
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABADSTRAND KIALAKÍTÁSA DÖMÖSÖN 
KONCEPCIÓS TERV 
DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04, ill. 06                 2021. május 21. 

  



 

02. ALÁÍRÓLAP 
 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 
 
ÉPÍTTETŐ: DÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2027 DÖMÖS, Táncsics Mihály utca 2. 
HERMAN JENŐNÉ polgármester 

 
 

  

 
FELELŐS TERVEZŐ: B.FUTURA TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 

BUZGÓ CSANÁD okl. építészmérnök (tel.: +36 20 5114175) 
2627 ZEBEGÉNY, Fenyves út 5/b 
építész tervező É-13-1510 a MÉK tagja  

 
 

  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 
SZAKÁGI TERVEZŐK: 
 

TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: 
WALLNER KRISZTINA okl. kertészmérnök 
1038 BUDAPEST, Pusztadombi u. 5/d 
táj- és kertépítész tervező: K/1 01-5090 

 
VÍZIKÖZMŰ TERVEZŐ: NAGY PÉTER okl. építőmérnök 
 1144 BUDAPEST XIV. kerület Ond vezér útja 21. 5. em. 22. 

víziközmű tervező, a MMK tagja VZ-TEL 01-16192 
 
ELEKTROMOS KÖZMŰ T.: SZÉLL ANDRÁS okl. villamosmérnök 
 1133 BUDAPEST, Hegedűs Gyula utca 63. I./15. 
 elektromos tervező, a MMK tagja V 01-11953 
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DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
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03. Tartalomjegyzék 
04. Tervezési program és előzmények 
05. Telek beépítésének adatai és parkolómérleg 
06. Tájépítészeti műszaki leírás 
07. Képes ismertető a lehetséges játszóeszközökről és berendezési eszközökről 
08. Építészeti-műszaki leírás a tervezett mobilházakról 
09. Telken belüli külső közművek 
10. Fotók a helyszínről 
 
Z-01 Tájépítészeti koncepcióterv …………………………………………………………………..….. m=1:500 
VK-1  Külső közművek elhelyezési vázlata ………………………………………………………..….. m=1:1000 
 
 
  



04. TERVEZÉSI PROGRAM és ELŐZMÉNYEK 
 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 
 
A jelen koncepciós terv a 2021. május 19-ig rendelkezésre álló információk és az építtető által rendelkezésre 
bocsátott adatszolgáltatás alapján készült. A koncepciós terv fő célja, hogy a folyamatban levő helyi építési 
szabályozás (HÉSZ, SZT) módosításához készülő tanulmányhoz kiinduló adatokat szolgáltasson. A fejlesztés 
részletes kidolgozása az építési engedélyezési, és kiviteli tervek feladata. Jelen tervdokumentáció az 
önkormányzat által már megrendelt, vagy pontosan meghatározott kész elemeket, termékeket nem dolgozza ki, 
úgy mint a Dunai stégek, mobilházak, illetve a part védelmét biztosító támfal.   
 
Dömös Duna partján korábban még nem üzemelt hivatalos szabadvízi strand. A Dömösi-Malom-patak 
torkolatától nyugatra található öblöt a település lakói és a turisták gyakran használják fürdésre. A kulturált 
strandolás feltételei azonban jelenleg nem adottak. Ez az előzmény hozta az ötletet a dunai strand 
megvalósítására. A megvalósításhoz a település állami támogatást nyert. A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt által kiadott PRLEV_00802_6_2019 iktatószámú támogatói okiratban foglalt vissza nem térítendő, 
a projekt teljes megvalósítására rendelkezésre álló bruttó 150 millió forint költségvetési támogatást biztosít. A 
támogatás elnyeréséhez összeállították a tervezési program alapját szolgáló igényeket. Ezek a következők 
voltak, melyek az Építtető igénye szerint kismértékben változhat: 
 

- Területrendezés 6000 m2-en (vízbejutás, parkosítás, fák telepítése). Ebből intenzíven kialakított terület 
1500 m2  

- Közművek kialakítása a vizesblokkhoz (víz, villany, csatorna helyett zárt szennyvíztároló). 
- 2 db stég telepítése 
- 2db mobilház telepítése (kétnemű, és akadálymentes vizesblokk, valamint egy pihenő-épület baba-

mama helyiséggel, elsősegély szobával, raktárral) 
- 18 garnitúra szabadtéri bútor (padok, asztalok). 
- 20 db napozóágy. 
- Árnyékolás kialakítása, 5 db napvitorla telepítése. 
- 8 db játszótéri eszköz. 
- A strand területén járdák, sétányok kialakítása 300 fm hosszban. 
- Biztonsági kamera rendszer kialakítása (4db) + wifi. 

