világörökségi és világörökségi várományos területek övezete). 

Áz 1996. LIII. tv 7.§. értelmében „gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas 

létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a 

mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba 

illesztéséről”. 

Bartha D.— Király G. — Schmidt D. — Tiborcz V. — Barina Z. — Csiky J. — Jakab G. — Lesku B. — 

Schmotzer A. — Vidéki R. — Vojtkó Á. — Zólyomi Sz. (szerk.) (2015): Magyarország edényes 

növényfajainak elterjedési atlasza. — Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 329 pp. 

Bölöni J., Molnár Zs. & Kun Á. (2011): Magyarország élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és 

határozója. ÁNÉR 2011. 

Dénes Á. & Lájer K. (2008): Tolnai-Sárköz. In: Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó Á. 

(szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTÁ ÖBKI, Vácrátót, 14 p. 

Dövényi Z. (2010): Magyarország kistájainak katasztere. (2., átdolgozott és bővített kiadás) 

Hadarics T. & Zalai T. (szerk) (2008) Magyarország madarainak névjegyzéke - Nomenclator 

Avium Hungariae 
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Haraszthy, L. [szerk.] (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes 

Közalapítvány, Csákvár, pp. 

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

https://natura2000.eea.europa.eu/# 

https://termeszetvedelmikezeles.hu/ 

Király G. (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. 

Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J. & Vojtkó Á. (2008): Magyarország földrajzi kistájainak 

növényzete. 

Molnár Cs., Molnár Zs., Barina Z., Bauer N., Biró M., Bodonczi L., Csathó Á. I., Csiky J., Deák J. Á., 

Fekete G., Harmos K., Horváth Á., Isépy I., Juhász M., Kállayné Szerényi J., Király G., Magos G., 

Máté Á., Mesterházy Á., Molnár Á., Nagy J., Óvári M., Purger D., Schmidt D., Sramkó G., Szénási 

V., Szmorad F., Szollát Gy., Tóth T., Vidra T. & Virók V. (2008): Vegetation-based landscape-

regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 47-58. 

  

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
https://natura2000.eea.europa.eu/
https://termeszetvedelmikezeles.hu/
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10 Környezeti hatások elemzése – Klímakockázati értékelés 

Á 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 6. mellékletének 4. pontja meghatározza, hogy a környezeti 

hatásvizsgálati dokumentációban értékelni kell a tevékenységre vonatkozó éghajlatvédelmi 

szempontokat. 

Á jelen értékelést a tervezett beruházás tekintetében a Klímapolitika Kft. által készített Útmutató 

projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez című dokumentuma alapján 

készítettük el. 

10.1 Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása 

Á klímakockázati értékelés első lépéseként meg kell határozni, hogy a jelen beruházás az 

éghajlatváltozás által befolyásolt projekt-e.  

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt 
tervezett működése legalább 15 év?  

igen/nem  

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns 
egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész)  

igen/nem  

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és 
az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához 
ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Áz éghajlatváltozás vezethet-e 
csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések 
meghibásodásához?  

igen/nem  

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által 
előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, 
esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó 
infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Ámennyiben a víznek 
jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), 
illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) 
úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem  

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 
éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, 
biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás 
következtében, stb.)  

igen/nem  

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e 
az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, 
amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási 
események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.)  

igen/nem  

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási 
eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem  

8. Á projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti 
stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul 
szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)?  

igen/nem  

9. Á projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy 
éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.)  

igen/nem  

10-1. táblázat: Ellenőrzőlista az éghajlatváltozás általi érintettség azonosításához 

A 10-1. táblázat szerinti ellenőrzőlista alapján a projekt éghajlatváltozás által befolyásolt és a 

tervezett élettartama meghaladja a 15 évet, ezért szükséges a klímakockázati értékelés. 
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Á beruházás esetében annak tervezett élettartama, valamint a projekt tervezett működése több 

mint 15 év. Á beruházás éghajlatnak kitett területen fekszik, továbbá a projekt megvalósulása és 

a lakópark üzemeltetése során egyes éghajlati paraméterek negatívan érinthetik a beruházást. 

