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1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

Teljes név: NAGYVILLÁM SÍPÁLYA Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: NAGYVILLÁM SÍPÁLYA KFT. 

Székhely:  2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 190. 

 

KÜJ. száma: 102953882 

KTJ. száma: 102354921  

 

Cégjegyzék száma: 13-09-105432 

KSH száma: 13595609-9311-113-13 

 

A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

 

Gutbrod Rezső  

2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 190. 

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA, A VIZEKBE TÖRTÉNŐ 

BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN A KÖZÉRDEK 

BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT 

2.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG INDOKLÁSA 

A visegrádi Nagyvillám sípályán folytatott tevékenység környezetvédelmi és természetvédelmi engedéllyel 

rendelkezik. 

Engedély száma: PE-06/KTF/00066-4/2020. 

 

Az 1970-es években a kiránduló központ téli program kínálatába értelemszerűen beletartozott a jelenlegi 

sípálya kialakítása. A sípálya elképzelés már 1977-ben, terv formájában megfogalmazódott. Az ERFATERV 

1980-ban, 79.7263 számú tervében már a vezetékes vízre épülő hóágyús tervét is elkészítette.  

A sípálya ma is látható képe, többségében az 1986-os fejlesztés eredménye. 

A területen 1986 óta történik a sípálya üzemeltetése, a Nagyvillám Sípálya Kft. 2005 óta folytatja a jelenlegi 

tevékenységet. Az üzemeltető az alsó pályákon fokozatosan kiépítette a mai állapotot, ami az alsó lankásabb 

pályák hóágyúzhatóságát, pályakarbantartó gépek használatát, a terület téli-nyári karbantartását és 

tisztántartását, a vendégkör kulturált, komfortos kiszolgálását biztosítja. 

A Visegrádi Sípálya sípark teljes síelhető területe mintegy 3,54 ha, ebből jelenleg kb. 2,2 ha hóágyúzható. A 

szükséges vizet a DRV Zrt Visegrádi Vízmű szolgáltatja a települési vízhálózatról. Mivel a ’80-90-es években 

a települések vízfogyasztása a korábbi akár 300 l/fő, nap értékről a 100-130 l/fő, nap értékre igen jelentősen 

visszaesett, a visegrádi lakosság fogyasztása is igen jelentősen lecsökkent. A korábban kiépített nagy 

kapacitású vezetékekben pang a víz és a parti szűrésű kútsor vízminősége is romlott a kitermelt mennyiség 

csökkenésével. Jelenleg így egy jelentős kitermelhető és szolgáltatható fölösleg van, melynek hasznosítása 
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vízminőségi és üzleti érdek is egyben. Ezt a fölösleget hasznosítja részben jelenleg a sípark a kis fogyasztású 

téli időszakban. 

A kívánt szintű felhasználásnak gátat szab a kiszolgáló hálózat (tápvezeték) helyi elégtelensége, illetve a 

szállított víz hőmérséklete. A hálózatba kerülő parti szűrésű víz hőmérséklete a téli időszakban sem csökken 

10-12 °C alá, ami alkalmatlan hóágyúzásra. 

A hóágyúzás érdekében a viszonylag meleg hálózati vizet ki kell hűteni, fagypont körüli hőmérsékletre. Erre 

a célra általában hűtő tározót alkalmaznak, melyet legtöbb helyen egy, a csapadékvizeket is befogadó szigetelt 

medrű tó formájában építenek meg (Pl. Bánkút, Mátraszentistván, Eplény). 

A síparkban jelenleg ilyen létesítmény nincs, a hűtési és tárolási feladatokat egy V=5 m3 térfogatú kút-medence 

látja el, mely egyben a feladó szivattyú szívótere is. A hálózati víz hűtése a tározótérbe való bevezetés előtti 

csőkígyókban történik, ennek viszont igen korlátozott a hűtési kapacitása. 

Fentiek miatt a megfelelően hűtött víz mennyisége igen korlátozott, a mesterséges hóréteg létrehozása, az 

elhasználódott réteg pótlása igen sokáig (2-3 hét) tart. 

Hazánk klimatikus viszonyai között hóágyúzásra alkalmas összefüggő hideg időszakok (-4°C alatti 

hőmérséklet) csupán néhány napig, esetleg egy hétig tartanak, a sípark üzemeltetését nagyon beszűkíti, esetileg 

ellehetetleníti a hűtő-tározó kapacitás hiánya. 

Fenti okok miatt az elégtelen hóréteg vastagság az elmúlt teleken többször is a síelhetetlenségig megcsappant, 

több hetes kiesést okozva a sípark működésében, illetve a pótlás igen jelentős anyagi és energia többlet 

ráfordítást igényelt. 

 

További indok a tervezett tározó megépítésére, hogy a korábbi jelentős kitermelhető és szolgáltatható 

fölöslegben megjelenő víz a térségben tervezett szállodaberuházások miatt csökkenni fog, ezért a téli 

hasznosításhoz szükséges vízmennyiséget hosszabb idő alatt be lehet tározni, nagy vízigénycsúcsra nem kell 

számítani, így a sípálya üzemelése nem veszélyezteti a megjelenő úgy vízigények kielégítését. 

 

A jelen dokumentációban szereplő tervezett fejlesztések gazdasági indoka, hogy növeljék a pálya 

kihasználtságát, az üzemelési biztonságát és meghosszabbítsák azt az időszakot, amikor a pálya látogatókat 

tud fogadni és aktív kikapcsolódási, rekreációs lehetőséget tud biztosítani az ide látogatók számára. 

A hóágyúzáshoz használt víz optimális időszakban rendelkezésre állása miatt a pályák hóágyúzhatósága javul, 

a mesterséges hóréteg fenntartása folyamatos lehet. 

2.2. ELŐZETES VIZSGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 

A környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. számú mellékletben szerepel.  

 

A tervezett tevékenység módosítása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szerepel. 

„130. Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 

1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és 

C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása.” 

 

A folyatott tevékenység a nevezett rendelet alábbi pontjába sorolható: 113. Sípálya (a kapcsolódó 

létesítményekkel együtt) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 

 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2§ (1) bekezdés értelmében a tervezett tevékenység jelentős 

módosításként értelmezhető, ezért a tevékenység megkezdése előtt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása 

szükséges a természetvédelmi érintettség miatt. 
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A jelentős módosítás megítéléséhez a jogszabályi feltételrendszert használtuk. 

1. táblázat Jelentős módosítás megítélése 

Jogszabályi szempontrendszer Relevancia Indoklás 

aa) az 1. számú melléklet 37. c) pontjában meghatározott változtatás; nem releváns 

ab) a 3. számú melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység bővítése, 

illetve technológia- termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban megadott feltételek valamelyike fennáll: 

aba) új, határértékhez kötött, legalább egy évig tartó anyag- vagy 

energiakibocsátás keletkezik, és a várható kibocsátás több mint a 

jogszabályban előírt, az adott tevékenységre vagy kibocsátásra 

vonatkozó maximálisan megengedhető kibocsátás 25%-a, 

nem - 

abb) olyan mennyiségű vagy fajtájú veszélyes vagy radioaktív 

hulladék keletkezik, amely a telephelyen új kezelő létesítmény 

építését, vagy a meglévő létesítmény kapacitásának 25%-os 

növelését, vagy új kezelési technológia alkalmazását teszi 

szükségessé, 

nem - 

abc) korábban engedélyezett, határértékhez kötött anyag- vagy 

energiakibocsátás az engedélyezetthez képest legalább egy évig, évi 

átlagban több mint 25%-kal megnő, 

 - 

abd) korábban engedélyezett saját felszín alatti vízkivétel növelése, 

ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja 

az engedélyezett mennyiséget, 

nem - 

abe) korábban engedélyezett saját felszíni vízkivétel növelése, ha az 

legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az 

engedélyezett mennyiséget, 

nem - 

abf) a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő, 

és az új területnek a jelenlegi vagy a településrendezési tervben 

meghatározott területfelhasználási módja az igénybevétel miatt 

megváltozik, 

részben 
nem haladja meg a 25%-ot a 

területfoglalás mértéke 

abg) a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított 

termék mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység 

megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott 

mértéket legalább 25%-kal meghaladja; 

nem - 

abh) a képződő hulladék mennyiségének tervezett növelése, ha az 

legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal megnő, 
nem - 

abi) a korábban engedélyezett anyag-, energia-, zaj- vagy 

rezgéskibocsátás időbeli tartamának tervezett megváltoztatása, ha a 

változás mértéke legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal 

meghaladja az engedélyezett szintet, 

nem - 

abj) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon 

mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, valamint a reprodukciót és 

az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek felhasználásának 

tervezett növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 

25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget, 

nem - 

abk) a hatásterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét vagy régészeti érdekű 

területet érintene, 

igen 

a módosítást követően a 

tevékenység hatásterülete nő, 

mely Natura 2000 területet is 

érint 

abl) országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető. nem  

ac) a 3. számú melléklet 131. pontjában felsorolt tevékenységnek az 

alábbiakban megadott megváltoztatása 
nem releváns 

 

A beruházási területet a következőkben felsorolt természetvédelmi elemeket érintik a Természetvédelmi 

Információs Rendszer adatai alapján. 
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1. ábra Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek 

a beruházás környezetében 

Védett természeti terület 

Név: Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Kategória: nemzeti park 

 

2. ábra Natura 2000 területek a beruházás környezetében 

Natura 2000 terület 

Név:  

Börzsöny és Visegrádi-hegység 

Azonosító: HUDI10002 

Típus: SPA 

 

3. ábra Natura 2000 területek a beruházás környezetében 

Natura 2000 terület 

Név: Pilis és Visegrádi-hegység 

Azonosító: HUDI20039 

Típus: SAC 
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4. ábra Országos Ökológiai hálózathoz tartozó területek a beruházás 

környezetében 

Országos Ökológiai Hálózat 

Típus név: ökológiai folyosó 

 

5. ábra Ex lege védett forrás 

A tervezett beruházás 

környezetében 3 db ex lege védett 

forrás található. 

1. VIFIR: f120230020 

Megnevezése: 

Hármas(Boglárka)-forrás 

2. VIFIR: f120230021 

Megnevezése: Mogyorós-hegyi-

forrás 

3. VIFIR: f120230009 

Megnevezése: Mátyás-forrás 

2.3. AZ ELŐZETES VIZSGÁLAT KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE 

Az előzetes vizsgálat összeállításának módszertanát a következő ábrán mutatjuk be, melyen láthatók az egyes 

tervezési fázisok és az esetleges visszacsatolások a korábbi tervezési folyamatok optimalizálása érdekében. 

A korábban elmondottak miatt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi 

előírásokat szerint összeállított kérelmet állítottunk össze. 

A előzetes vizsgálat kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek az élővilágra, a biológiai 

sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 

területekre, a tájra, a földtani közegre, a levegőre, a felszíni és felszín alatti víztestekre, az éghajlatra, az épített 

környezetre, a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak az ügyek 

egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján 

történő engedélyezhetőségére. 

A tanulmány első szakasza az alapadatokat, a telepítési helyszínt, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve 

a létesítés és az üzemeltetés munkafolyamataira. Ezt követően a hatótényezőket ismertetjük megjelölve azok 

mértékét és tartamát, valamint elemezve, hogy milyen hatásfolyamatok várhatóak. Ezt követően vizsgáljuk a 

jelenlegi terheléseket környezeti elemenként, számszerűsítjük a nélküle állapot paramétereit. A nélküle állapot 

meghatározása érdekében a területen felméréseket végezünk, mely eredményeit részletesen ismertetjük. Az 
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előzetes vizsgálat keretében nem mért alapadatokat mérnöki számításokkal becsüljük. Az egyes környezeti 

elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése fejezetben számításokon, modellezéseken és 

méréseken keresztül mutatjuk be a vizsgált tevékenység környezeti hatásait, a hatások által indukált 

folyamatokat, megjelölve a kockázati tényezőket is. A számítások – melyeket már a hatástávolságok 

meghatározásánál is használtunk – szükség szerint szabványokon, másrészük egyéb tudományos módszereken 

alapulnak.  

 

 

6. ábra A tanulmány összeállításának menete a tárgyi feladat vonatkozásában 
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3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

3.1. A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE 

Jelenleg folytatott tevékenység: 

• 1970 m teljes pályahosszúságú sípálya 9 db sífelvonóval és hóágyúzási lehetőséggel (téli hasznosítás) 

• tubing/hófánk pálya (téli hasznosítás) 

• szánkópálya (téli hasznosítás) 

• 1540 m2-es műanyag pálya (nyári hasznosítás) - 2/a. sípályán kb. szeptembertől decemberig ún. 

műanyag pályás síiskola üzemel 

• 416 m2-es műanyag pálya (bébi pálya - nyári hasznosítás) - 2/a. sípályán kb. szeptembertől decemberig 

ún. műanyag pályás síiskola üzemel 

• sípálya alsó részén (7500 m2) ún. gyepsít üzemel szintén a nyári időszakban az 1/A pályán (nyári 

hasznosítás) 

 

A beruházás valójában a jelenleg is a Nagyvillám hegyen érvényes engedély alapján üzemelő sípálya 

módosítását, részben tevékenységének bővítését szolgálja. 

 

Tervezett tevékenységek: 

- a sípálya hóágyúzását szolgáló víztározó kialakítása és üzemeltetése, 

- „downhillcart” pálya kialakítása és üzemeltetése, 

- felvonó cseréje, bővítése, 

- sípálya nyugati oldalán (a felvonó melletti gyepsávon és részben annak nyomvonalán) kis területű 

tereprendezés, feltöltés, 

- szociális blokk/kiszolgáló épület bővített helyfoglalása, illetve kiegészítése 2 db új konténerrel 

(mellékhelyiség és síléctároló, kb. 30 + 8 m2) és körben szilárdított terasz kialakítása (77 m2). 