 
A leendő strand dunai partjának biztosítására a megrendelő önkormányzat tervet készíttetett, melyet KOVIT-
TERV Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft. valósított meg. A tervdokumentáció az öböl ívét 
kissé korrigáló lépcsőzetesen kialakított gabion-támfalat tartalmaz, melynek lépcsői napozásra, pihenésre is 
alkalmasak. Partvédelem kialakítása nem a jelen tervezési feladat része. 
 
Az elkészült strand üzemeltetését a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi 



követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről alapján történik majd. 
 
A tervezési terület a Duna jobb partján kb. a 1699,81 - 1699,99 folyamkilométerek közt terül el, a 04-es, és 06-
os helyrajzi számon található. A tervezési terület önkormányzati kezelésben, állami tulajdonban van. A tervezési 
munka nem tartalmaz olyan fix épített elemeket, melyek a 06-os hrsz.-ú Duna mederbe esnének.  Két darab 
telepítendő stég mobil elem, melyeket A vízállástól, és a Duna alakította part helyzetétől függően helyeznek ki 
minden évben. 
 
További tervezési szempontok: 
 

- A helyi építésügyi jogszabályok (HÉSZ, SZT) változtatása jelenleg zajlik, a tervezési területre a jelen 
koncepciós terv alapján zárul majd a módosítás. Az építési engedélyes objektumokra (mobilházak) csak 
a módosított hatályos jogszabályok alapján lehet építési engedélyt kérni. 

- A tervezett fejlesztés vegye figyelembe a településkép védelméről szóló rendeletben (TKR) és a 
település arculati kézikönyvében (TAK) leírtakat. 

- Elvárt térkapcsolatok: vendéglátóipari egységhez (az egység maga nem a tervezési feladat része) való 
kapcsolódás (büfé) a fejlesztési telekkel szomszédos telken. 

- Egyszerű fenntarthatóság, könnyű karbantarthatóság, hogy az üzemeltető önkormányzatra ne hárítson 
jelentős többlet feladatot. 

- Szükség esetén megújuló energiák alkalmazása (vonatkozó jogszabály: 40/2012. (VIII. 13.) BM 
rendelet). 

- Támogatói előírások figyelembevétele. 
- A területre vonatkozó védelmek figyelembevétele (Natura 2000). 

  
Az építtető megbízásából a fentiek alapján készítjük a tárgyi beruházás terveit. Jelen tervdokumentáció a strand 
kialakításának koncepcióját fekteti le, valamint a mobilházak, és az eszközök telepítését mutatja be. Előzetes 
közműigényeket is számolunk, a rendelkezésre álló információk alapján, melyet az építési engedélyezési és 
kiviteli terv készítése során pontosítani kell. 
A koncepciós terv jóváhagyása után építési engedélyezési (mobilházak) és teljes körű kiviteli tervet készítünk. 
 
Ütemezés: 
 

Az építtető a beruházást egy ütemben kívánja elvégezni. 
 
 
  



05. TELEK BEÉPÍTÉSÉNEK ADATAI ÉS PARKOLÓMÉRLEG                
 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 
 
05.1 A TELEK BEÉPÍTÉSÉNEK ADATAI, ÉS EGYÉB TERHELÉSEK: 
A koncepcióterv készítése során beépítési paraméterekről csak a 04-es hrsz.-ú telek esetében beszélhetünk. A 
jelen koncepcióban bemutatott épített elemek a következő paramétereket igénylik. 
 