A fentiek miatt klímakockázatának értékelése szükséges. 

10.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások 

azonosítása 

Á projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változásokat azonosítjuk melyeket a közepes vagy 

magas érzékenységi besorolással lehet értékelni. Ezek az éghajlati változások az alábbiak: 

 Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, 

 Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 

 Csapadék intenzitásának növekedése, 

 Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése, 

 Árvízi veszélyeztetettség, 

 Megnövekedett ÚV sugárzás, csökkent felhőképződés, 

 Villámárvizek, árvizek kialakulásának növekedése, 

 

Áz egyes éghajlati változások bekövetkező fizikai hatások, amik a szolgáltatást is befolyásolhatják. 

Áz egyes éghajlati változásokhoz az alábbi hatások tartozhatnak: 

 A mobil épületek szerkezetének stabilitása csökken. 

 Repedések a kialakulása a horgonyzási pontokon, partfal védelmen. 

 Viharos időjárás következtében bekövetkező károk (pl.:fák rongálodása) 

 Villámárvizek, árvizek okozta elöntések a területen, árvízkárok 

 

Á fenti elsődleges hatások további másodlagos hatást okozhatnak, melyek kihathatnak a 

társadalom és gazdaság egészére. 

 Á fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási költségeket 

eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 

Baleseti kockázat változása (kockázat csökkenése a hideg szélsőségek csökkenése miatt, kockázat 

növekedése a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

eredményeképpen) és az ebből következő változások a személyi sérülések és halálozások 

számában. 

10.2.1 Terület kitettség vizsgálata természeti veszélyforrásokra 

Á kitettség vizsgálatot azoknál a hatásoknál kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgálatnál 

közepes vagy magas értéket kaptak. Á kitettséget meg kell állapítani a kontroll és szcenárió 

időszakban, a kitettség változás mértékének megállapítása érdekében. Ennek megfelelően az 

előző fejezetben bemutatott érzékenységi paraméterekre vizsgáljuk a kitettséget. Á kitettség 

értékelésének két lépése van: első lépésben a jelenlegi/múltbeli éghajlati körülmények 

melletti kitettség vizsgálata a cél, a második lépésben, amennyiben megfelelő adatok 

rendelkezésre állnak, a jövőbeli, megváltozott éghajlati körülmények melletti kitettség 

értékelésére kerül sor. 
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Éghajlati paraméterek változása Kitett területek Értékelés 

Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

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

Közepes 

Hőhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, 
fokozottan az Álföld, Dél-
Dunántúl és a nagyvárosok, 
kisebb mértékben, de fokozottan 
a Kisalföld 

közepes 

Csapadék intenzitásának 
növekedése 

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

Közepes 

Megnövekedett ÚV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

Magyarország teljes területe Közepes 

Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának 
növekedése 

Magyarország teljes területe, 
fokozottan a Bakony és a Vértes 

Közepes 

Villámárvíz előfordulásának, 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

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

Közepes 

Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

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

Közepes 

Áz érzékenységelemzés és az adott éghajlati paraméterre vonatkozó helyi kitettség alapján hét 

hatást azonosítottunk. Hatást ott feltételeztünk, ahol az érzékenység és/vagy a kitettség közepes 

vagy magas értéket mutatott. 
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Átlagos felszíni 

hőmérséklet lassú 

növekedése 

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

   

Közepes 

 

Közepes 

 

Magas 

   

 

Hőhullámok 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése, 

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

   

Közepes 

   

Magas 

 

Közepes 

 

 

Csapadék 

intenzitásának 

növekedése 

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

   

Közepes 

   

Magas 

 

Közepes 

 

 

Megnövekedett UV 

sugárzás, csökkent 

felhőképződés 

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

   

Közepes 

 

Közepes 

 

Magas 
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Viharos időjárási 

események 

számának és 

intenzitásának 

növekedése 

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

   

Közepes 

   

Magas 

 

Közepes 

 

 