 

A tervezett tevékenység területfoglalása határozza meg a bővítés volumenét: 

- a víztározó területfoglalása: 2676 m2, 

- víztározó gépészet: 95 m2, 

- tereprendezés a jelenlegi B, C felvonó helyén: 460 m2, 

- felvonó visszafordítók területén történő tereprendezéssel érintett terület: 181 m2 (lenti fordító és 

beszállóhely) és 488 m2 (fenti fordító és kiszállóhely), 

- 2 db új konténer és terasz: 115 m2. 
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3.2. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT MEGKEZDÉSÉNEK 

VÁRHATÓ IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, A KAPACITÁS- KIHASZNÁLÁS 

TERVEZETT IDŐBELI MEGOSZLÁSA 

A tevékenység megkezdését a kedvező környezetvédelmi hatósági véleményt követően várhatóan 2021-2022. 

évre tervezik. 

A tervezett beavatkozás esetében a kapacitás-kihasználtság időbeli ütemezésének kérdése nem releváns.  

A fejlesztéseket követően a nyári időszakban végzett tevékenység volumene nőhet, míg a téli igénybevételhez 

kapcsolódó fejlesztések csak az üzembiztonság, a hóágyúzás rendelkezésre állásának biztonságát növeli, így a 

tevékenység volumene nem változik. 

3.3. A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE, AZ IGÉNYBE VEENDŐ 

TERÜLET HASZNÁLATÁNAK JELENLEGI ÉS A TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI 

ESZKÖZÖKBEN RÖGZÍTETT MÓDJA 

Tervezett beruházás helye 

Érintett helyrajzi számok Visegrád település közigazgatási területén helyezkednek el. Az alábbi táblázat 

tartalmazza Visegrád közigazgatási területéhez tartozó, a beavatkozásokkal közvetlenül érintett terület adatait. 

2. táblázat Az érintett ingatlanok (teljes sípálya) 

Helyrajzi 

szám 

Alrészlet Földrészlet 

összterülete 

Fő művelési ág Tervezett 

létesítmény/beavatkozás 

0120/8 

- 

9,2982 ha 

legelő downcart pálya, felvonó 

nyomvonalán tereprendezés 

víztározó, gépészet, vezeték 

0125/20 

a 66,3660 ha erdő 
víztározó,  

felvonó nyomvonalán 

tereprendezés 

b 0,7143 ha kivett - beépítetlen terület 

c 
0,0401 ha 

kivett – gyerekfoglalkoztató és 

udvar 

0110 - 2,6136 ha kivett saját használatú út - 

0113 - 0,1884 ha erdő  

0114 - 0,1074 ha legelő vezeték, akna 

0115 
- 

0,2814 ha 
erdő konténer és terasz 

felvonó fordító 

0117 - 0,0627 ha legelő - 

0119 - 0,2006 kivett közút - 

086 - 0,6660 kivett üdülőterület, udvar - 

087/8 - 6,7921 erdő - 

088 - 0,0184 szántó - 

089 - 0,9200 erdő - 

(vastagon kiemeltük a beruházással érintett ingatlanokat) 

A beruházás településrendezési tervhez való viszonya 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(III.22.) számú, környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelete, továbbá a 3/2019. (III.27.) Helyi Építési Szabályzata 

3. táblázat A terület HÉSZ szerinti besorolása a beruházással érintett földrészleteknek 

Helyrajzi szám Településrendezési terv szerinti besorolás 

0120/8 Evk-2 

0125/20 Ev-1 

0114 Evk-2 

0115 Ksp-2 
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Településrendezési tervben szereplő előírások 

 

Ksp-2 

A különleges sport terület Ksp-1 és Ksp-2 jelű építési övezetekre tagolódik. 

A Ksp-2 jelű építési övezetben 

a) a kialakítható telek legkisebb területe 1.500 m2. 

b) a beépítési mód szabadonálló. 

c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 15%. 

d) a megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 méter. 

e) a megengedett legkisebb zöldfelületi mérték 70 %. 

 

Ev-1 

- Az Ev-1 jelű övezetbe a Natura 2000 hálózatban, az országos ökológiai hálózat magterület vagy 

ökológiai folyosó övezetében lévő, jellemzően elsődlegesen védelmi rendeltetésű, üzemtervezett 

erdők, és ezek tömbjeihez csatlakozó üzemtervezett, vagy nem üzemtervezett, de a földhivatali 

nyilvántartás szerinti erdők tartoznak. 

- Ev-1 jelű övezetben a meglévő úthálózat fenntartandó, új turisztikai utak és a hozzájuk tartozó 

tájékoztató létesítmények, pihenőhelyek elhelyezhetők. 

- Ev-1 jelű övezetben épület nem helyezhető el. Meglévő építmények fenntarthatók, felújíthatók, de 

nem bővíthetők. 

- Ev-1 jelű övezetben a terület közhasználat elől nem zárható el. 

 

Evk-2 

- Az Evk-2 jelű övezetbe a Natura 2000 hálózatban, az országos ökológiai hálózat magterület vagy 

ökológiai folyosó övezetében lévő, elsődleges rendeltetés nélküli üzemtervezett erdők tartoznak. 

- Az Evk-2 jelű övezetben a meglévő úthálózat fenntartható, új út, parkolóhely, kerékpáros, lovas és 

turistaút kialakítható. A turizmust kiszolgáló pihenőhely, emlékhely, játszótér, esőbeálló, tűzrakóhely, 

tájékoztató létesítmény elhelyezhető.  

- Az Evk-2 jelű övezetben amennyiben a telek területe, vagy a telken belül az övezetbe eső terület 

legalább 2 hektár, úgy kilátó, kápolna, a közjóléti funkcióhoz tartozó fogadó épület és technikai 

építmény elhelyezhető. 

- Az Evk-2 jelű övezetben 

o a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 0,2%. 

o a megengedett legnagyobb épületmagasság 3,5 méter, de kilátó és kápolna esetében 15 méter. 

- Az Evk-2 jelű övezetben az alaprajzilag pontszerűnek minősülő technikailag szükséges műtárgyak 

megengedett legnagyobb magassága 15 méter. 

- Az Evk-2 jelű övezetben az épület a telekhatártól mért 5 méteren belül nem állhat. 

- Az Evk-2 jelű övezetben építkezéssel járó fejlesztés a terület egészére készített átfogó koncepcióterv 

alapján történhet. 
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7. ábra Településrendezési tervrészlet 

 

A terület elhelyezkedését mutató további térképrészletek a következő ábrákon láthatók. 
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8. ábra A sípálya 1:25000 méretarányú átnézetes térképe (topográfiai)  
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9. ábra A sípálya 1:10000 méretarányú átnézetes térképe (topográfiai) 
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10. ábra A telep átnézetes térképe (helyrajzi számos) 

Forrás: OKIR TIR (publikált ingatlan-nyilvántartási kataszteri térkép) 
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3.4. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK, 

VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA 

ÉS HELYE 

A tervezés jelenlegi fázisában a tervezett épület vonatkozásában csak alapadatok állnak rendelkezésre. 

A bemutatásra kerülő koncepció alapjaiban elfogadott, nagyságrendileg nem változik. 

3.4.1. Meglévő létesítmények 

Az érintett helyrajzi számok összterülete: 88,2692 ha 
A sípálya és a kapcsolódó létesítmények által érintett terület: 6418,34 m2 

4. táblázat Meglévő létesítmények és területfoglalások 

Helyrajzi 

szám 

Földrészlet 

összterülete 
Földhasználat módja 

Területfoglalás 

m2 

Beépített terület 

(biológiailag inaktív) 

0120/8 9,2982 

„A” jelű felvonó oszlopai  2,24 

569,49 

Gépház – „A” jelű felvonóhoz 68,91 

„G” jelű felvonó oszlopai  6,93 

Hóágyúzáshoz cső felállások 3,6 

Hóágyús szivattyúállomás (gépészeti pavilon) 23,47 

Síház déli részén kialakított terasz lépcsővel 39,26 

B-C jelű felvonókhoz kapcsolódó beszálló részen 

található épület 
5,9 

Elektromos oszlopok 13,97 

Hóágyúzáshoz kapcsolószekrények 7,15 

Déli parkoló 398,06 

0125/20 66,3660 

„A” jelű felvonó oszlopai  27,18 

51,28 

„G” jelű felvonó oszlopai  7,86 

Hóágyús szivattyúállomás (gépészeti pavilon) 7,14 

Elektromos oszlopok 5,04 

Hóágyúzáshoz cső felállások 1,2 

Hóágyúzáshoz kapcsolószekrények 2,86 

0110 2,6136 
Aszfaltozott felület 23,7 

408,18 
északi parkoló 384,48 

0113 0,1884 déli parkoló 581,78 581,78 

0114 0,1074 déli parkoló 432,81 432,81 

0115 0,2814 

Síház és konténerekből álló szociális blokk és 

raktár 
116,14 

433,51 

Síház déli részén kialakított terasz lépcsővel 112,08 

zúzott kő 120,01 

aszfalt 83,39 

déli parkoló 1,89 

járda 36,58 

0117 0,0627 járda 120,52 120,52 

0119 0,2006 

Síház déli részén kialakított terasz lépcsővel 46,13 

154,0 

zúzott kó 7,62 

aszfalt 9,76 

déli parkoló 56,28 

járda 34,21 

086 0,6660 északi parkoló 466,3 466,3 

087/8 6,7921 északi parkoló 1840,13 1840,13 

088 0,0184 északi parkoló 164,4 164,4 

089 0,9200 északi parkoló 1316,46 1316,46 
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3.4.2. Tervezett létesítmények 

3.4.2.1. Hűtő-tározó tó és gépészet 

A tervezett műtárgyak tekintetében vízjogi engedélyes tervek egyelőre nem készültek, ezért csak a 

legfontosabb alapadatokat tudjuk megadni. 

 

Tervezett új vízi létesítmények: 

- a hűtő-tározó kapacitás (tó)  

- az elfolyó vizek és csapadékvizek gyűjtését és visszaforgatását megvalósító gyűjtő-átemelő  

- 250+74 fm töltővezeték a tervezett gépészeti berendezések és a meglévő vízvezeték között  

- 28 fm elvételi vezeték (tározó és gépészeti konténer között) 

- 28 fm töltővezeték (tározó és gépészeti konténer között) 

- 2 db hordalékfogó műtárgy 

- 2 db betápláló akna (csapadék és olvadékvíz kivétel az árkokból) 

- gépészeti konténer 

- hűtő berendezés konténere 

 

Hűtő-tározó kapacitás (tó) 

A jelenlegi sípálya nyugati oldalán található erdős területen kialakításra kerül egy tározó.  

A tóból kikerülő, töltés építésre alkalmas föld a tó töltéseinek kialakítására kerül felhasználásra. A 

töltésépítésre fel nem használt földtömeg a dupla felvonó (B, C) cseréje kapcsán, annak a nyomvonalában 

kerül elterítésre, (a korábbi bevágások kitöltésére, valamint a meglévő töltések kiegyenlítése). 

A tározó körtöltéssel készül, a helyoldal felé eső részén töltéspadkával.  

A tervezett tó néhány szakaszán (lásd következő ábra) növényhézagos támfal is készül. 

 

A tározó tervezett térfogata: 7700 m3. 

A töltés rézsűje: 1:2 

A tervezett üzemi vízszint: 4,5 m. (244,5 mBf) 

Területfoglalás: 2676 m2. 

Tározó fenékszintje: 240 mBf 

 

A tó töltését-ürítését annak nyugati partjára tervezett konténeres vízgépészeti központban elhelyezett 

vízgépészeti szerelvények, berendezések és automatika biztosítja. 

A tározótó melletti kialakításra kerül egy vízgépészeti akna, melynek a feladata a beérkező vizek (vízmű felől, 

ill. a visszaforgató rendszerből) fogadása-csillapítása, illetve a tározóból az előhűtött víz eljuttatása a hóágyú 

rendszerhez. 

A vízgépészeti aknában található még a tározó levegőztető rendszerének légkompresszora. A levegőztető 

rendszer segítségével a tárolt vízbe jutó légbuborékok meggátolják a tározó vízfelszínének befagyását, 

valamint folyamatos keverést is biztosítanak. A tó hűtéséhez a légkompresszort, időszakosan, a hideg 

függvényében kell üzemeltetni.  

Az elfolyó vizek és csapadékvizek gyűjtését és visszaforgatását megvalósító gyűjtő-és átemelő kerül 

kialakításra a szociális blokk és a tározó közötti területen. A tervezett átemelő aknák megépítésével lehetőség 
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nyílik a pályákról leolvadó hólé és csapadék egy részének újrahasznosítására, amely vízgazdálkodási 

szempontból komoly előnnyel járhat. 

Jelenleg a sípálya csapadékvizének és olvadékának legnagyobb részét az út melletti árok vezeti le, ami az út 

alatt átkötve csatlakozik az északi-nyugati parkoló keleti felében kialakított rendszerbe, majd a csapadékvíz a 

parkolórész észak-nyugati végében található erdőben egy időszakos vízmosásba torkollik. A kialakítandó 

tározó részben ezen a csapadék- és olvadékvizek gyűjtésére szolgálnak. 

A tározó elsődleges célja a sípályáról lekerülő olvadék és csapadékvíz (hordalékfogó beépítése tervezett) 

gyűjtése és a vízmű által biztosított víz közvetlen betározása. A tározó nyugati oldalán kialakítandó vízgépészet 

segítségével kerül a víz a gépészeti központban elhelyezett hűtő után jut a hóágyúkhoz. 

A sípálya északi részén (a szociális blokktól észak-nyugatra) húzódó árkokban összegyűlő olvadékvíz szintén 

egy hordalékfogót követően a tározóba kerül. 

 

A hűtő-tározó tó feltöltését a DMRV ZRt. üzemeltetésében lévő hálózat sípálya melletti szakaszából biztosítja. 

A DMRV ZRt. hozzájárult, hogy a Nagy-Villám-hegy oldalában lévő 300 m3-es ivóvíz tározóból kiinduló a 

ZRt tulajdonát képező DN 100-as acélcső vezetékből téli időszakban a Nagyvillám Sípálya Sport Szolgáltató 

Kft. vizet vételezzen. 