A TELEK BEÉPÍTÉSÉNEK ADATAI: 

 

jelenlegi: 

 

tervezett: 

építési övezet: módosítás alatt - 

a telek legkisebb területe: módosítás alatt 43 827 m² (meglévő) 

alkalmazható legnagyobb beépítettőség: módosítás alatt 0,23 % (104 m2) 

alkalmazható legnagyobb épületmagasság: módosítás alatt 3,00 m 

épület legmagasabb pontja: módosítás alatt 3,00 m 

alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány: 

 

módosítás alatt 

 

99 % (43 389 m²) 

szintterületi mutató: módosítás alatt 0,0023 (104 m²) 

beépítési mód: módosítás alatt szabadonálló 

±0,00 magassága a Balti tenger felett: módosítás alatt 104,50 mBf 
 

A fenti tervezett adatok csak a jelen strandberuházás által érintett létesítmények telekre vonatkozó paramétereit 
mutatja be, nem számol az esetleges későbbi beruházásokkal, a területen áthaladó, tervezés alatt álló Eurovelo 
6-os kerékpárúttal (pl.: zöldfelületi arány). 
A tervezett strand kialakítása, és üzemelése a környezetre nem ró számottevő terhet. A zajterhelés 
elhanyagolható, vízvédelmi és levegővédelmi szempontból sem kap a környezet jelentősebb terhelést. A 
szükséges közmű-, és energiaigényeket, valamint a keletkezett szennyvíz mennyiséget a közművekről szóló 
fejezet mutatja be. 
A strand üzemelése során gépjárművel való megközelítését nem tervezik, az építés során várható teherforgalmi 
terhelés sem jelentős, a területrendezés során, a gabion-támfal megépítésekor várható nagyobb gépi 
földmunka. A beruházás többi eleme „késztermék”, csak minimális helyi építési munkát igényel. Információink 
szerint a tervezett kerékpárút ezen szakasza vegyes forgalmú lesz, melynek célja jelenleg nem ismert.  
 
05.2 PARKOLÓMÉRLEG: 
A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 4. számú melléklet 8. pontja alapján: 
IGÉNY a tervezési telken (strand 1 db parkoló / 5 férőhely):  
tervezett létszám (férőhely): 100 fő 
számított parkolómennyiség: 100 / 5 = 20 db 
Ez a parkolómennyiség az előzetes építtetői tájékoztatás alapján 500 m-en belül közterületen biztosított! 
(OTÉK 42§ (11) bekezdés. 



06. TELEK BEÉPÍTÉSÉNEK ADATAI ÉS PARKOLÓMÉRLEG                
 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 
06.1 JELENLEGI ÁLLAPOT 
A dömösi szabadstrand egy csodálatos táji adottságokkal rendelkező hely, mely területét és növényállományát 
tekintve is pusztul: a partot elmossa a víz, és sok az idős fa, száraz ágakkal. 
A fák állapotvizsgálatára szakértő alvállalkozót bíztunk meg, annak eredményéhez fogjuk igazítani az 
engedélyezési és kiviteli tervet.  
Az ártéri ligeterdő nagyrészt fehér füzekből áll, itt csak a száraz ágak eltávolítását javasoljuk. 
A területen nem vezet burkolt út, és utcabútorokkal, eszközökkel sincs felszerelve. 
A strandüzemhez elengedhetetlenül szükséges vizesblokk és öltöző is hiányzik. 
 
06.2 ELŐZMÉNYEK, KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK 
A tervezési területünk 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. Mivel a behajtás 
engedélyhez lesz kötve, nem várható nagy forgalom, így gyalogos közlekedése is alkalmas lesz. 
A kerékpárút másik projektként készül, tervezése folyamatban van. Tervünkön vázlatosan jelöltük a vonalát, a 
rendelkezésünkre álló információk alapján. 
Jelen projekt keretén belül készül el a parti védmű, melynek célja, hogy megakadályozza a part további 
pusztulását, ill. a korábbi kimosódás egy részének visszatöltésével a strand területe egy fontos ponton 
kiszélesedhet. A parti védmű gabionkosár szerkezettel, faburkolattal vagy WPC készül, így napozófelületként 
és lépcsőként is használható lesz. Emellett kézi hajtású kis sporthajók (kajak, kenu, kielboot, sup, stb.) számára 
alkalmas kikötő pontonok is létesülnek, szakági tervek alapján. 
Az öltöző- és vizesblokkokat mobilházakban helyezik el – ld. Építészeti-műszaki leírás. 
 