Villámárvíz 

előfordulásának, 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése 

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

   

Közepes 

   

Magas 

 

Közepes 

 

 

Árhullámok 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése 

Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k

e
n

y
sé

g
 

Alacsony 

   

Közepes 

   

Magas 

 

Közepes 

 

10-2 táblázat: Egyes hatások érzékenység elemzése 

 

10.2.2 Egyes éghajlati paraméterek bemutatása azok várható változása a következő 

30 év során 

Á következőkben bemutatjuk az projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások elmúlt 

harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc évre 

vonatkozó származtatott adatait. Áz összehasonlító elemzéshez a 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ térképes adatbázis adatait használjuk fel. Áz éghajlati 

változások tekintetébe azokat vesszük alapul, amely az épület üzemeltetéséhez kapcsolódóan 

fontos lehet, amely hosszabb távon befolyásolhatja annak működését gazdasági (pl.: működési 

költség növekedés) és műszaki szempontból (pl.: épület szerkezetének állapotváltozása). 

Á térképi adatbázis ellenőrzött, homogenizált meteorológiai mérésekből szabályos rácsra 

interpolált, a határok mentén harmonizált CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionális 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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klímamodell, az ÁLÁDIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciójából származó adatok 

alapján állították elő. 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése 

Á NÁTéR térképi adatbázis alapján a vizsgált terület áltagos hőmérséklete 9-10 °C volt az 1961 és 

1990 közötti időszakban. 

Á Magyarország átlaghőmérsékletében bekövetkező várható változás területi eloszlását ábrázoló 

térkép alapján a 2021-2050 időszakra az ÁLÁDIN-Climate klímamodell projekciója alapján, az 

1961-1990 referencia időszakhoz képest a vizsgált terület környezetében 1,5-2 °C éves 

áltaghőmérséklet növekedés várható.  

Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

1961-1990 évek közötti adatok alapján a vizsgált terület környezetében forró napok száma 0,2-

0,4 volt. Egyes klímamodellek alapján a forró napok számának változása 2021-2050 között 5 – 10 

jön ki. Á hőségriadós napok száma 1961-1990 évek közötti adatok alapján 3-4 nap volt. A 

klímamodellek alapján a hőségriadós napok számának változása a 1961-1990 időszakhoz képest 

10-25 nap várható.  

Csapadék intenzitásának növekedése  

Á csapadékintenzitás a csapadékösszeg és a csapadékos napok számának hányadosaként áll elő. 

Á adatbázis alapján megkülönböztetünk téli, tavaszi, nyári és őszi átlagos csapadékintenzitást. Á 

térkép alapján leolvasott adatokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 
Csapadék intenzitás (mm/nap) 

 1961-1990 időszak 2021-2050 közötti 
változás 

Téli 5,0 – 5,5 0 - 1 
tavaszi 5,5 – 6,0 0 - 1 
nyári 6,5 – 7,0 -1 – 0  
őszi 7,0 – 7,5 0 - 1 

10-3. táblázat Csapadékintenzitás változása 

Áz adatokból megállapítható, hogy kismértékű csapadék intenzitás növekedés várható az 

elkövetkező 30 év során.  

Megvizsgáltuk, hogy a terület átlagos évi csapadékösszegének változásában egyes klíma modellek 

eredményei alapján milyen változások állhatnak be. Áz térképes adatbázis alapján 1961-1990 év 

közötti időszakban az éves átlagos csapadákösszeg mennyisége 575-600 mm volt. Az ALADIN-

Climate klímamodell alapján -25-0 mm csapadékmennyiség csökkenés várható a területen az 

elkövetkező 30 év során.  

Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése 

Áz adatok alapján azon napok átlagos évi számának területi eloszlását ábrázolták, amikor 0°C-nál 

magasabb átlaghőmérséklet mellett a napi csapadékösszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek 

vonatkozásban a területen 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegű időjárási viszonyok. A klimatikus 

modellek alapján a területre vonatkozó a napi csapadékösszeg a 30 mm-t meghaladó napok száma 

0,5-1 nappal fog növekedni az elkövetkező 30 év során. 