 

 

11. ábra Tervezett tározó 
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12. ábra Tervezett tározó keresztmetszete 

3.4.2.2. Szociális blokk bővítés 

Szociális blokk/kiszolgáló épület bővített helyfoglalása, illetve kiegészítése 2 db új konténerrel 

(mellékhelyiség és síléctároló, kb. 30 + 8 m2) és körben fa cölöpökön álló szilárdított terasz kialakítása (kb. 77 

m2). 

3.4.2.3. Felvonó cseréje 

A jelenleg is üzemelő felvonó (dupla tolókaros lift) átépítése, a nyomvonal kismértékű bővítése indulási és 

érkezési végeken (egyben a downhillcart pálya összeépítésével). 

A kialakítás során tereprendezés történne a jelenlegi felvonó nyomvonalában kb. 460 m2-en, valamint az új 

felvonó visszafordító kerekek helyén. 

A felvonó visszafordítók területén történő tereprendezéssel érintett terület:  

- 181 m2 (lenti fordító és beszállóhely), 

- 488 m2 (fenti fordító és kiszállóhely). 

3.4.2.4. „Downhillcart” pálya 

A kialakítandó/kijelölendő pálya a jelenlegi dupla tolókaros lift kiszállótól indul, és a szivattyúház felé vezető 

murvás út nyomvonal szélesítésével készülne el (kb. 4 m széles), a házig, majd a fő sípálya, földből készült 

hullám sorát célozza meg (itt megy a hóágyús fővezeték, bolygatott a közelmúltban bekövetkezett vezetékcsere 

földmunkái miatt), és lent a „bébipálya” jelenlegi helyén fordul be a tervezett felvonó beszállójához. Felfelé a 

jelenlegi felvonó (dupla tolókaros lift) nyomvonalán, azt igénybe véve, bolygatott gyepsávon haladna. Ezen a 

szakaszon tereprendezés, részben feltöltés készülne. A pálya egyes szakaszai részleges stabilizálást kapnak. A 

teljes tervezett nyomvonal kb. 500 m. 

 

A tervezett létesítményekről és nyomvonalakról készült helyszínrajz a következő ábrákon láthatók. 
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13. ábra Tervezett új létesítmények 
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14. ábra Tervezett új létesítmények (légifotó) 
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3.5. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA, VAGY AHOL NEM ÉRTELMEZHETŐ, A 

TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, IDEÉRTVE AZ 

ANYAGFELHASZNÁLÁS FŐBB MUTATÓINAK MEGADÁSÁT 

3.5.1. A tervezett beruházás leírása 

Az építkezés során az alábbi fázisokat különíthetjük el: 

a. fakitermelés, tuskózás a tervezett hűtő-tároló tó területén 

1 ha akácos véghasználati fakészlete ~180 m3, a tervezett fakivágás területe ~7800 m2, vagyis a 

várhatóan letermelésre kerülő 140 m3 faanyag. 

b. tereprendezés, mélyépítés (tározó kialakítása) 

c. gépészeti berendezések telepítése 

d. vezeték fektetés 

e. felvonó cseréje és a hozzá kapcsolódó terepszint kiegyenlítése 

 

Új létesítmény kialakításánál környezeti szempontból meghatározó munkafolyamat a területen található talaj 

felső humuszos rétegének mentése, a mélyépítési munkákhoz a terület előkészítése, valamint a munkálatokhoz 

szükséges alapanyagok, építőanyagok helyszínre szállítása.  

A munkafolyamatban résztvevő legfontosabb munkagépek a következők: 

- billenős felépítményű tehergépkocsi az alapanyagok beszállításához, ill. a képződő hulladékok és 

fölös anyagok (pl. mélyépítés során kitermelt szikla, kőzet) elszállításához, 

- forgó rakodó 

- gréder 

- tuskózógép 

- fejtőkalapácsos munkagép a szikla fejtéséhez a mélyépítés során 

- daruk a magasépítéshez 

 

A helyszínen egyszerre 5-7 munkagép együttes munkavégzésével kell számolni. E mellett 1-2 tehergépkocsi 

szállításával számolhatunk.  

Építési fázis ideje: 90-120 munkanap 

3.5.2. Tervezett tevékenység 

A sípályán jelenleg folytatott tevékenység 2 lényeges tevékenységgel bővül, az üzembiztonságot javító hűtő-

tározó tóval, valamint a nyári hasznosítás során tervezett downhillcart-tal. 

 

A következőkben összefoglaljuk a jelenlegi és a tervezett tevékenységet. 

 

A technológia/tevékenység szakágazati besorolása:  

9311 ’08  Sportlétesítmény működtetése 
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A folytatott tevékenység az alábbi elemekből áll: 

 

Szezonon kívüli időszakban folytatott tevékenységek az alábbiak: 

- sípálya fenntartás, kaszálás, 

- műanyag sípálya üzemeltetése, 

- gyepsí, 

- downhillcart (mint új tevékenység) 

Mountaincart: 3 és 2 kerekű guruló szerkezetek pufi kerékkel, mellyel jelölt utakon gurulnak le pl 

murvás utak, nem kényes gyepes felületek. (mountaincart gokart szerű, benne ülnek pl. 1 felnőtt, előtte 

egy gyerek). 

- kommunális tevékenység. 

 

Szezonban folytatott tevékenységek az alábbiak: 

- hóágyúzás 

A hóágyúzás üzembiztonságának növelése érdekében kerül kialakításra egy hűtő-tározó tó a 

szükséges gépészeti berendezésekkel. 

- lesiló pályák kialakítása (pályakarbantartás), 

- tubing pálya üzemeltetése, 

- szánkó pálya karbantartása, üzemeltetése, 

- mobil és telepített felvonók üzemeltetése, 

A Borer Star típusú alacsony kötélvezetésű mobil sífelvonó („B”, „C”) Doppelmayr típusú liftre 

tervezik cserélni. A jelenleg is igénybevett terület bővül a tervezett felvonó új visszafordító szerkezetei 

miatt. 

- kommunális tevékenység, 

Az utóbbi években megnövekedett látogatószám indokolja a szociális blokk bővítését. A jelenlegi 

járványügyi helyzetre való tekintettek szintén indokolt a vizes és szociális blokkok bővítése. 

A bővítés 2 új szociális konténer (12 m x 6 m) és 1 síléctartó/tároló helyiség telepítését, valamint 

a szociális blokk körbe járhatósága érdekében 1,5 m széles cölöpökön álló fa terasz/közlekedő 

kialakítását jelenti. 

- parkoló fenntartás 

- síoktatás. 
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3.6. A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 

NAGYSÁGRENDJE, SZÁLLÍTÁSIGÉNYESSÉGE, SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ 

TEVÉKENYSÉGNÉL A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK ÁLTAL 

KELTETT JÁRMŰ- ÉS SZEMÉLYFORGALOMÉ IS 

3.6.1. Létesítés 

A tervezés jelenlegi szakaszában részletes anyagszükséglet számítások nem állnak rendelkezésre, ezért 

hasonló beruházások során tapasztalt járműforgalommal számolunk. 

5. táblázat Létesítéshez kapcsolódó járműszám 

Szállítás során figyelembe vett elemek Járműigény (db/beruházás) 

Alapanyagok (ágyazat, beton) 15 

Magasépítészeti építőanyagok, konténerek 10 

Gépészeti elemek, vezetékek 10 

Kitermelt fa elszállítása (140 m3) 25 

Összesen 60 

 

A be- és kiszállítás idején (20 nap) várható napi járműszám: ~3 – kétirányú forgalom esetén ez 6 db 

tehergépkocsi forgalmat jelent. 

A személyszállítás becsült járműigénye kétirányú forgalommal 20 jármű/nap. 

Becsült órás additív csúcs: 10 személygépkocsi, 3 tehergépkocsi. 

3.6.2. Üzemeltetés 

Szezonban folytatott tevékenységek idején: 

A sípálya üzemelésével kapcsolatos éves járműforgalom jelenleg 4-5000 db gépjármű (I. forgalmi kategóriába 

tartozó) (napi maximálisan 350 db). A jelenlegi napi 350 személygépkocsi forgalom. 

Tekintve, hogy a beavatkozások eredményeként a sípálya üzembiztonsága növekszik, a hóágyúzható napok 

száma növekszik, ezáltal a síelhető napok száma szintén emelkedik 15-20%-os vendégszám növekedéssel 

számolhatunk. 

A várható napi csúcs járműszám: 420 db autó. 

A növekedés mértéke: 70 db jármű. 

Becsült órás additív csúcs: 25 személygépkocsi, 1 busz. 

 

Szezonon kívüli időszakban folytatott tevékenységek idején: 

A jelenlegi napi 40 személygépkocsi forgalom. 

Tekintve, hogy a beavatkozások eredményeként a nyári hasznosítás is fejlődik, 30%-os vendégszám 

növekedéssel számolhatunk. 

A várható napi csúcs járműszám: 60 db autó. 

A növekedés mértéke: 20 db jármű. 

Becsült órás additív csúcs: 10 személygépkocsi, 1 busz. 
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3.7. A MÁR TERVBE VETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS 

INTÉZKEDÉSEK 

3.7.1. A káros hatásokat mérséklő módszerek 

3.7.1.1. Létesítésre vonatkozó előírások 

A létesítés során meg kell akadályozni, hogy talajszennyezés következzen be. Az esetlegesen fellépő 

rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett káreseményt, valamint a megtett 

intézkedéseket jelenteni kell a környezetvédelmi és természetvédelmi főosztály felé. 

A zajkibocsátásra vonatkozó, 27/2008 (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében megállapított 

zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a tevékenység teljes időtartama alatt biztosítani kell. 

Zajterhelés csökkentése: a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében az építési kivitelezési 

tevékenységből zajterhelés kisvárosias beépítettségű lakóterületen 1 hónap felett 1 évig terjedő időtartam 

esetén nappal nem lehet több 60 dB-nél. 

A szállítás csak a nappali időszakban végezhetők. A létesítés során keletkező hulladékok környezetszennyezést 

kizáró módon történő gyűjtéséről, lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosításáról, illetve 

ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni, és a gépek feltöltése esetén 

nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizációjáról, illetve 

semlegesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

A munkák befejezése után a területen környezetidegen anyag nem maradhat. 

3.7.1.2. Üzemeltetésre vonatkozó előírások 

A beruházás területén megjelenő új elemek (víztározó, új felvonó, konténerek) a legmagasabb műszaki 

színvonalon valósulnak meg. 

 

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: 

- A tevékenység vízellátását biztosító rendszert az üzemeltetetési szabályzat szerint rendszeresen 

ellenőrzik. A pálya vízfogyasztását folyamatosan, mérőműszerrel nyomon követik, és a mért adatokat 

feljegyzik. A sípálya vízellátó rendszere megfelelő, elfolyásokat megakadályozása érdekében a 

rendszerben biztonsági elzárókat (szelepeket) alakítanak ki.  

- Az üzemelés idején a karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át ártalmatlanítás céljából.  

- A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a környezetszennyezés/károsítás 

lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését 

a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendeletben meghatározottak szerint kell végezni. 

 

Biztonsági intézkedések 

- A berendezések üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. A magas 

szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény biztonsági 

szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. Ezeknek a 

rendszereknek a célja az üzem környezetére potenciálisan negatív kihatással járó üzemzavarok és 

balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az üzemzavarok és balesetek ilyen 

hatásainak mérséklése. 

- A gépészeti berendezéseket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a 

környezetszennyezés (túlzott zaj, olajfolyás stb.). 



 

|. oldal 28  

 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszerek a telephelyen 

- Tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó edényzetek elhelyezésére szolgáló 

épületek kármentővel vannak ellátva. 

- Tűzvédelmi rendszerek és eszközök kialakítása megtörtént (tűzfalak, tűzérzékelők, tűzoltó 

rendszerek). 

- Szabotázs elleni védelmi rendszerek kialakítása megtörtént (pl. Épület biztonsági berendezései, 

beléptetést szabályozó és megfigyelésre vonatkozó intézkedések). 

- Tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök lesznek elhelyezve az új szociális blokkban. 

- Tűzoltó készülék a bejáratok mellett találhatók, tűz esetén ez használható oltásra. Amennyiben tüzet 

észlel valaki az első teendő a kárelhárításért felelős személy értesítése. 

- Figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, melyek vagy a normális működésben beálló zavarok 

esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy visszaállítják a normális 

állapotokat, megtalálhatók. 

 

Szennyezések megelőzése 

- A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek adják 

át ártalmatlanítás céljából.  

- A karbantartás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen a munkahelyi gyűjtőhelyen 

kerül sor. Az egyes veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal (pl. 

kommunális hulladék), vagy bármilyen más anyaggal keverni tilos. A hulladékok gyűjtése, tárolása 

csak feliratozott, hulladék azonosítóval ellátott göngyölegben patentzáras fémhordóban vagy IBC 

tartályban történik.  

- A veszélyes hulladékokat minden esetben kármentő tálcákon helyezik el. 

- A hulladék tároló helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján kerül kialakításra a hulladék 

kémiai hatásainak ellenálló teherbíró padozattal. 

- A tervezett tevékenység során a hulladék szelektíven, zárt edényzetbe történik. 

 

Baleset-megelőzés, közegészségügy 

Káresemény esetén (berendezés meghibásodása) a munkavédelmi megbízottat kell értesíteni, aki megállapítja, 

hogy az adott káresemény elhárításához milyen védőeszközt kell használni. Védőfelszerelés lehet indokolt 

esetben: védőszemüveg, védőálarc, védőkesztyű, védőruha, speciális védő lábbeli. 

Intézkedési teendők, feladatok, védekezésbe bevonandó anyagok, eszközök, technikák, értesítési teendők 

káresemény esetén 

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg 

kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt. 

Amennyiben a tevékenység során káresemény következik be, a következők szerint kell eljárni.  

- Az észlelt káreseményt, annak nagyságától függően azonnal jelenteni kell a szálloda üzemeltetőjének 

és a környezetvédelmi vezetőnek, aki megteszi a szükséges lépéseket.  

- Fel kell mérni a bekövetkezett kár mértékét és a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell kezdeni a 

kármentesítést.  