06.3 TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 
Az 1. pontban felvázolt hiányok pótlására, de a táji értékek tiszteletben tartásával készítettük tervünket, a 2. 
pontban ismertetett projektekkel összehangoltan. 
A strand számára kijelölt terület két árok közt helyezkedik el, a déli árok közelében alakítottunk ki egy bejáratot, 
kis teresedéssel, két irányba vezető sétánnyal: egyik a vizesblokkhoz, másik a partra vezet. 
A vizesblokk előtt teresedést alakítottunk ki, melyre ráfűztük a legkisebbek játszóhelyét. 
A Dunához közelebbi sétány-ág  víz felőli részén 1-1 blokkban helyeztük el a minden korosztály számára 
használható lengőhintákat, ill. egy kombinált játszóeszközt a nagyobb gyerekek számára. 
A műszeres favizsgálat után remélhetőleg csak ápolásra szoruló nagy nyárfák árnyékába piknikasztal-pad 
kombinációkat terveztünk. A sétány Dunára nyitott szakszán pedig padokat és napozóágyakat helyeztünk el, a 
kerékpárút felől cserjefoltokkal elválasztva. 
 
06.4 TERVEZETT NÖVÉNYÜLTETÉSEK 
A sétány belső oldalára fasor ültetését javasoljuk, szintén fásítandók a játszótéri blokkok. 



A bejárati részen és az öltöző-vizesblokkok mellett kisebb foltokban vízparti évelőkből és díszfüvekből kialakított 
magas évelőágyásokat terveztünk. A sétány és a kerékpárút közé laza foltokban magas cserjéket ültetendők, 
elsősorban vizuális lehatárolás érdekében. A fennmaradó terület füvesítendő, a geodéziai felmérés alapján jelölt 
partél vonaltól felfele (kb. 104,00 m Bf szintvonal fölött), a lejjebb lévő területeken a meglévő kavicsos part ártéri 
ligettel megtartandó. 
A tervezett növények jegyzékét a következő tervfázisokban adjuk meg, a favizsgálati eredményeket is 
figyelembe véve. 
 
06.5 ANYAGHASZNÁLAT 
Elsősorban természetes és tájba illő anyagokat használtunk, figyelembe véve az időszakos víz-borítottságot is. 
Ezért a sétányt stabilizált gyöngykavics burkolattal terveztük, mely teljesen vízáteresztő, de tömör burkolat, és 
az időszakos vízborítást is el tudja viselni. A padok, szemetesek, utcabútorok és játszóeszközök fémszerkezetű, 
fa borítású, diszkrét színezésű, tartós faanyagokból készülnek. Alapozásuk, alaphoz rögzítésük lehetővé teszi 
a gyors leszerelést nagy árvizek idején. A javasolt játszóeszközök tartós, több évtizedig használható, kis 
fenntartási igényű eszközök. 
A játszótéri blokkok javasolt burkolata homok, az esési térben az előírt ütéscsillapító burkolat rétegrenddel, a 
többi területen járható homokfelületként. A homok tájba illő, költséghatékony és jól fertőtleníthető anyag, árvizek 
után is könnyen helyreállítható. 
  



07. KÉPES ISMERTETŐ 
A LEHETSÉGES JÁTSZÓESZKÖZÖKRŐL ÉS BERENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL 

 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 

 

07.1 VÍZPARTI JÁTSZÓTÉRI ÖTLETEK 
 
HINTÁK MINDNEKINEK: 
 
Hags 8051057 Turo négyüléses     
https://www.hags.com/en-us/play/traditional-and-dynamic-play-equipment/swings-and-swing-seats/swing-turo/wooden-post-sunken-
foundation-4-places-feb-2015-red 
 

 

 
2 x Hags 8049715  Katja lapülőke 
 

  
Ülőkék kisebb gyerekeknek: 
1 baba-mama  hintaülés:     1 babaülés: 
Hags 8053218 Tango     Hags 8049717 Rinda  

    
  



KICSIKNEK: 
Hags 8047007 Unimini Apista      
https://www.hags.com/en-us/play/multi-functional-play-equipment/modular-multi-function-play-equipment/modular-

multi-function-play-units-2-5-years/unimini-apista/wooden-post-above-ground-wooden-posts-hpl-panels-jun-2014-

green 

     
 
vagy 
Hags 8046903 Unimini Bexy      
https://www.hags.com/en-us/play/multi-functional-play-equipment/modular-multi-function-play-equipment/modular-multi-function-
play-units-2-5-years/unimini-bexy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hags 8046357 Unimini Ballero      
https://www.hags.com/en-us/play/multi-functional-play-equipment/modular-multi-function-play-equipment/modular-multi-function-
play-units-2-5-years/unimini-ballero 
 
 
 

 
 