Á terület villámárvizekre kevésbé érzékeny terület, de mivel a Duna mentén található a beruházás 

területe ezért a villámárvizek kialakulásával számolni szükséges. Á beruházással érintett terület 

a Duna közelsége miatt árvíz szempontjából érzékeny/kitett terület. 
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A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 

KvVM-BM együttes rendelet szerint.  

Á települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a legveszélyeztetettebb 

településrész határozza meg. 

Á település: 

a) erősen veszélyeztetett „Á” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, 

illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon 

elönthet; 

b) közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 

fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd; 

c) enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik 

el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik. 

Áz érintett települések besorolása: 

Település Megye Jellemző minősítés 

Dömös Komárom-Esztergom B 

10-4. táblázat: Érintett terület besorolása ár- és belvízvédelmi szempontból 

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet szerint a mértékadó 

árvízszint (MÁSZ) a Duna 1699,5 fkm. szelvényénél telepített vízmércén 107,79 mBf szinten van. 

Á tervezési terület az Őrszágos Vízügyi Főigazgatóság „Á Közép-Duna tervezési alegység 1 ‰-es 

valószínűségű potenciális elöntési térképe” alapján hullámtér, árvíz esetén elöntésre kell 

számolni. 

10.3 Projekt klímaváltozásbeli hatásainak meghatározása 

Á kockázatelemzés első lépéseként meghatároztuk ez előző fejezetben azonosított hatások 

tevékenységre gyakorolt következményeit, majd minden következményhez hozzárendeltük a 

következmény súlyosságát és a bekövetkezés valószínűségét a Klímakockázati Útmutató 
iránymutatása szerint.  

Á kockázatelemzést több következményre végeztük el: 

1. eszközökben bekövetkező károkat 

2. egészség és biztonság 

3. környezetvédelem 

4. társadalom 

5. gazdaság / pénzügy 

6. hírnév 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív 

környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. Á kockázat a potenciális kár nagyságának és 

a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata. 
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 1 

Jelentéktelen 

2 

Kicsi 

3 

Közepes 

4 

Nagy 

5 

Katasztrofális 

Eszközökben 

keletkezett kár 

(műszaki, 

üzemeltetési)  

Á hatás a normális 

üzemmeneten belül 

kezelhető 

Á hatás helyi 

üzemeltetésen 

keresztül kezelhető. 

Egy komoly 

esemény, mely 

sürgősségi 

intézkedéseket 

igényel 

üzemeltetés 

oldalról. 

Egy kritikus 

esemény, mely 

kivételes 

intézkedéseket 

igényel az 

üzemeltetés 

részéről. 

Katasztrófa, az 

infrastruktúra 

összeomlásához 

vezethet. 

Biztonság és 

egészség  

Elsősegélynyújtást 

igényelhet. 

Kisebb sérülés, mely 

orvosi ellátást 

igényel, esetlegesen 

átmenetileg 

korlátozott 

munkaképességgel 

járhat. 

Súlyos sérülés, 

mely a munka 

elvesztésével 

járhat. 

Komoly, illetve 

többszörösen 

sérült, maradandó 

sérülés vagy 

fogyatékosság. 

Egy vagy több 

haláleset 

Környezet  Nincs hatással a 

környezet kiindulási 

állapotára. Lokalizált 

pont forrása, 

helyreállítása 1 

héten belül 

lehetséges. 

Lokalizált hatás a 

projekt 

helyszínén/üzemen 

belül. Helyreállítás 1 

hónapon belül 

lehetséges. 

Mérsékelt 

károk esetleges 

szélesebb körű 

hatással. 

Helyreállítás 1 

éven belül. 

Jelentős károk. 

Helyreállítási idő 1 

évnél hosszabb. Á 

környezetvédelmi 

előírásoknak 

történő megfelelés 

sikertelen. 

Jelentős károk 

kiterjedt hatással. 

Helyreállítási idő 1 

évnél hosszabb. 

Teljes helyreállítás 

nem lehetséges. 