- Amennyiben az üzemeltető vagy a környezetvédelmi vezető úgy ítéli meg külső környezetvédelmi 

szakcéget kell bevonni a mentesítési munkálatokba, egyéb esetben a mentesítést a védekezési 

tevékenységet irányító személy irányításával a tevékenységbe bevonandó személyek megkezdhetik.  

- A keletkezett káreseményt ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvet kell róla készíteni és intézkedni, hogy a 

jövőben ne fordulhasson elő. 
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3.7.1.3. Javasolt természetvédelmi célú intézkedések 

Javasolt, hogy a kivitelezés, illetve üzemelés minden lényeges lépése során egyeztetés történjen a 

természetvédelmi kezelő (DINP Igazgatóság) illetékes szakemberével. 

 

Általános madárvédelmi intézkedésként javasolt, hogy a víztározó kivitelezése során a favágási, vagy általában 

a növényzetirtási munkálatokat költési időszakon kívül végezzék el. 

Üzemelés közben javasolt a költési időszakban történő zavarás huzamosabb idejű szünetelése (több napos 

folyamatos, teljes üzemszünet) után a hatásterületen a potenciális fészkelőhelyek szakember általi ellenőrzése 

a védett/jelölő fajok esetleges költési próbálkozásának észlelésére. 

A víztározó megvalósítása esetén javasolt olyan kialakítás, amely nem teszi lehetővé a kétéltűek és hüllők 

bejutását (pl. kétéltű-kerítés építése), vagy lehetővé teszi a vízbe jutott vagy ott kifejlődött egyedek távozását 

(megfelelően lankás rézsűszakasz  vagy „menekülőpallók” kialakítása). 

A csekély területtel érintett két jelölő élőhely (6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek; 6510 Sík- 

és dombvidéki kaszálórétek) esetén a kivitelezés/üzemelés során precíz előkészítéssel és munkavégzéssel 

minimalizálni javasolt a közvetlenül érintett területekkel határos állományok esetleges bolygatását. 

A szállítási/közelítési útvonalakat az értékes élőhelyek kíméletével javasolt kijelölni. 

 

A kivitelezés és üzemelés során a bolygatott felszíneken a gyomok visszaszorítását el kell végezni (lehetőleg 

vegyszermentes módon), hogy ezek a területek ne jelentsenek veszélyes gyom propagulum-forrást a 

megmaradó értékes élőhelyek felé. Különösen ügyelni kell az esetlegesen megjelenő inváziós fajok 

visszaszorítására (a környéken már jelen van többek között a selyemkóró (Asclepias syriaca), az aranyvessző 

fajok (Solidago spp.), a bálványfa (Ailanthus altissima), az akác (Robinia pseudoacacia) és a parlagfű 

(Ambrosia artemisiifolia). 

Esetleges gyepesítés, fásítás során csak őshonos és tájhonos, a területen természetesen előforduló fajok 

„kommersz” (természetes, nem nemesített) változatainak alkalmazása javasolt. A bolygatott gyepek esetleges 

magvetéses helyreállítása során emiatt lehetőleg helyben gyűjtött vetőmagot javasolt felhasználni. A jelölő 

élőhelyek egyszeri zavarással (tereprendezés, vezeték kivitelezés) érintett foltjainak regenerációját javasolt 

ezzel a helyben begyűjtött magkeverékkel segíteni, magszórás/vetés (pl. szénaráhordásos technológiával) 

megvalósításával. 

 

Üzemelés során megfelelő üzemrend és felügyelet biztosításával célszerű minimalizálni az értékes gyepi 

állományok vegetációs időszakban történő túlterhelését, jelentős bolygatását. A „downhillcart” járművek 

üzemeltetése során gondoskodni kell arról, hogy azokat csak a kijelölt nyomvonalon használják. 

 

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) jelentős szaporodó állománynak esetleges jövőbeli megjelenése esetén az 

érintett gyeprészeket kímélni kell. 

3.7.2. A környezetet érő hatások mérésének lehetséges eszközei 

A létesítés/üzemeltetés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet 

ellenőrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést. 

 

Zajvédelmi monitoring 

Az egyes helyeken várható zajterhelés változásra tekintettel legalább 1 helyen zajmonitoring vizsgálatokra 

teszünk javaslatot, mind a létesítés előtt, illetőleg a létesítés legnagyobb zajterhelésnek ítélt szakaszában – a 

tervezett beruházás tágabb környezetében. 
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A környezet állapotának rögzítésére és folyamatos figyelemmel kísérésére 1 db zajmonitorpontot javaslunk a 

beruházás környezetében kijelölni, a tervezett víztározó és a szociális blokk közötti területen. 

Mérendő értékek: mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra.  

Mérések ideje:  

- Építési fázis megkezdése előtt. 

- 1 építési fázis idején: tározó kialakítása idején. 

Tekintve a tervezett tevékenység jellegét és a talajvíz elhelyezkedését a területen állandó mintavételre alkalmas 

műtárgy (talajvízfigyelő kút) kialakítása nem indokolt.  

3.7.3. Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően 

Amennyiben a tevékenységet megszüntetik, az állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a 

keletkezett károk és károsodások mértékét. Az esetlegesen keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és 

rekultivációs programot kell készíteni, mely alapján a károkat meg kell szüntetni, a helyreállítást el kell 

végezni. A felhagyás után törekedni kell a természetes környezeti állapot elérésére. A tevékenység 

felhagyásának (bontásának) hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz. 
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3.8. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS 

FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

3.8.1. Létesítés 

A létesítés idején a területen folytatott építőipari munkákból adódóan számíthatunk nagy számú hatótényező 

megjelenésére.  

A létesítés klasszikus értelembe vett építési beruházásnak minősül, mely a terület előkészítéséből 

(fakitermelés, tereprendezés), a tározó kialakításából, és a gépészeti rendszerek beépítéséből, valamint 

vezetékfektetésből áll. 

A létesítéshez nagy számú munkagépre van szükség, melyek a tevékenységük során jelentős levegő- és talaj-

igénybevételt okoznak, valamint jelentős zajhatással járnak. 

A létesítés során az alábbi tevékenységekkel lehet számolni: 

- fakitermelés, 

- tereprendezés, földmunkák 

- tározó építés és vezetékfektetés, 

- támfalépítés, 

- épületgépészeti munkák. 

6. táblázat A létesítés során várható tevékenységek és hatótényezők 

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező térbeli 

kiterjedése 

Időtartam, 

gyakoriság 

munkagépek fel- és levonulása 

közlekedési eredetű 

légszennyezőanyag kibocsátás, 

zajkibocsátás 

telephely és a 

munkaterület között 

A
 l

ét
es

ít
és

 i
d

ej
e 

al
at

t 

fakitermelés, tuskózás 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

porképződés 

zajkibocsátás 

víztározó tervezett 

területe 

humusz leszedés, tereprendezés 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

porképződés 

zajkibocsátás 

a felvonó csere területe 

víztározó területén fejtési 

műveletek 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

porképződés 

zajkibocsátás 

víztározó tervezett 

területe 
tározó körtöltésének és felső 

padka kialakítása 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

porképződés 

zajkibocsátás 

támfalépítés 
légszennyező anyagok kibocsátása, 

zajkibocsátás 

gépészeti berendezések 

helyének kialakítása 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

zajkibocsátás 

a gépészeti konténerek és 

támfalak területe 

vezetékfektetés, műtárgyépítés 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

porképződés 

zajkibocsátás 

töltő- és csapadékvíz 

gyűjtő vezetékek és 

műtárgyak területe 

építési alapanyagok mozgatása 

légszennyező anyagok kibocsátása, 

porképződés 

zajkibocsátás 

a gépészeti konténerek és 

támfalak területe 

építési, kommunális és 

veszélyes hulladékok 

keletkezése 

nincs (csak a hulladék kezelésének 

helyén jelentkezik) 
nem releváns 

be- és kiszállítási 

tevékenységek 

zajkibocsátás, közlekedési eredetű 

légszennyezőanyag kibocsátás 

telephelyek és a 

munkaterület között 
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A hatótényezők a közvetlen és közvetett hatások és a hatásterületek ismeretében a hatásfolyamatok 

becsülhetők. Azokra a hatásokra térünk ki, amelyek lényegesnek tekinthetők és minősíthető állapotváltozást 

eredményeznek az egyes környezeti elemek és rendszerek esetében. A valószínűsíthető hatásviselő 

meghatározása céljából számba kellett venni a lehetséges kölcsönhatásokat. 

Az építkezéshez használt munkagépek általában dízel üzeműek, melyek egyrészről nagy mennyiségű 

légszennyező anyagot juttatnak ki a levegőbe, másrészről jelentős zajt bocsátanak ki. 

A víztározó területén található erdő letermelése és tuskózására használt erdészeti gépek szintén légszennyező 

anyag kibocsátással járnak. 

A terület előkészítése során jelentős mennyiségű talaj, és kő megmozgatására (humuszleszedés, kőfejtés) kerül 

sor, mely kiporzást eredményez. Szintén kiporzással jár a körtöltés kialakítása, valamint a vezetékfektetés 

művelete. A kiporzás során a levegőbe jutó szálló és ülepedő por a légáramlatokkal nagy területekre juthatnak 

el, és ezen területeken a légszennyezettségi határérték túllépését eredményezhetik. 

A tevékenységhez szükséges létesítmények telepítése magasépítési tevékenységet igényel, amely szintén 

munkagépek légszennyezésével és zajkibocsátásával jár. 

Az építési műveletek során keletkező építési hulladékok elhelyezéséről, engedéllyel rendelkező hasznosítónak 

átadásáról szintén gondoskodni kell. A nagy számú munkagép karbantartása során a telepen keletkező 

veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjteni szükséges. 

Az építkezéshez szükséges építőanyagok beszállítása során a beszállítási útvonalakon a levegőterheltség és a 

zajszint emelkedhet, azonban ez a hatás csak időszakos. 

3.8.2. Üzemeltetés 

Az üzemelés során a következő hatótényezőkkel/munkafolyamatokkal kell számolni: 

 

Fenntartás, állagmegőrzés: folyamatos, céltudatos, tervszerű és gazdaságos átfogó tevékenység, amelybe 

mindazok – az év és nap minden szakában folyamatosan végzendő – tevékenységek beletartoznak, amelyek 

az időjárástól függetlenül lehetővé teszik a biztonságos, zavartalan üzemelést és biztosítják a berendezések, 

épületek állagmegóvását. 

 

A téli üzemelés során a jelenlegi tevékenységből eredő hatásokkal számolhatunk: 

- A működés során szennyvíz, hulladék képződik. 

- A tevékenység ivóvíz felhasználással is jár. 

- A működésből eredő zajhatások lépnek fel. 

Zajjal járó tevékenységek: 

o tervezett tározó feltöltése 

o tervezett gépészeti elemek (vízgépészet és hűtőgépészet) 

o hóágyúzás 

o felvonók üzemelése 

o ratrakk és síszánok működése 

o személyforgalom, parkoló 

- A sípálya megközelítésére használt járművek légszennyező anyag kibocsátásai, ill. zajkibocsátása 

várható. 

- Az újonnan kialakított létesítményekből a felszíni és felszín alatti víztesteket nem érheti káros hatás, 

a tervezett létesítmények megfelelő műszaki védelméből eredően szennyezésre nem kell számítanunk 

normál üzemmenet esetén. 
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A szezonon kívül történő üzemelés során a jelenlegi tevékenységből eredő hatásokkal számolhatunk: 

- A működés során szennyvíz, hulladék képződik. 

- A tevékenység ivóvíz felhasználással is jár. 

- A működésből eredő zajhatások lépnek fel. 

Zajjal járó tevékenységek: 

o felvonó üzemelése a downhillcart működése idején 

o gyepgazdálkodási munkagépek (kaszálás) 

o személyforgalom, parkoló 

- Műanyag pálya elhelyezése és használata 

- A sípálya megközelítésére használt járművek légszennyező anyag kibocsátásai, ill. zajkibocsátása 

várható. 

7. táblázat Hatótényezők az üzemelés idején 

Hatótényező Közvetlen emisszió 
A hatótényező 

térbeli kiterjedése 

Időtartam, 

gyakoriság 

Személyforgalom 

légszennyező anyagok kibocsátása 

(személygépkocsik légszennyező anyagai) 

zajkibocsátás 

Megközelítési utak folyamatos 

Sípálya üzemelése 

(szezonban) 

vízfelhasználás  

Sípálya területe folyamatos 

szennyvíz-képződés 

hulladékképződés 

tervezett víztározó feltöltése 

hóágyúzás 

hóágyúzás során a természetestől eltérő víz 

juttatása a területre 

hóolvadék elvezetése 

csapadék és hóolvadék gyűjtése és raktározása a 

tervezett tározóban 

gépészeti berendezések zajemissziója 

karbantartási tevékenység 

Sípálya üzemelése 

(szezonon kívül) 

vízfelhasználás  

Sípálya területe folyamatos 

szennyvíz-képződés 

hulladékképződés 

downhillcart 

gyepsí 

karbantartási tevékenység 

3.8.3. Havária 

3.8.3.1. Létesítés idején előforduló havária 

A létesítés során tekintettel a korszerű munkagépekre és technológiára a váratlan, nagy intenzitású szennyezési 

esemény előfordulási esélye rendkívül csekély. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária-helyzetekre, 

mert azok rendkívül rövid idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. 

Mivel a munkagépek kibocsátásairól és a tereprendezés során képződő porról elmondható, hogy ezek 

mérgezőek is lehetnek, fokozottan tűz- és robbanásveszélyesek, az élő és épített környezetre gyakorolt hatásuk 

például tüzek és robbanások energia-transzportja révén valósul meg.  
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1. Veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

Veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a lehető legtöbb vonatkozó tényezőt 

figyelembe kell venni. 

Munkavégzés: 

- kézi anyagmozgatás, 

- rossz egyéni munkamódszer, 

- túlzott igénybevétellel járó fizikai munka, 

- egyéni védőeszköz használatából származó többletterhelés. 

Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők: 

- nehéz fizikai munka, nagy koncentrációt igénylő munka, 

- túl intenzív vagy monoton munka, egyedül vagy elszigetelten végzett munka, 

-  feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hiányosságából adódó pszichés terhelés 

(összehangolatlanság, tisztázatlanság vagy áttekinthetetlenség, túl sok vagy túl kevés információ), 

- felelősség, döntési helyzetek, időkényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi 

kapcsolati tényezők. 

8. táblázat A kivitelezési folyamatban előzetesen várható veszélyek 

Kockázatos műveletek Kockázatos helyzetek okai 

munkaterületek lehatárolása 
hatókörben tartózkodók (érintett közterületen közlekedők) 

figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartása 

közlekedés 
elütés, megbotlás, elcsúszás, beesés veszélyei; 

uszályok sérülése, elsüllyedés 

munkaeszközök: gépek, berendezések használata 
munkaeszközök nem megfelelő használatából, műszaki 

állapotából adódó veszélyek 

anyagmozgatás lecsúszás, ráesés, veszélyei, személyi sérülések 

fakitermelés 
bedőlés, rádőlés, omlás veszélyei, fa kidőlés 

kézi- és gépi anyagmozgatás veszélyei 

előkészítő terepi munkák 

gépi földmunkák 

bedőlés, rádőlés, omlás veszélyei; 

kézi- és gépi anyagmozgatás veszélyei; 

idegen anyag (robbanószer, lőszer); 

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sérülése (megsértése, 

elvágása) és az ebből adódó havária-helyzet 

vegyi anyagok/készítmények használata 

(pl. üzemanyag) 
vegyi anyag/készítmény tulajdonságaiból adódó veszélyek 

szabadban történő munkavégzés időjárási viszonyok okozta terhelés (hőguta, fagyás) 

 

2. A kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőek szerint azonosított 

veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek: 

- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók (gépkezelők), akik a veszéllyel járó 

munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (például irányítják és/vagy 

ellenőrzik azt.) 

- Azon munkavállalók, akiknek a munkája nem közvetlenül kapcsolódik az adott munkaterületen folyó 

tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavállalóként kerülhetnek a munkavégzés 

hatókörébe. Ilyenek lehetnek a biztonsági szolgálatok alkalmazottai, szállítók, veszélyhelyzeti 

szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség). 
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3. A kockázatok értékelése 

A kockázatok minőségi értékelése során a megbecsüljük a veszélyből eredő lehetséges káros következmény 

mértékét és súlyosságát, valamint a veszély bekövetkezésének valószínűségét. 

9. táblázat Értékelő mátrix 

             Sérülés súlyossága 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Kisebb személyi 

károsodás 

Jelentősebb személyi 

károsodás 

Súlyos személyi 

károsodás 

valószínűtlen 

szállító járművek balesete vegyi anyag/készítmény 

tulajdonságaiból adódó 

veszélyek 

a munkagépek által 

történő gázolás 

lehetséges 

ismeretlen vezeték, 

idegen vezeték sérülése 

(megsértése, elvágása) és 

az ebből adódó havária-

helyzet 

a munkagépek 

hatókörben tartózkodók 

(érintett közterületen 

közlekedők) figyelmetlen 

vagy fegyelmezetlen 

magatartása 

 

idegen anyag 

(robbanószer, lőszer) 

a munkaterületen történő 

megbotlás, elcsúszás, 

munkagödörbe történő 

beesés 

 

fakitermelés 

 

munkaeszközök nem 

megfelelő használatából, 

műszaki állapotából 

adódó veszélyek 

 

anyagmozgatás közbeni 

lecsúszás, ráesés, 

veszélyei 

valószínű 

időjárási viszonyok 

okozta terhelés (hőguta, 

fagyás) 

- - 

elkerülhetetlen - - - 

 

4. Megelőző intézkedések meghozatala 

 

Biztonság: 

- A munkagépek üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. A magas 

szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény biztonsági 

szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. Ezeknek a 

rendszereknek a célja az üzem környezetére potenciálisan negatív kihatással járó üzemzavarok és 

balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az üzemzavarok és balesetek ilyen 

hatásainak mérséklése. 

- Az építőgépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a környezetszennyezés 

(túlzott zaj, olajfolyás stb.). 

 

A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszer előírások: 

- A szennyező anyagok kikerülését ellenőrző rendszerek kialakítása; a vízre veszélyes anyagokat 

tartalmazó tartályok kármentővel való ellátása. 

- A kiviteli munkák során be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat előírásait. 

- Üzemanyagot az építési területen csak az előírásoknak megfelelően szabad tárolni, és a gépek 

feltöltése esetén nagy gondossággal kell eljárni. Egy esetleges szennyezés esetén annak 

lokalizációjáról, illetve semlegesítéséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

- A munkák befejezése után a területen környezetidegen anyag nem maradhat. 
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A létesítés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése javasolt. 

A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy minden 

műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. 

Az építtető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés működési 

zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti leállásáról a külön erre a 

célra rendszeresített naplóban. 

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg 

kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi Főosztályt. 

A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési 

zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra 

rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitorinkról), mintavételről, 

elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan 

készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyet ilyen adatok felhasználásával készítettek. 

 

Szennyezések megelőzése: 

- A beavatkozás során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át 

ártalmatlanítás céljából.  

- A beavatkozás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére a területen nem kerül sor. 

3.8.3.2. Üzemeltetés előforduló havária események idején várható hatótényezők 

A tervezett tevékenység során igazán releváns havária helyzetre nem kell számítanunk, az egyedüli kockázatos 

tevékenység a gépészeti berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához kapcsolódó műveleteket 

tekinthetjük. 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom kockázata nem nagyobb, mint egy átlagos munkába 

járás során tapasztalható kockázat. 

10. táblázat Releváns meghibásodási források 

Meghibásodások, haváriák Következmények 

Szállító járművek (személyszállítás) 

meghibásodása 

Olajfolyás gépjárműből a talajra, burkolt útra, csapadékvíz-elvezető rendszerbe 

kerülése. 

Körtöltés szakadása A tározott víz szétterülése a tározó környezetében. 

Gépészeti berendezések 

meghibásodása 
Olajfolyás, zajszint emelkedés, művi elemekben bekövetkező károk. 

A sípálya területén mozgó 

munkagépek meghibásodása (ratrak, 

síszán, gyepgazdálkodás 

munkagépei)  

Olajfolyás, zajszint emelkedés, művi elemekben bekövetkező károk. 

Szolgáltatások megszűnése. 

Felvonók üzemzavara Baleset, súlyos sérülések 

Downhillcart meghibásodása Baleset, súlyos sérülések 

Tűz Légszennyezés, művi elemekben károk. 

Felépítmények rongálódása időjárási 

viszonyok miatt. 
Használati funkciók csökkenése 

Utak károsodása 
Közlekedési kapcsolatok sérülnek, egyes megközelítési utak túlterheltté válnak, 

ami a zaj és légszennyezés emelkedését eredményezi. 

Térelhatároló elemek stabilitási 

problémái 
Illetéktelenek bejutása a területre. 
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Kockázatfelmérés 

 

1. Veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

11. táblázat Kockázatos műveletek 

Kockázatos műveletek Kockázatos helyzetek okai 

Szállító járművek (személyszállítás) 

meghibásodása 

Hatókörben tartózkodók (érintett közterületen közlekedők) 

figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartása 

Körtöltés szakadása 

Természeti karasztrófa vagy nem megfelelő műszaki kialakítás 

miatt suvadás, töltésszakadás 

Szabotázs 

Gépészeti berendezések meghibásodása 
Munkaeszközök nem megfelelő használatából, műszaki állapotából 

adódó veszélyek 

A sípálya területén mozgó munkagépek 

meghibásodása (ratrak, síszán, gyepgazdálkodás 

munkagépei)  

Hatókörben tartózkodók (érintett munkavállalók) figyelmetlen 

vagy fegyelmezetlen magatartása. 

Munkaeszközök nem megfelelő használatából, műszaki állapotából 

adódó veszélyek. Felvonók üzemzavara 

Downhillcart meghibásodása Eszköz technikai hibája. 

Szabadban történő munkavégzés Időjárási viszonyok okozta terhelés (hőguta, fagyás) 

 

2. A kockázatoknak kitett személyek azonosítása 

 

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőek szerint azonosított 

veszélyek fenyegethetnek.  

Veszélyeztetettek: 

- A munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók (karbantartók), akik a veszéllyel járó 

munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (például irányítják és/vagy 

ellenőrzik azt.) 

- Azon munkavállalók, akiknek a munkája nem közvetlenül kapcsolódik az adott munkaterületen folyó 

tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavállalóként kerülhetnek a munkavégzés 

hatókörébe. Ilyenek lehetnek a biztonsági szolgálatok alkalmazottai, szállítók, veszélyhelyzeti 

szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség). 

- A sípálya látogatói. Téli időszakban pálya karbantartása idején illetéktelenek pályán tartózkodása 

okozhat baleseteket. A szezonon kívüli időszakban a gyepsít és a downhillcart berendezéseket 

egyszerre használó vendégek figyelmetlenségéből eredhetnek kockázatok. 

 

3. A kockázatok értékelése 

 

A kockázatok minőségi értékelése során a megbecsüljük a veszélyből eredő lehetséges káros következmény 

mértékét és súlyosságát, valamint a veszély bekövetkezésének valószínűségét. 

A következő táblázatban ábrázoljuk a kockázatok valószínűségét és a következmények súlyosságát mátrix 

formában. 
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12. táblázat Értékelő mátrix 

             Sérülés súlyossága 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Kisebb személyi 

károsodás 

Jelentősebb személyi 

károsodás 

Súlyos személyi 

károsodás 

valószínűtlen 

időjárási viszonyok 

okozta terhelés (hőguta, 

fagyás) 

downhillcart 

meghibásodása 

a szállítójárművek által 

történő gázolás 

 

körtöltés szakadása 

 

felvonók üzemzavara 

lehetséges 

a munkaterületen történő 

megbotlás, elcsúszás 

 

munkagépek veszélyei 

 

gépészeti berendezések 

meghibásodása 

a szállító járművek 

hatókörben tartózkodók 

(érintett közterületen 

közlekedők) figyelmetlen 

vagy fegyelmezetlen 

magatartása 

 

gépészeti berendezések 

meghibásodása 

munkaeszközök nem 

megfelelő használatából, 

műszaki állapotából 

adódó veszélyek 

 

anyagmozgatás közbeni 

lecsúszás, ráesés, 

veszélyei 

valószínű - - - 

elkerülhetetlen - - - 

3.8.4. Felhagyás 

A felhagyás esetén, amennyiben a tevékenységet megszüntetik, vagy a tevékenységet megváltoztatják az 

állapotfelmérést el kell végezni. Meg kell határozni a keletkezett károk és károsodások mértékét. Az 

esetlegesen keletkezett károk felszámolására kárelhárítási és rekultivációs programot kell készíteni, mely 

alapján a károkat meg kell szüntetni, a helyreállítást el kell végezni. A felhagyás után törekedni kell a 

természetes környezeti állapot elérésére. 

A létesítmények felhagyásának hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz. 

3.9. MAGYARORSZÁGON ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT 

TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI REFERENCIA 

Nem releváns. 

3.10. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA 

A bemutatott adatok már a megvalósítani tervezett technológiákra vonatkoznak. 

3.11. A TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN 

Mellékelten csatoljuk a térképi lehatárolást. 

3.12. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ TESZI-E 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VAGY A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

MÓDOSÍTÁSÁT 

A tervezett tevékenység megkezdése előtt szükséges a településrendezési terv módosítása. 

Lásd. 3.3. fejezet. 
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3.13. A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN SORRA KERÜLŐ 

ÖSSZETARTOZÓ TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATA 

A tevékenység megkezdését követően összefüggő tevékenységgel nem számolnunk. 

3.14. A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ELŐNYEINEK BEMUTATÁSA, KÖLTSÉG-

HASZON ELEMZÉS ALAPJÁN 

A tervezett tevékenység sem felszín alatti, sem felszíni víztestet közvetlenül nem érint, ezért ez a fejezet a 

tevékenység szempontjából nem releváns. 

4. A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE TERÜLET- 

VAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, ILL. RENDEZÉSI TERVEKKEL, 

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEKKEL ÉS TERMÉSZETI 

ERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSI VAGY VÉDELMI KONCEPCIÓKKAL 

A beruházó a telepítési hellyel kapcsolatban szóba jöhető alternatívákat is megvizsgált, természetvédelmi 

érintettségi szempontból jelen telepítési helyszín mellett döntött. 

A 2013. évi elképzelések alapján a hűtő-tározó tó optimális elhelyezése a Nagyvillám tetőtisztásán lehetséges, 

a Zsitvay-kilátótól délkeletre, a nyári bobpálya felső állomásától északnyugati irányban, a környező erdős 

terület és facsoportok érintetlenül hagyásával. 

Természetvédelmi okokból a beruházás nem valósult meg. 

 

A jelenleg tervezett telepítési helyszín a területen tartott többszöri természetvédelmi bejárások alkalmával is 

megemlítésre került, mint lehetséges telepítési helyszín. Az előzetes szóbeli egyezetetések alapján ez a 

telepítési hely eredményezi legkisebb terhelést természetvédelmi szempontból és az előzetes vizsgálati eljárás 

és a Natura 2000 hatásbecslés eredményeitől függően engedélyezhető lehet. 

 

A sípálya üzemeltetését és annak fejlesztését Magyarország Kormánya is támogatja egy elfogadott 2017-2030 

időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési programmal. 

A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó 

egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozatban meghatározott fejlesztések érintik a 

sípályát is. 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről a következőket tartalmazza: „A 

Kormány elfogadja a részére bemutatottak szerint a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló, 2017-2030 időszakra 

vonatkozó stratégiai fejlesztési programot.” 