 
Hags 8044703 Rugós Béka      
https://www.hags.com/en-us/play/playground-equipment/spring-toys/prinsy-spring-toy 
 

 
  



TÖBBFÉLE KOROSZTÁLYNAK: 
Hags 8061745 Uniplay Poseidon:      
https://www.hags.com/en-us/play/multi-functional-play-equipment/modular-multi-function-play-units-3-12-years/uniplay-poseidon 
 
 

 

 

  
   
 
 
  



NAGYOKNAK: 
Hags 8071074 Uniplay Melax      
https://www.hags.com/en-us/play/multi-functional-play-equipment/modular-multi-function-play-units-3-12-years/uniplay-melax 
 
 

  

 
 
  



vagy: 
 
Hags 8061751 Uniplay Bolanta     6 651 900 Ft + Áfa 
https://www.hags.com/en-us/play/multi-functional-play-equipment/modular-multi-function-play-units-3-12-years/uniplay-bolanta 
 

 

   

  



EGYÉB JÁTSZÓESZKÖZÖK 
 
HOMOKOZÓ 
 
Egyedi, gerenda szegéllyel 
 
ÁRNYÉKOLÓ 
5,4 x 5,4 m vitorlaméret, homok színben, fa tartóoszlopokkal, gyártó: Fullgarden Kft. 
http://fullgarden.hu/fullgarden_napvitorla_arak#szinek 
 
 
 
 
 homok színben: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
TERVEN NEM ÁBRÁZOLVA, DE JAVASOLHATÓ: 
 
KÜLTÉRI PINGPONGASZTAL 
HAGS 8002872 Pingpong     568 900 Ft + Áfa 

     



FÉSZEKHINTA  Hags 8038421 Gelia 
    

                          
 
Hags 8062080 Viper       
https://www.hags.com/en-us/play/traditional-and-dynamic-play-equipment/swings-and-swing-seats/viper/not-applicable-cast-in-place-
galvanized-chain-oct-2016-yellow 

 
 
 
  



07.2 KERTI BERENDEZÉS  
 
UTCABÚTOROK 
mmcité Vera utcabútorok trópusi fából 

   
LV151-t  támlás pad   
LV111-t  támla nélküli pad    
LVS910-t  támla nélküli pad  
 
Hags 8042483 Skagen piknikasztal      

       
 
HPL: HAGS 8061734  Picnic  table  
http://www.hags.com/en-us/park-urban-furniture/park-and-urban-furniture/bench-tables/picnic-table 

              
Újrahasznosított: HAGS 8064455  Linnea Picnic Table 

http://www.hags.com/en-us/park-urban-furniture/park-and-urban-furniture/tables/linnea-picnic-table/bark-brown/galv-not-applicable-
free-standing-recycled-plastic/galvanised-apr-2017  
  



CITÉ RAUTSTER RTS151t és RTW181t 
 
piknikasztal támla nélküli padokkal egybeépítve, 6 fős, van akm változat is 

   
 
https://www.mmcite.com/hu/termekek#!padok/rautster/rts151 
https://www.mmcite.com/hu/termekek#!padok/rautster/rtw181 
 

VÁROSSZÉPÍTŐ KONSTRUKTÍV ÓRIÁS LÓCA    44040101-TNO-V  (lyuk és facsemete nélkül)     

 
http://varosszepito.hu/padok/konstruktiv-orias/ 
 
INFOTÁBLA mmcite PP425   

 
https://www.mmcite.com/hu#!informaciohordozok/pp/pp425 
  



PIHENŐSZÉKEK – NAPOZÓÁGYAK 
 
CITÉ RIVAGE RVA 150Nt 

    
acél konstrukció, ülőke falamellákból 

 

• RVA-N150 N – rozsdamentes acél változat  
• RVA150t t – trópusi fa 

151-10tu 

 

acél konstrukció, falamellák, beépített asztal acéllemezből 

 

• RVA151-10t t – trópusi fa 
• u – USB csatlakozó NEW 
• A tartozékok kombinálhatóak. Pl.: RVA151-10tu 

  



VÁROSSZÉPÍTŐ MINI SINUS napozóágy     dupla: „Szentendre” egyedi típus 

    
http://varosszepito.hu/padok/mini-sinus/ 

 

 

VÁROSSZÉPÍTŐ SINUS nyugágyrendszer  

 
http://varosszepito.hu/padok/sinus/ 
 
  