Társadalom  Nincs társadalmi 

hatás.  

Helyi, átmeneti 

társadalmi hatások  

Helyi, hosszú 

távú társadalmi 

hatás  

Őrszágos szintű 

hosszú távú 

társadalmi hatás.  

Társadalmi 

elégedetlenség, 

hosszú távú 

társadalmi hatás.  

Gazdasági, 

pénzügyi  

x % IRR  

<2% Bevétel  

x % IRR  

2 – 10% Bevétel  

x % IRR  

10 – 25% 

Bevétel  

x % IRR  

25 – 50% Bevétel  

x % IRR  

>50% Bevétel  

Hírnév  Lokális, átmeneti 

hatás  

Lokális, rövid távú 

hatás  

Lokális, hosszú 

távú hatás, 

médiában 

megjelenik  

Őrszágos, rövid 

távú hatás, 

médiában 

megjelenik. 

Őrszágos, hosszú 

távú hatás, 

médiában 

megjelenik. 

10-5. táblázat: A kockázatok mértékének és hatásának értékelése 

 Következmény/hatás 

Valószínűség Katasztrofális – 5 Jelentős –4 Mérsékelt - 3 Kicsi - 2 Alacsony- 1 

Majdnem bizonyos - 5 25 20 15 10 5 

Valószínű – 4 20 16 12 8 4 

Lehetséges – 3  15 12 9 6 3 

Nem valószínű – 2 10 8 6 4 2 

Ritka - 1 5 4 3 2 1 

10-6. táblázat: Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 
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Eszközökben 
keletkezett 

kár 

Biztonság 
és 

egészség 
Környezet Társadalom 

Gazdasági 
pénzügyi 

Hírnév 

H V K H V K H V K H V K H V K H V K 

Átlagos felszíni 
hőmérséklet lassú 
növekedése, 

1 3 3 3 2 6 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Hőhullámok 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése, 

1 3 3 3 2 6 1 3 3 2 2 4 1 2 2 1 2 2 

Csapadék intenzitásának 
növekedése, 

2 2 4 1 2 2 3 2 6 2 2 4 1 2 2 1 2 2 

Viharos időjárási 
események számának és 
intenzitásának 
növekedése, 

3 2 6 3 2 6 2 3 6 2 2 4 1 2 2 1 2 2 

Villámárvíz 
előfordulásának, 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése 

3 3 9 2 3 6 3 2 6 2 2 4 3 2 6 2 2 4 

Árhullámok 
gyakoriságának és 
intenzitásának 
növekedése 

3 3 9 2 3 6 3 3 9 2 2 4 3 2 6 2 2 4 

Megnövekedett UV 
sugárzás, csökkent 
felhőképződés 

2 1 2 3 2 6 2 3 6 2 2 4 2 2 4 1 2 2 

10-7. táblázat: A beruházás kockázati mátrixa 

A 10-7. táblázat szerinti kockázat mátrix alapján a projekttel összefüggésben csak alacsony és 

közepes kockázatok kerültek meghatározásra, magas és extrém kockázatok nem várhatóak. 

10.3.1 A tevékenységgel összefüggő adaptációs intézkedések 

Az kiszolgáló mobil épületek rendszeres karbantartásáról folyamatos műszaki állagmegóvásáról 

gondoskodni kell. 

Az kiszolgáló mobil épületek szerkezetének megfelelő kialakítása és fenntartása alapvető 

fontosságú a biztonságos üzemmenet szempontjából. Á mobil épületeket a helyi éghajlati 

viszonyoknak megfelelően valamint az éghajlati változásokra jól reagálóan kell megválasztani. 

Mind a hőmérséklet mind a csapadék olyan időjárási igénybevételt jelent, amely károsító 

hatásokat eredményezhetnek, illetve felgyorsíthatják azokat. 