 

A tervezett beruházás illeszkedik a turisztikai vonzerő elemekre épülő, helyi gazdaságot élénkítő fejlesztéseket 

célzó turisztikai fejlesztési elképzelésekhez. Jelen projekt keretében olyan fejlesztés valósul meg, amelynek 

következtében munkahelyteremtés mellett a térségbe látogató turista hosszabb időt tud eltölteni, fellendítve a 

szálláshelyek, vendéglátó egységek forgalmát. 
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5. NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYNÉL A TERVEZETT NYOMVONAL 

TOVÁBBVEZETÉSÉNEK ÉS TÁVLATI KIÉPÍTÉSÉNEK 

ISMERTETÉSE, ÉS A TOVÁBBVEZETÉS TERVEZÉSE SORÁN 

FIGYELEMBE VETT KÖRNYEZETI SZEMPONTOK, FELTÁRT 

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÖSSZEGZÉSE 

Nem releváns. 

6. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, FELHAGYÁSA SORÁN 

AZ EGYES KÖRNYEZETI ELEMEKRE VÁRHATÓAN GYAKOROLT 

HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE 

6.1. A HATÓTÉNYEZŐK MILYEN JELLEGŰ HATÁSFOLYAMATOKAT 

INDÍTHATNAK EL, ÚJ TELEPÍTÉSNÉL ANNAK BECSLÉSE IS, HOGY A 

TERÜLET ÁLLAPOTA ÉS FUNKCIÓI MIKÉNT VÁLTOZHATNAK MEG A 

TELEPÍTÉS KÖVETKEZTÉBEN, BELEÉRTVE AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁST 

A hatótényezők a közvetlen és közvetett hatások és a hatásterületek ismeretében a hatásfolyamatok 

becsülhetők. Azokra a hatásokra térünk ki, amelyek lényegesnek tekinthetők és minősíthető állapotváltozást 

eredményeznek az egyes környezeti elemek és rendszerek esetében. A valószínűsíthető hatásviselő 

meghatározása céljából számba kellett venni a lehetséges kölcsönhatásokat. 

6.1.1. Környezeti elemekre kifejtett hatások 

6.1.1.1. Létesítés 

A létesítés során valamennyi munkafázisban éri terhelés a legfontosabb hatásviselőt, a levegőt.  

A szállító járművek kipufogó gázaival terhelik a szállításokkal érintett útvonalak környezetének levegőjét.  

A szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelés ugyan kimutatható lesz, de számottevő 

levegőminőség romlás nem feltételezhető.  

A beavatkozás során folytatott munkafolyamatok közül a terület előkészítés, a tereprendezési- és kőfejtési 

műveletek jelentős porkibocsátással járhatnak. A porkibocsátás 3 frakcióra bontható. A felvert por ülepedő 

része tekintve, hogy annak hatása maximum néhány méter, nem fejt ki jelentős hatást. A felvert por szálló és 

lebegő frakciója kedvezőtlen meteorológiai körülmények között a kibocsátástól nagy távolságokra is eljuthat, 

azonban a hatás néhány 100 m lehet maximálisan; vagyis a hatás elviselhető hatású. 

A beavatkozások során jelentős légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületeken a mozgó 

munkagépek működése, a munkagépek kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-

oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsátásainak meg kell 

felelnie az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt követelményeknek. E feltétel 

teljesülése esetén jelentős hatás nem várható. A munkagépek üzemeléséből eredő légszennyezés csak lokális 

jellegű. 

Az építési munkák során normál üzemi körülmények között sem a felszíni, sem a felszín alatti vizet nem érheti 

szennyezés.  

A beavatkozások során használt munkagépek jelentős tömegűek, a használt lánctalpas vagy gumikerekes 

gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a talajszerkezet megváltozását, 

ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását (romlását) okozhatja. 
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A munkagépek tevékenységéből eredően a helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem 

valószínű tekintettel a mai alkalmazott technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával a 

környezetvédelmi megfelelőség biztosított. A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a 

munkaterületen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik. Az esetleges túltöltések megelőzésére 

a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag 

elfolyások. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek 

előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a 

terjedést.  

Zajvédelmi szempontból a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében a beavatkozás során a 

tevékenységből eredő zajterhelés zajtól lakóterületen nappal nem lehet több 65 dB-nél. A tervezett 

tevékenységeket csak nappali időszakban végzik. 

A beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani középpontjától 

számítva nappal a 100-200 m-re becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő objektumok távolsága 

miatt a létesítési tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott ingatlanoknál, a beruházás kis időtartama 

miatt a hatás elviselhető lesz. 

 

A létesítés idején várható hatótényezőket és legjelentősebb emissziókat a következő táblázatban 

foglaljuk össze. 

13. táblázat Közvetlen emissziók meghatározása 

Hatótényezők Közvetlen emisszió 

Munkagépek be- és kiszállítása. Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 
Építkezéshez szükséges alapanyag beszállítása közúton. 

Fakitermelés, tuskózás Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 

Kiporzás: szálló por (PM10), összes lebegő anyag 

(TSPM) 

Humusz leszedés, tereprendezés 

Víztározó területén fejtési műveletek 

Tározó körtöltésének és felső padka kialakítása 

Támfalépítés 
Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 
Gépészeti berendezések helyének kialakítása 

Vezetékfektetés, műtárgyépítés 

Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 

Kiporzás: szálló por (PM10), összes lebegő anyag 

(TSPM) 

Építési alapanyagok mozgatása 

Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: 

CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), 

PM10 

Zajemisszió 

Építési, kommunális és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék 
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A bemutatott emissziókból eredően az alábbi közvetlen és közvetett hatások várhatóak: 

 

Közvetlen hatások 

- Lokális légszennyezés (munkagépek kibocsátása). 

Az alábbi légszennyező anyagok koncentrációjának növekedése várható a beruházás közvetlen 

környezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szálló por, el nem égett 

szénhidrogének. 

- Lokális légszennyezés (kiporzás) 

Az alábbi légszennyező anyagok koncentrációjának átmeneti növekedése várható a beruházás 

közvetlen környezetében: ülepedő por, összes lebegő por (TSPM), szálló por (PM10). 

- Zajszint emelkedése a szállítási útvonalak és a munkaterületek környezetében az építkezés ideje alatt. 

- A munkaterületek környezetében talajtömörödés. 

- Felszíni és felszín alatti víz szennyezés (munkagépekből havária esetén várható olaj elfolyások) 

 

Közvetett hatások 

- Időszakosan romló levegőminőség a beavatkozás környezetében 

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknál, emiatt időszakosan mérsékelten romló életkörülmények. 

- A beavatkozás környezetében található épületekben keletkező károk, repedések. 

 

Emberre kifejtett hatás 

- Időszakosan romló életkörülmények, az átlagosnál mérsékelten magasabb légszennyező anyag és 

porkoncentráció miatt. 

 

A nagyobb koncentrációban megjelenő légszennyező anyagok élettani hatásai az emberre: 

Szén-monoxid (CO) 

A CO emberre, állatra egyaránt rendkívül mérgező. Belélegezve két fő támadáspontja van.  

Ez egyik a véráramban lévő hemoglobin molekula, melyhez kapcsolódva kiszorítja onnan az oxigént. 

A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinná alakul, ami az idegrendszer és a szívizom oxigén hiányát 

okozza. A másik támadáspont az agy kéreg alatti központjai.  

A heveny mérgezés tünetei: fejfájás, nehéz légzés, szívműködési zavarok, súlyos esetben 

eszméletvesztés, légzésbénulás. Heveny mérgezés szabad légköri körülmények mellett nem fordul elő. 

Idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalmak, idegrendszeri tünetek, a 

szívinfarktus gyakoriságának növekedése. 

Nitrogén-oxidok (NOx, NO2) 

A nitrogén-oxidok állatra és emberre egyaránt mérgezőek. Az NO2 hatásmechanizmusa kettős. 

Egyrészt a nedves légúti nyálkahártyához kapcsolódva salétromos- ill. salétrom-savvá alakul, és 

helyileg károsítja a szövetet. Másrészt felszívódva a véráramba jut, ahol a hemoglobin molekulát 

methemoglobinná oxidálja, így az nem képes oxigént szállítani a szervekhez. 

Heveny mérgezés tünetei: kötő- és nyálkahártya izgalom, köhögési, hányási inger, fejfájás, szédülés. 

A tünetek 1-2 órán belül lezajlanak, majd több órás tünetmentes időszak után kifejlődik a tüdővizenyő 

és a tüdőgyulladás. Szabad légköri körülmények között heveny mérgezés nem fordul elő. Huzamos 

hatás tünetei: az NO2 csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben, súlyosbítja az 

asztmás betegségeket, gyakori légúti megbetegedéshez, idővel pedig a tüdőfunkció gyengüléséhez, 

vérkép elváltozásokhoz vezethet. 
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Kén-dioxid, SO2 

A SO2 belélegezve emberre és állatra egyaránt ártalmas. A nedves légúti nyálkahártyához 

adszorbeálódva, savas kémhatása folytán izgató hatású. A véráramba jutva a hemoglobint szulf-

hemoglobinná alakítja, gátolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegőn a vérkép helyreáll.   

Heveny hatása során irritálja az orr-, toroknyálkahártyát és a tüdőt, köhögést, váladékképződést és 

asztmás rohamokat okozhat. A szabad légköri koncentrációk mellett ezek nem fordulnak elő.  

Krónikus esetben a SO2 légzőszervi betegségeket, pl. hörghurutot (bronchitist) okozhat. 

Szálló és lebegő por (PM10, TSPM) 

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 

mikronnál nagyobb porrészecskéket a légutak csillószőrös hámja kiszűri, a kisebbek lejutnak a 

tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és 

kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, 

csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék 

toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, 

gombákat adszorbeálnak, és elősegítik bejutásukat a szervezetbe. 

El nem égett szénhidrogének (HC) 

A szervezet lipidekben gazdag szöveteiben (idegrendszer, csontvelő, mellékvese, zsírszövet) halmozódik 

fel. Heveny hatáslégköri levegőben nem fordul elő. Krónikus mérgezésben vérképzőszervi elváltozások, 

fehérvérűség, nyirokszervi daganatok fejlődhetnek ki, rákkeltő hatású. 

 

- Zavaró zajhatás a lakott ingatlanoknál. 

A létesítés során az állandó zajnak szintén káros hatásai lehetnek a telep környezetében élőkre, az erős 

hanghatás megnöveli az adrenalin-szintet, ez szűkíti az ereket és emeli a vérnyomást. Ha ez tartós, érrendszeri 

betegségekhez vezet, további hatások fejfájás, fáradtság, gyomorfekély. Tekintve, hogy a tevékenységből 

eredő zaj nem jelentős, káros egészségügyi hatás a lakott ingatlanoknál nem várható. 

 

- Esetleges felszíni és felszín alatti vízszennyezés miatt a vízhasználatok a beruházás környezetében 

korlátozottá válhatnak. 

 

 

15. ábra Fontosabb hatásfolyamatok a létesítés idején 
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14. táblázat Minősítő hatásmátrix (létesítés) 

Hatótényező Levegő 
Felszíni 

víz 

Felszín 

alatti víz 
Talaj Élővilág Táj Ember 

Művi 

elemek 

Munkagépek be- és kiszállítása. C B B B B B B B 

Építkezéshez szükséges 

alapanyag beszállítása közúton. 
C B B B B B B B 

Fakitermelés, tuskózás C B B C D C B B 

Humusz leszedés, tereprendezés C C B C C B B B 

Víztározó területén fejtési 

műveletek 
C B B C C B B B 

Tározó körtöltésének és felső 

padka kialakítása 
C B B C C C B B 

Támfalépítés C B B C C C B B 

Gépészeti berendezések 

helyének kialakítása 
C B B C C C B B 

Vezetékfektetés, műtárgyépítés C B B B B B B B 

Építési alapanyagok mozgatása 

a beruházás területén 
C B B B C B B B 

Építési, kommunális és 

veszélyes hulladékok 

keletkezése 

B B B B B B B B 

15. táblázat Minősítő hatásmátrix – létesítés 

A minősítéseknél alkalmazott minősítési kategóriák magyarázata: 

A: Javító: Azok a változások, amelyek egy környezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minőségi jellemzőjét pozitív irányba 

mozdítják el. 

B: Semleges: Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás olyan kicsi, hogy nem érzékelhető. 

C: Elviselhető: Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem befolyásolják az adott vizsgálati egység semmilyen 

lényeges tulajdonságát. 

D: Terhelő: A hatótényező a vizsgált környezeti elem minőségi állapotát nem változtatja meg annyira, hogy az irreverzibilis 

folyamatokat indítson el. 

E: Károsító: Az illető környezeti elemnek egy rosszabb minőségi osztályba kerülése, és a változás csak feltételesen reverzibilis 

folyamat. 

6.1.1.2. Üzemeltetés 

A beruházást követően a hatótényezők egyrészt a kialakított állapot fenntartására irányuló 

munkafolyamatokból (víztározó feltöltése, karbantartás) adódnak, másrészt a bővített szociális blokk 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységből származnak, valamint a sípálya területén folytatott közösségi 

tevékenységek során lépnek fel.  

 

A tervezett létesítményekben jelentésköteles pontforrás nem létesül. 

Közvetlenül a víztározó és gépészetének üzemeléséből légszennyezésre nem számítunk.  

Az üzemelés során a sípálya jobb kihasználtsága miatt várható járműforgalom növekedéséből adódóan additív 

légszennyező anyag megjelenésére, ezáltal a jelenlegi imissziós állapot kismértékű változására lehet számítani 

a megközelítési utak mentén. 

 

A földtani közeg tekintetében elmondhatjuk, hogy szennyező anyag a talajra normál üzemi körülmények 

között nem várható, tehát a tevékenység hatása semlegesnek minősíthető e környezeti elem tekintetében.  

 

A beavatkozás eredményeként az érintett terület mikroklimatikus viszonyai módosulhatnak. A tereprendezés 

és a növényborítottság átalakítása (fakitermelés) megváltoztathatja a lefolyási és a beszivárgási folyamatokat.  

A beruházás területe a kis területet érint, a vízgyűjtő vízgazdálkodását nem változtatja meg. 
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Vízháztartási szempontból a sípálya olvadékának és a természetes csapadékvíz (hó) összegyűjtése miatt a 

vízgyűjtő vízfolyás alvízi részén vízhozam csökkenés várható. Javaslat, hogy csak a hóágyúzásból eredő 

víztöbbletet tartsák vissza annak érdekében, hogy a vízfolyás természetes lefolyási viszonyai ne módosuljanak. 