HULLADÉKGYŰJTŐ:  
VÁROSSZÉPÍTŐ OVÁLIS  

 
 
 
KUTYASZEMETES:  
VÁROSSZÉPÍTŐ SIMPLEX   

       
A tetőt antracit színben kérjük, tehát az egész szemetes egyszínű lesz:  RAL 7016 Antracit  
 
 
KERÉKPÁRTÁMASZ: 
CITÉ LOTLIMIT SL505  
Kerékpártároló 

acél konstrukció 

     
 
  



 
TÁVLATBAN JAVASOLT MOBIL ESZKÖZÖK ÁRTÉRI STRANDTERÜLETRE 
http://out-sider.dk/se/products/all 
 
forgalmazza: mmcite 
 
Vízzel megtölthető, akkor nehéz, stabil. Leeresztve könnyen szállítható. 
 
135 Loop (belső átm 1,0 m külső átm 1,8 m)     

        
 
140 Loop Line 2,0 m     171 Loop Corner 1,4m   

       
    
137 Loop Arc R=1,35 m  

 
 
 



 
181  Loop Table   

 
 
139 Boa   2,4 x 1,2 x 1,2 m  

    
 
173 Lava 2,6 m x 1,2 m   

      
 
 

  



08. ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI LEÍRÁS A TERVEZETT MOBILHÁZAKRÓL 
 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 
 
A tervezési program alapján két darab 4×13 m befoglaló méretű mobilházat 
telepítenek a strand szociális igényeinek kielégítésére. Az egyik épület egy 
vizesblokk, női, férfi és akadálymentes egységekkel. A másik épületben 
pihenő helyiség, baba-mama szoba, egészségügyi helyiség és raktár kap 
helyet. 
 
08.1 TELEPÍTÉS: 
A két épületet a tervezési terület keleti végén helyeztük el, a településközpont 
felől a terület megközelítését biztosító út mellett. A vizesblokkot és a 
pihenőházat egymáshoz képest „L” alakba rendeztük, a két épület által félig 
közre zárt területen egy teraszt alakítottunk ki, melyről mindkét épület 
bejárata megközelíthető.  
A két épület egymástól elhúzva áll, a 
kettő közt a két épületre szerelt pergolát 
terveztünk, mint egy kapuként jelezve az 
épületegyütteshez való megérkezést.  
Akadálymentesen is innen lehet 
megközelíteni az épületeket. 
Az épületeket árvíz esetén elszállítják, és 
biztonságos helyen helyezik el. 
 
08.2 FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS: 
A két épület a bevezetőben leírt 
funkciókkal rendelkezik. A vizesblokk női 
és férfi részében is található gyermekek 
részére kialakított wc és mosdó is. Így 
mindkét vizesblokk alkalmas egy szülő 
gyermekekkel való együttes 
használatára. 
 
 
 
 
 
 
 



A hasonló kialakítású különnemű vizesblokkok, és az akadálymentes wc, közös előtérből nyílnak. A női és a 
férfi blokkban egy térből nyílnak a wc fülkék és a zuhanykabinok. A nőiben 3 db felnőtt és egy gyermek wc-t, a 
férfiben 2 db felnőtt és egy gyermek wc-t, valamint 2 db felnőtt és egy gyermek pissoire-t helyeztek el. Mindkét 
blokkban 3-3 db zuhany kapott helyet. A női vizesblokk 4 db, a férfi 3 db mosdóval rendelkezik. Mindkét mosdók 
közelében hajszárításhoz alkalmas helyet alakítanak ki, tükörrel.  
Az akadálymentes wc rendelkezik minden felszereléssel, berendezéssel, hogy kerekesszékkel is használható 
legyen.  
A pihenőépület a már leírt helyiségekkel rendelkezik, a szükséges berendezéseket biztosítani fogják, úgy mint 
pihenőszékek, pelenkázó, szoptatásra alkalmas, kényelmes fotel, melyet intim módon, takarva helyeznek el.  
 
08.3 ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS: 
A két épület egyszerű tömegű, tulajdonképpen egy fekvő hasáb. Az „L” alakban elhelyezett épületek 
anyaghasználata egyszerű, törtfehér vakolt felület, és faburkolat kombinációja. A homlokzati faburkolathoz jól 
kapcsolódik a csúszásmentes faburkolattal ellátott terasz. Az épületek nyílászáró nélküli falait, melyek az 
érkezés irányába néznek, javasoljuk a fő szignalizáció elhelyezésére. Az épület, és az egész strandberuházás 
arculati elemeit, kiegészítő berendezéseit a Dunai Strandok Arculati Kézikönyve szerint készítik. 
 