Időjárás szempontjából megterhelő a nagyon hideg tél, a fagyás-olvadás ciklusok gyakori 

váltakozása, a nagyon meleg nyár és az intenzív csapadék gyakori villámlás. Áz éghajlatváltozás a 

nagyon hideg telek csökkenését jelenti, ebből a szempontból kedvezőbb a hatása. Á fagyás-

olvadási ciklusok is várhatóan csökkennek. 
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Á nyári nagy melegek viszont sokkal gyakrabban fognak előfordulni. Á mobil épületeknél használt 

anyagok szélsőséges meleg időjárás hatására minőségében romolhatnak, deformálódhatnak, ami 

az épületek és a burkolatok szerkezeti leromlási folyamatainak felgyorsulását eredményezheti. Ez 

ellen a legegyszerűbb nagyobb modulusú, magas hőmérséklet-tűrő képességű modifikált anyagok 

alkalmazása.  

Á növekvő ultraibolya-sugárzás is gondokat okoz, mert a burkolati anyagok gyorsított öregedését 

eredményezheti.  

Á nyári nagy melegek és az intenzív csapadékok viszont sokkal gyakrabban fognak előfordulni. A 

nagy intenzitású csapadék többféle problémát vet fel. Intenzív csapadék során a gyakori villámlás 

nem megfelelő villámvédelem alkalmazása következtében komoly károkat tud okozni a kiszolgáló 

épületekben. 

Á Duna vízgyűjtő területén jelentkező hirtelen nagy mennyiségű csapadék villámárvizek 

kialakulásához vezethet a vízgyűjtő területen lévő kisebb vízfolyásokon, patakokon. Ezen 

vízmennyiségek végül a Dunába kerülnek, így okozva gyorsabb lefolyású árvizeket, melyeket nem 

lehet előre jelezni. Ilyen jellegű árvízre példa a 2013 évi Dunai árvíz is. 

Áz esetleges károk mérséklésére megfelelő havária tervet kell készíteni. Á megfelelő 

intézkedésekkel csökkenthető a létesítmények kitettsége, valamint az esetleges károk mérséklése. 

Á növekvő átlaghőmérséklet és a gyakoribbá váló hőhullámok miatt az emberek egészsége 

veszélyeztetettebb, a hosszú ideig való napon tartozkodás rosszul léthez vezethet. Emiatt a 

területen árnyékos területek kialakítása is szükséges, akár mesterséges, akár természetes 

megoldásokkal. 

10.3.2 A tervezett tevékenység hatása a környezet alkalmazkodási képességére 

A tervezett strand környezeti hatásai érdemben nem befolyásolják a környezet 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét. 
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11 Országhatáron átnyúló hatások bemutatása 

Á tervezett távvezeték országhatárhoz legközelebb található pontja, légvonalban kb. 7 km-es 

távolságra van. Ezt a távolságot egyik környezeti elem tekintetében lehatárolt hatásterület sem 

közelíti meg, a tervezett beruházás megvalósítása és az üzemeltetési fázis során sem várható 

országhatáron átterjedő hatás. 

12 Tervező adatai 

 

 

 

 

KÁNÁ SZ-SZÁBŐ  ERVIN 
KŐ RNYEZETVE DELMI 
SZÁKME RNŐ K 

  

   

Mobil: 30 6543 033 

Kamarai reg.:01-14510 

k.szabo.ervin@akusztikakft.hu 

KB-T, SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

 

 

13 Tervező vállalkozás adatai 

Ákusztika Mérnöki Iroda 

Székhely:  6500 Baja, Szent László u. 105. 

Telephely:  1112 Budapest, Jégvirág u. 14. 

Telefon: +36 79 426 080 

Fax:   +36 79 322 390 

 

 

Budapest, 2021-07-13 

  

ZÁLÁI TÁMÁ S 
E LŐ VILÁ G E S TÁ JVE DELMI 
SZÁKE RTŐ  

  

   

Kamarai reg.: Sz-006/2010. 

SZTV, SZTjV 

 

mailto:k.szabo.ervin@akusztikakft.hu
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14  Mellékletek 

1. Melléklet – Szakértői jogosultság 

2. Melléklet – Tájépítészeti koncepcióterv 

3. Melléklet – Natura 2000 szempontú elemzés 





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. 10.47.18


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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