A természetes csapadékvíz visszatartása csak nagycsapadékok, zápor esetén javasolható. 

 

A tervezett beruházás eredményeként néhány új zajforrás jelenik meg a területen. Az új zajforrások a hűtő-

tározó tó üzemeléséhez kapcsolódóan jelennek meg. A konténerben elhelyezett gépészeti berendezések 

zajemissziója alacsony, az additív zaj nem jelentős. 

6.1.2. Természetvédelmi hatások 

Lásd 6.4. fejezet. 

6.2. A HATÁSFOLYAMATOK MILYEN TERÜLETEKRE TERJEDHETNEK KI; E 

TERÜLETEKET TÉRKÉPEN IS KÖRÜL KELL HATÁROLNI 

A tevékenység hatásterületei a szakági tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be. 

6.3. A HATÁSTERÜLETRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

6.3.1. A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati adatok 

6.3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 

Régió Közép Magyarországi régió 

Megye Pest megye 

Település Visegrád 

Érintett Környezetvédelmi 

Hatóság 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 

Kistáj Visegrádi-hegység 

A kistáj Komárom-Esztergom és Pest megyébe helyezkedik el. 

Területe 216 km2 (a középtáj 78,6%-a, a nagytáj 2%-a). 

 

 

16. ábra Kistáj 
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6.3.1.2. Földrajzi adottságok, éghajlat 

Meteorológiai viszonyok  

A hegység magasabb (több mint 600 m tszf) területei a hűvös mérsékelten nedves, az alacsonyabban fekvő 

részek a mérsékelten hűvös mérsékelten nedves, de a K-i és a N y-i szegélyek a mérsékelten száraz éghajlati 

típushoz tartoznak. 

Az évi napfénytartam általában 1900 óra körüli, de a legmagasabb pontokon eléri az 1950 órát. A nyári 

évnegyedben 760-780 óra napsütés a valószínű, míg télen 180-190 óra, de az 500 m feletti tetőkön meghaladja 

a 200 órát. 

Az évi középhőmérséklet Dobogokőn kevéssel 8,0 °C alatti, a hegység lábánál 9,5-10,0 °C közötti, mig a 

tenyészidőszakban várhatóan ugyanilyen eloszlásban 14 és 16 °C között alakul. A 10 °C középhőmérsékletet 

meghaladó napok száma az 500 m feletti területeken 166 nap körüli (ápr. 25-okt. 10.), máshol közel 180 (ápr. 

12,-okt. 10.), Az utolsó fagy átlagos dátuma a magasságtól függően ápr. 18. és 22. közé esik, az első őszi fagyé 

pedig okt. 18. és 22. közé. A fagymentes időszak hossza igy 175-180 nap között változik. A nyári abszolút 

maximum hőmérsékletek sokévi átlaga 30,0-32,0 °C, Dobogokőn 29,0 °C, a téli abszolút minimum 

hőmérséklete pedig -16,0 °C. 

A csapadék évi összege a hegylábaknál 580 mm körüli, Dobogokőn 750 mm. A tenyészidőszak csapadéka 320 

és 420 mm között változik. Az egy nap alatt lehullott legtöbb csapadékot, 87 mm-t, Dobogokőn mertek. A 

hegység lábánál 35-40 hótakarós nap várható, de Dobogokőn megközelíti a 90 napot is. Az átlagos maximális 

hóvastagság a Duna völgyében 25, Dobogokőn eléri a 40 cm-t. 

Az ariditási index 0,94-1,18 (a hegytetőkön 0,94-1,00 az alacsonyabb területeken 1,15-1,18). 

Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség a tetőkön 4-4,5 m/s, a völgyekben kevéssel 3 m/s 

alatti. 

Az erdőgazdaság mellett főként a turisztikát, az üdülést és a téli sportokat segítik az éghajlati feltételek. 

(forrás: Magyarország kistájainak katasztere) 

 

A térségre jellemző szélviszonyokat AERMET szoftver segítségével generáltuk. 

 

A felszíni és magaslégköri meteorológiai adatokat adjuk meg AERMET default formátumban. 

A diffúzióklimatológiai vizsgálataink célja a légszennyező anyagok terjedése, hígulása és felhalmozódása 

szempontjából döntő fontosságú meteorológiai elemek és tényezők meghatározása.  

Az adatfeldolgozás három különálló szakaszban zajlik. Az első szakasz a felszíni és a felső légkör adatait nyeri 

ki azokból a speciális formátumban rendelkezésre álló fájlokból. A második szakasz kombinálja vagy egyesíti 

a korábban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és utolsó szakasz beolvassa az egyesített 

adatfájlt, kiszámítja az AERMOD által megkövetelt határréteg-paramétereket, és létrehozza a modellhez 

szükséges meteorológiai adatállományokat. 

 

Az AERMET alapvető célja, hogy meteorológiai méréseket használjon, és kiszámítson határréteg-

paramétereket a szél, a turbulencia és a hőmérséklet profiljának becsléséhez. Ezeket a profilokat az AERMOD 

interfész becsüli meg. 

Az AERMET felépítése egy meglévő szabályozási modell előfeldolgozón, a szabályozási modellek 

meteorológiai feldolgozóján (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).  

Az AERMET által biztosított felületi paraméterek: 

- a Monin-Obukhov hosszúság, L, 

- a felületi súrlódási sebesség, u*,  

- a felületi érdesség hossza, z0,  

- a felületi hőáram, H,  
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- a konvektív skálázási sebesség, w*.  

Az AERMET a konvektív és a mechanikus keveredett rétegmagasságok becsléseit is megadja, zic és zim.  

 

Ugyan az AERMOD képes meteorológiai profilokat becsülni olyan adatokkal, amelyek egy mérési 

magasságból származnak, annyi adatot fog felhasználni, amennyit a felhasználó biztosítani tud a határréteg 

függőleges szerkezetének meghatározásához. A PBL paramétereken kívül az AERMET minden szél, 

hőmérséklet és turbulencia mérést az AERMOD igényeinek megfelelő formában átad. 

A légköri határréteg növekedését és szerkezetét hő- és lendületáramok vezérlik, amelyek viszont a felületi 

hatásoktól függenek. Ennek a rétegnek a mélységét és a szennyező anyagok diszperzióját helyi szinten 

befolyásolják a felületi jellemzők, például az alatta levő felület durvasága, a visszaverődés (albedó) és a felület 

nedvességtartalma. Az ISC3-tól eltérően, amelyben minden helyet nyílt terepnek feltételeztek, az AERMET 

által kiszámított PBL-állapot az alatta lévő felület jellemzőinek függvénye. Ezért a meteorológiai profilok és 

a környezeti koncentrációk változnak a helytől függően (miközben minden más állandó). 

A modellrendszer felhasználójának először meteorológiai adatsorokat kell megadnia az AERMET 

preprocesszor számára. 

Az AERMET három típusú adatot dolgoz fel:  

- a meteorológiai szolgálatok által a felszíni szinoptikus meteorológiai mérőállomásokon mért és a 

felhasználó által a számítási területre reprezentatívnak tekintett adatok, 

- magas légköri mérésekből kapott (lehetőség szerint reggeli felszállásokból nyert) szél, hőmérséklet, 

harmatpont adatok, és 

- lehetséges a helyben végzett szél, hőmérséklet, turbulencia, légköri nyomás és sugárzási mérések 

adatainak a bevitele is.  

A program elvégzi az adatok kiválogatását, a minőségellenőrzést, majd a megfigyelési adatok 24 órás 

periódusba való rendezése után egy köztes fájlt hoz létre, amelyből majd egyesített adatfájlt készít. Ezután 

előállítja a határréteg paramétereket.  

Az AERMET-ben meghatározásra került egy minimális adatszükséglet is, ami feltétlenül szükséges az 

AERMOD futtatásához. Ilyenkor az egyéb, méréssel nem megadott paramétereket a program képes más 

mennyiségekből származtatni.  

 

A minimális adatszükséglet:  

- szélsebesség (u),  

- szélirány (D),  

- felhőborítottság (n), 

- léghőmérséklet (T) és a  

- reggeli rádiószonda feláramlási adatok.  

Ezen adatok egy része felhasználásra kerül az AERMOD egyéb moduljaiban is, így például a felhőborítottságra 

szükség van a száraz ülepedés meghatározásához is. Ha a felhőborítottság hiányzik, akkor a gradiens 

Richardson-számot használják fel a felhővel való borítottság meghatározására. 

 

A következőkben láthatók az AERMET programmal feldolgozott meteorológiai adatok, valamint a WRPLOT 

View program segítségével létrehozott évenkénti szélrózsák és frekvencia analízisek. 
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17. ábra Szélgyakoriságok a munkaterület környezetében 

 

18. ábra A munkaterületre generált szélrózsa AERMET program segítségével 
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Domborzati adatok 

A Börzsönytől a Duna által leválasztott kistáj felszínének kb. 55%-a a hátas típusú középhegységi, kb. 15%-a 

az alacsony középhegységi fennsík, mintegy 30%-a pedig az alacsony domblábi hatak és lejtők (főként a kistáj 

É-ÉNy-i és DK-i részén) orográfiai domborzat típusába sorolható. A tszf-i magasság 140 és 699 m között 

változik. A harmadidőszaki vulkáni hegység másodlagos, tektonikusan is átalakított formái közül a legnagyobb 

relatív relief a kalderaromokhoz, az erupciós centrumokhoz kapcsolódik (360 m /km2). Az átlagos relativ relief 

171 m /km2. A völgysűrűség a nagytáji átlagot kissé meghaladó, 3,8 km /km2. A kistáj É-i és K-i részein, 

lejtőin jelentékeny az erózió; a felszín hasznosítását különböző deráziós folyamatok akadályozzák. A 

domborzati adottságok az erdőgazdasági és rekreációs célú területhasznosítás szempontjából kedvezőek. 

 

Földtan 

A hegység fejlődésé a triász időszakig nyomozható, mai arculatát azonban a 14-15 millió éves - közép miocén 

- vulkanizmus alakította ki. Ennek első szakaszában főleg kis mélységben megszilárduló telérkőzetek, 

lakkolitok (pl. dunabogdányi Csődi-hegy), vagy lávadómok, dagadókúpok, másrészt robbanásos kitörések 

nyomán keletkezett vulkáni törmelékek voltak a jellegzetes termekéi. A vulkáni működés második 

szakaszában egy hatalmas (kb. 10 km átmérőjű) rétegvulkán jött létre, s ennek későbbi beszakadásával egy 

nagyméretű kaldera alakult ki. Ezen belül jött létre egy új, de kisebb (5-6 km átmérőjű) réteg vulkán, majd 

ennek beszakadásával újabb kaldera alakult ki. A vulkáni tevekénység andezites és dácitos jellegű volt. 

A hegység fő tömege 14 millió éve kiemelkedik környezetéből, s a pleisztocénig üledékképződéstől mentes 

terület volt. Az utolsó kb. 1,5 millió év egyes időszakaiban jellemző a lösz lerakódása: a hazai legfontosabb 

löszszelvények egyike (Basaharc) is a kistáj területére esik. 

A terület felszíni földtani képződményeit a MÁFI fedett földtani térképe alapján mutatjuk be. 

 

19. ábra Földtani alaptérkép 

Földtani index  e_Qp3_l 

Név   lösz 

Litológia  lösz 

 

Több rétegtani egység is előfordul az érintett terület környezetében. Jellemző még: 

 

Földtani index Név Litológia 

dMb Dobogókői Andezit Formáció andezit, andezit piroklasztikum 

lMb Lajtai Mészkő Formáció 
lithothamniumos, mészhomokos 

mészkő, báziskonglomerátum 

16. táblázat rétegtani egységek a terület környezetében 
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6.3.1.3. Levegő (Alap-légszennyezettség) 

6.3.1.3.1. Háttérszennyezettség 

A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” zónacsoportba tartozik, 

amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők. 

  

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM10 Benzol Talajközeli ózon 

F F F E F O-I 

PM10  

Arzén (As) 

PM10  

Kadmium (Cd) 

PM10  

Nikkel (Ni) 

PM10  

Ólom (Pb) 

PM10  

benz(a)-pirén (BaP) 

 

F F F F D 

17. táblázat Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi (EU) 

viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a légszennyezettség az alsó 

vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A D csoportba tartozó 

területeken a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb 

és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. A C csoport: azon terület, ahol a 

levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték és a tűréshatár között van. A B csoport azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 

légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt 

meghaladja. 

Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a vizsgálati területen és annak térségében a szilárd PM10 

vagyis a 10 μm méret alatti koncentrációja a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték között van. A talajközeli ózon koncentrációja a törvényben meghatározottnak megfelelően – az O–

I kategóriába lett sorolva, azaz az egész ország területén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyező anyagok 

közül a PM10 - benz(a)-pirén koncentrációja a vizsgálati területen a PM10-hez hasonlóan D kategóriába 

sorolható. A kén-dioxid és a szén-monoxid az F kategóriába sorolható, vagyis a a légszennyezettség az alsó 

vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A nitrogén-dioxid esetében a besorolás F, vagyis a légszennyezettség az 

alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. A külön nem említett egyéb komponensek koncentrációja a 

levegőterheltségi szint alsó vizsgálati küszöbét nem haladja meg (F). 

 

Háttérszennyezettség (1 órás átlagok – éves átlag): 

Forrás: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT - 2019. évi összesítő értékelés hazánk 

levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján - Esztergom 

- kén-dioxid   3,3 

- nitrogén-dioxid  11,9 

- nitrogén-oxidok 16,3 

- szén-monoxid   429 

- szilárd (PM10)   17 

- benzol   1 
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6.3.1.3.2. A megközelítő út (11116) légszennyezettsége 

18. táblázat Forgalomszámlálási adatok (érintett út) 

Gépjármű kategória 11116 

Személygépkocsi 499 

Kis tehergépkocsi 52 

Autóbusz - egyes 58 

Autóbusz - csuklós 0 

Tehergépkocsi - közepesen nehéz 7 

Tehergépkocsi - nehéz 0 

Tehergépkocsi - pótkocsis 0 

Tehergépkocsi - nyerges 0 

Tehergépkocsi - speciális 0 

Motorkerékpár 49 

Lassú jármű 0 

 

Célunk a jelenlegi forgalomból kiindulva a közutak hatásterületének meghatározása. 