08.4 ÉPÜLETSZERKEZETI LEÍRÁS: 
Alváz: 

- Szárazpadozat 
- Daruzható változat 

Terasz 
- 21 mm-es Mikro bordázott borovi fenyő, terasz burkolat 

Hőszigetelt szárazpadozat: 
- 10mm-es OSB III-as lap 
- Párazáró fólia 
- 15 cm-es üveggyapot 
- 5X15-os gerendázat 
- 22mm-es MFP- lap 
- Felületképzés 

Főfal-szerkezet: 
- 4×4 es lécváz 
- 12-es CK lap 
- 3cm-es párnafa 
- 5cm polisztirol szigetelés 
- 15 mm-es MFP lap 
- Fő- és válaszfalak függőleges és vízszintes teherhordó faszerkezetből készítve 
- 10 cm-es kőzetgyapot 
- Hőtükrös párazáró fólia 
- 1,25 cm-es gipszkarton az oldalfalon Q2-es kivitelezés 
- 1,25 cm-es impregnált gipszkarton a vizes helyiségekben, Q2-es kivitelezés 

Válaszfal-szerkezet: 



- 1,25 cm-es impregnált gipszkarton a vizes helyiségekben Q2-es kivitelezés 
- 1,25 cm gipszkarton Q2-es kivitelezés 
- faváz-szerkezet 
- 10 cm-es hőszigetelő kőzetgyapot a favázszerkezetben 
- 1,25 cm-es impregnált gipszkarton a vizes helyiségekben Q2-es kivitelezési minőségben 
- 1,25 cm gipszkarton Q2-es kivitelezési minőségben 

Tető-födémszerkezet: 
- Pala szórt lapostető szigetelő lemez 
- Antracit színű tető szegély 
- 12 mm-es MFP lapfedés 
- 3×5 párnafa 
- 5x 15 födémgerenda 
- födémgerenda közé elhelyezett 15 cm-es üveggyapot 10 és 5cm-es üveggyapotból lapolva 
- hő tükrös párazáró fólia 
- 1,25 cm-es gipszkarton Q2-es kivitelezés 
- 1,25 cm-es impregnált gipszkarton a vizes helyiségekben Q2-es kivitelezés 

Bádogozás (festett lemez): 
- Bádogos munkálatoknál minden esetben festett antracit színű acéllemez értendő. 

párkánylemez, hajlatbádogozás, szegély építése. 
Homlokzatképzés: 

- 4×4 es lécváz 
- 12-es CK lap 

Homlokzati nyílászárók: 
- Az építési rajzon meghatározott méret, és darab szám szerint műanyag nyílászárók külső fehér, belső 

fehér szín. 
- Belső ablakpárkány nincs, külső ablakpárkány festet antracit színű lemezkialakítás 
- Belső ajtók tele nem üvegezett kivitelben, fehér színű, küszöb nélkül. 
- A teraszajtó belső kilincses kétszárnyú erkélyajtó 

Festés: 
- Építőipari szalag beépítése, él védők elhelyezése, glettelés, csiszolás Q2-es minőségben 
- Belső falak felületen fehér diszperziós falfestékkel két rétegben (Tilatex fehér festék / Színre festés, és 

egyéb díszítő elemek felrakása plusz költség ellenében történik) 
- Külső felület védelem TIKURILLA olajos lazúrral A cég által kínált színválasztási lehetőségekből. 

Burkolatok: 
- Kerámia padló- és falburkolatok 
- A padló teljes felületén burkolva 
- Az oldalfal a zuhany, wc és mosdó melletti falakon a fröccsenő víz elleni védelem céljából 2,4 m 

magasságig burkolva 
Villanyszerelés: 

- 1,5-es dupla szigetelésű rézvezetékkel, dobozolva, kis automatákkal. 
Melegvízellátás: 

- Villanybojlerrel. 



Vízellátás, csatornázás: 
- Kerámia padló- és falburkolatok 
- A padló teljes felületén burkolva 
- Az oldalfal a zuhany, wc és mosdó melletti falakon a fröccsenő víz elleni védelem céljából 2,4 m 

magasságig burkolva 
 
A mobilházakat megrendelés alapján gyártják le, a fent meghatározott műszaki tartalommal. 
  



09. TELKEN BELÜLI KÜLSŐ KÖZMŰVEK                
 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 
 
A tervezés során történt egyeztetések alapján, a tervezési területre történő elektromos, és vezetékes ivóvíz 
beállásokat az építtető biztosítja a 10 hrsz.-ú belterületi földrészleten keresztül. Ezt a lehetőséget ellenőriztük 
Az E-közmű térképen, miszerint a nevezett csatlakozási pontokon jelenleg nem áll rendelkezésre sem 
elektromos áram, sem ivóvíz bekötési lehetőség. A telek határig történő csatlakozás tervezése nem a jelen 
tervdokumentáció tárgya. A tovább tervezés során közmű egyeztetések szükségesek (ezek már folyamatban 
vannak). A területen kommunális szennyvíz elvezetésére jelenleg nincs lehetőség, ezért a vizesblokkokban 
keletkező szennyvizet zárt szennyvíztárolóba vezetik. 
A tervezési területen a tervezési program szerint mindössze a két mobilházat kell vízi közművel és elektromos 
energiával ellátni.  A tervezésnek nem tárgya térvilágítás, ivókút vagy szabadtéri zuhany telepítése. A tervezett 
mobilházak belső épületgépészeti, és elektromos tervezése nem a jelen tervezés tárgya.  Az épületek 
gyártójától ez idáig nem kaptunk adatot, hogy milyen ivóvíz mennyiség- igény, ill. elektromos teljesítmény 
szükséges a vizesblokk-, és a pihenő-mobilház működéséhez, valamint milyen mennyiségű a keletkezett 
szennyvíz 
 
09.1 KÜLSŐ VÍZIKÖZMŰ 
Ivóvíz 
A strand területén csúcsidőben 100 fős látogatószámmal tervezünk. A napi vízfogyasztást az alábbiak szerint 
számoltuk: 

- 100 fő vendég 
- 8 perces zuhanyzás 
- 12 l/perc átfolyású zuhany 
- 7 l/fő egyéb vízfogyasztás (wc, kézmosás) 
- összesen 9600 + 700 = 10300 l/nap = 10,3 m3/nap 

Az építtető által biztosított telken kívüli ivóvíz-vezeték telekhatáron kialakított csatlakozási pontjában 
elhelyezésre kerül egy vízmérő akna. A beszerelendő vízmérők száma: 1 db. 
Szennyvíz 
A vízigények alapján a keletkező szennyvíz mennyisége: 10,3 m3/nap. 
Az építtetői előzetes egyeztetések alapján a szennyvizet zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni, mivel a 
szolgáltató tájékoztatása alapján a közelben húzódó nyomott rendszerű csatornavezetékre nem lehet 
csatlakozni. Az engedélyezési terv fázisában azonban a vezetékes szennyvízelvezetés lehetőségét vizsgálni 
fogjuk. 
 
09.2 ELEKTROMOS KÜLSŐ KÖZMŰ 
A tervezett strand fogyasztásmérését telekhatáron kell megoldani. A szükséges beépített teljesítményt korábban 
hasonló funkciójú, és volumenű létesítmények tervezése során szerzett tapasztalatok alapján becsültük, 
melynek mértéke 23,0 kW, melyből az egyidejű várható teljesítmény 14,0 kW. Az egyidejű teljesítmény alapján 



a vizesblokk épület számára 3×25A csatlakozási értéket kell kiépíteni. Tervezett épületekben alapvetően strand 
létszámra tervezett melegvíz igény határozza meg az elektromos energia felvételt pont a világításnak, és a 
gyengeáramú rendszereknek nagyon alacsony az energiaigénye. 
A fogyasztásmérőtől új betápláló kábelt kell kiépíteni a pihenő-mobilházban lévő raktárba tervezett elosztó 
szekrényig. Az elosztó berendezés tartalmazza a fogadó és az áramköri biztosítókat, megszakítókat, 
működtetéseket, védettségük meg kell felelni a beépítés helyének, de minimum IP 43. 
Tervezett feszültségszint 3+N, 50Hz, 400/230V. 
  



10. FOTÓK A HELYSZÍNRŐL (lásd még a címlapon!)                
 

DÖMÖS, Dunapart, hrsz.: 04 ill. 06 alatt szabadstrand kialakítása Dömösön 
koncepciós terv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