A számításaink a csúcsóraforgalom alapján végeztük el. 

 

Forgalmi adatok képzése a mértékadó forgalom meghatározásához 

19. táblázat Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest 

 Napközben 06-18 óra Este 18-22 óra Éjszaka 22-06 óra 

Út-/forgalomjelleg kategória* Akusztikai járműkategória jele 
 I. II. III. I. II. III. I. II. III. 
 i=l i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 

Ml, M5 autópályák M0-n kívüli 

szakaszai 
0,699 0,618 0,590 0,164 0,162 0,160 0,137 0,220 0,250 

M0 és az M3, M7 autópályák M0-n 

kívüli szakaszai 
0,745 0,660 0,612 0,162 0,160 0,158 0,093 0,180 0,230 

M0-n belüli autópálya szakaszok 0,765 0,747 0,743 0,150 0,148 0,145 0,085 0,105 0,112 

Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi 

forgalmat lebonyolító főutak) 
0,750 0,743 0,736 0,162 0,160 0,158 0,088 0,097 0,106 

Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú 

utak) 
0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,070 0,075 0,082 

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 0,802 0,799 0,795 0,139 0,138 0,136 0,059 0,063 0,069 

 

Út-/forgalomjelleg kategória szerinti besorolás a vizsgált útszakaszoknak: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú 

utak) 

20. táblázat Forgalmi adatok napszakonként  

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 

Qeste 

Este 18-22 óra 

Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 

járműkategória 

I. 40,10 20,85 4,43 

II. 7,12 3,69 0,84 

III. 0,46 0,24 0,06 

 

Légszennyező anyag emisszió meghatározása 

A KTI 1999. évi útmutatójában megfogalmazott módszer szerint határozzuk meg a járműtípusok szerinti 

légszennyező anyag kibocsátást. A fajlagos emisszió-értékek főként a jármű-sebességtől függnek. 

Szorzófaktorok helyett a KTI évenként módosítja a fajlagos értékeket. Ezek a változások jelentős 
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terheléscsökkenést mutatnak ill. prognosztizálnak. Elfogadva a KTI 1999. évi útmutatójában közölt adatokat, 

az emisszió csökkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhető. (Itt x:200x az évek száma. Az így kiszámított f 

faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszió-értékeket, hogy megkapjuk a távlati fajlagos emisszió-

értékeket.) 

 

a) Fajlagos értékek meghatározása 

21. táblázat Emisszió csökkentő faktor (f) meghatározása a 2000. évhez képest 

2000 óta eltelt évek száma 20  

Emisszió csökkentő faktor 

(f) 

- személygépkocsi busz tehergépkocsi 

SO2 0,803 0,549 0,549 

CO 0,803 0,571 0,644 

NO2 0,803 0,252 0,353 

CH 0,803 0,726 0,644 

PM10 0,644 0,159 0,368 

22. táblázat Fajlagos légszennyező anyag emisszió (g/km) 2020. évre 

Járműtípus Sebesség (km/h) CO CH NO2 SO2 PM10 

sz
em

él
y

- 

g
ép

k
o

cs
i 

30 12,921 1,627 1,067 0,007 0,091 

40 9,791 1,316 1,075 0,006 0,078 

50 8,105 1,260 1,140 0,006 0,068 

60 6,211 1,252 1,300 0,006 0,065 

70 4,526 1,180 1,477 0,006 0,066 

80 3,989 1,140 1,653 0,006 0,070 

90 4,293 1,156 1,774 0,006 0,076 

b
u

sz
 

30 6,855 1,184 1,424 0,074 0,294 

40 5,826 0,879 1,369 0,068 0,272 

50 5,461 0,692 1,374 0,066 0,259 

60 4,364 0,585 1,439 0,065 0,257 

70 3,745 0,187 1,572 0,065 0,256 

te
h

er
- 

g
ép

k
o

cs
i 

30 8,334 0,728 2,209 0,057 0,647 

40 7,149 0,524 2,121 0,053 0,596 

50 5,912 0,415 2,117 0,051 0,574 

60 5,223 0,354 2,230 0,051 0,570 

70 4,476 0,316 2,432 0,525 0,563 

 

b) Sebesség meghatározása 

- személygépkocsi: 50 km/h 

- busz:   50 km/h 

- tehergépkocsi:  50 km/h 

 

c) eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből 

23. táblázat eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből a járműfolyam tényleges 

sebességénél [g/km] 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 8,11 1,26 1,14 0,01 0,07 

busz 5,46 0,69 1,37 0,07 0,26 

tehergépjármű 5,91 0,42 2,12 0,05 0,57 
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d) Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag 

komponensből [g/s m]; 

24. táblázat A járművek légszennyező anyag kibocsátása szennyező anyag komponensenként [g/s m] szakaszonként 

Szakasz Járműtípus CO CH NO2 SO2 PM10 

1. 

személygépkocsi 0,0903 0,0140 0,0127 0,0001 0,0008 

busz 0,0108 0,0014 0,0027 0,0001 0,0005 

tehergépjármű 0,0008 0,0001 0,0003 0,0000 0,0001 

Ei 0,1019 0,0155 0,0157 0,0002 0,0013 

 

AERMOD szoftverrel végzett számítások 

 

A következő táblázatokban láthatók az AERMOD szoftverrel számolt maximális légszennyező anyag 

koncentrációk az utak környezetében. Az utak légszennyezést a környezetvédelmi szakértői gyakorlatban 

tapasztaltak alapján a nitrogén-dioxid határozza meg, ezért a továbbiakban csak erre a szennyező anyagra 

határozzuk meg a légszennyező anyag eloszlást az utak körül. 

NO2 esetében a nemzetközi ajánlásokkal összhangban a 98%-os percentilist alkalmaztuk. 

25. táblázat Jogszabály szerinti feltételek és a hatástávolságok 

30,6 szezonban szezonon kívül 

Háttér 11,9 11,9 

Határérték 100 100 

AERMOD MAX 30,69084 4,87558 

"C" feltétel (aermod) - 80% 24,552672 3,900464 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 378 322 

"A" feltétel 10 10 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 588 - 

"B" feltétel 17,62 17,62 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 378 - 

 

A jelenlegi légszennyezettségi állapotról elmondható, hogy a teljes útszakaszt vizsgálva a maximális nitrogén-

dioxid koncentráció szezonban 30,6 µg/m3, míg szezonon kívül 4,88 µg/m3. Az eloszlástérképen látható, hogy 

a maximális koncentrációk a domborzati viszonyok szerint alakulnak ki.  

A táblázatban szereplő hatástávolság a legrosszabb meteorológiai helyzetre vonatkoznak és az 

eloszlástérképen jól láthatóan az út csak 1 speciális szakaszára értendők. 

A beruházás környezetében húzódó szakaszon jelenleg a maximális NO2 koncentráció szezonban 20-25 µg/m3, 

míg szezonon kívül 3-5 µg/m3 között alakul, lásd a következő ábrákon. 
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20. ábra Nitrogén-dioxid koncentráció eloszlás a megközelítő út körül (1h) – szezonon kívül 
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21. ábra Nitrogén-dioxid koncentráció eloszlás a megközelítő út körül (1h) – szezonon kívül (3D) 
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22. ábra Nitrogén-dioxid koncentráció eloszlás a megközelítő út körül (1h) – szezonban 
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23. ábra Nitrogén-dioxid koncentráció eloszlás a megközelítő út körül (1h) – szezonban (3D) 
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6.3.1.4. Környezeti zaj 

6.3.1.4.1. A jelenleg a terület környezetében folytatott tevékenység háttérzaja 

A vizsgált területen a zajállapotot jellemzően a közlekedés és az urbánus környezet összetett zajemissziói 

alakítják. 

A zajkibocsátók között első helyen a közlekedés (közúti) áll. A környezeti zaj problémáját a kialakult 

hagyományos alföldi településszerkezet, ennek következtében a szükségszerű közlekedési rendszer, valamint 

a közlekedési rendszert használó magas zajszintű technikák (járművek, munkagépek) szinergikus hatása 

eredményezi.  

A területen folytatott gazdasági-ipari tevékenységek (ipar, mezőgazdaság) szintén hozzájárulnak a terület 

háttérzaj szintjéhez. 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 

- Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

nappal „Gazdasági terület” besorolású területen nem lehet több 60 dB-nél. 

- Lakóterületen (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területen, a temetőknél, a zöldterületen nem lehet több 50 dB-nél. 

- Üdülőterületen, különleges területek közül az egészségügyi területen nem lehet több 45 dB-nél. 

6.3.1.4.1.1. Zajmérés körülményei 

A háttérzaj meghatározására mérést végeztünk az érintett terület 4 pontján. 

Mérés ideje: 2020. október 1. 11-13 óra között. 

A mérést végezte: 

 

Nose & Ear Kft. 

4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A. 

Barna Sándor 

környezetvédelmi szakértő 

26. táblázat Mérő műszerek 

Sorszám Megnevezés Gyártmány Típus 
Gyártási 

szám 

OMH 

Hitelesítési 

bélyeg száma 

Kalibrálási 

bélyeg jele 

Hitelesítés 

érvényességéne

k határideje 

1. 
Integráló  

zajszintmérő 
Brüel & Kjaer 2250 3029056 M126194 - 2022.02.21. 

2. 
Akusztikus  

kalibrátor 
Brüel & Kjaer 4231 3024702 - - - 

27. táblázat Vizsgálati körülmények 

Meteorológiai tényezők  

a mérés idején 

2020. október 1. 

11-1200 12-1300 

Átlag hőmérséklet 14 ℃ 15 ℃ 

Szélsebesség: 0,2 m/s 0,3 m/s 

Szélirány: észak-nyugati észak-nyugati 

Csapadék viszony: csapadékmentes csapadékmentes 
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6.3.1.4.1.2. Vizsgálati módszer 

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott szabványokban előírtak 

alapján végeztük. 

28. táblázat A mérőfelületek elhelyezkedése 

Mérőfelület A mérőfelület leírása Magasság Jelleg 

M1 A 0115 hrsz. alatti ingatlanon felvett mérőfelület. 1,5 m ZT 

M2 A 0120/8 hrsz. alatti ingatlanon felvett mérőfelület. (reggel) 1,5 m ZT 

M3 A 089 hrsz. alatti ingatlanon felvett mérőfelület. (napközben) 1,5 m ZT 

ZT: Zajterhelési pont 

6.3.1.4.1.3. A vizsgált helyszín leírása 

M1-3 pont a tervezett beruházás helyszínén, Visegrád külterületén került kijelölésre. 

Terület felhasználási egység szerinti besorolás:  

Ksp-2 - különleges sport terület és Evk-2 – erdő. 

6.3.1.4.1.4. A zaj jellege az MSZ 184:2004. sz. szabvány szerint 

A kibocsátott zaj valamennyi mérőfelületen változó szintűnek volt tekinthető, tisztahangú összetevőt nem 

tartalmazott, impulzív jelleggel nem rendelkezett. 

6.3.1.4.1.5. A zajforrások leírása 

A tervezett telephelyen jelenleg zajforrás nincs, a mérés a jelenlegi háttérterhelés megállapítására irányult. 

A megközelítési utak mentén a közutak és belterületi utak forgalmából eredő zaj volt mérhető. 

6.3.1.4.1.6. A vizsgálat ismertetése 

A zajszintmérőt a mérés megkezdése előtt a hangnyomásszint kalibrátorral ellenőriztük. 

A mérés idején a mérési pontok környezetében a normál üzemi viszonyoknak megfelelő állapotok voltak.  

A vizsgálatot Visegrád külterületén a következő ábrán megjelölt mérési pontokon csak nappal végeztük el. 

A kibocsátott zaj 10 perces mérési időintervallumokat választottunk. 

 

A vizsgálatot a mérési pontok vonatkozásában megismételve, az eredmények nem különböztek egy-mástól 

nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. 

A vonatkozó szabványok előírása alapján az alapzaj értékét is vizsgáltuk, mely értéket olyan helyen határoztuk 

meg, ahol a vizsgált zajforrások zaja már nem volt észlelhető és az alapzaj feltételezhetően azonos a mérési 

pontokon fellépő mérést zavaró alapzajjal. 
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24. ábra Zajmérés 

 

A sípálya környezetében a háttérzaj a helyszíni bejárásokon tapasztalt mérések alapján jelenleg határérték 

alatti. 
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6.3.1.4.1.7. A vizsgálati eredmények részletes ismertetése 

A mérések eredményeit mérőfelületenkénti és mérési pontonkénti bontásban dolgoztuk fel.  

Az LAM megítélési szintek meghatározása az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabványok 

előírásai alapján történt. 

6.3.1.4.1.7.1. Az LAM megítélési szint meghatározása 

Az LAM megítélési szintek meghatározása az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabványok 

előírásai alapján történt. 

LAM = LAeq + Kimp + Kton 

LAM megítélési szint dB(A) 

LAeq a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje a vonatkoztatási időre dB(A) 

Kimp impulzuskorrekció dB(A) 

Kton keskenysávú korrekció dB(A) 

 

A mérések eredményeit és a korrekciós tényezők értékeit a következő táblázatban mérőfelületenkénti és mérési 

pontonkénti bontásban adtuk meg. 

 

A vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-hangnyomásszintjének meghatározása 

LAeq = LAeq,mért + Ka 

LAeq,mért a mért egyenértékű A-hangnyomásszint dB(A) 

Ka alapzaj-korrekció dB(A) 

 

A Ka alapzaj-korrekció meghatározása: Ka = 10lg(1-10-0,1∆LA) 

ahol ∆LA = LAeq,mért – LAa. 

6.3.1.4.1.7.2. A megengedett zajkibocsátási határérték meghatározása 

A zajkibocsátási A-hangnyomásszintek határértékekkel való összehasonlításánál a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendeletben előírtakat vettük figyelembe. 

 

A fentiek alapján a határérték mérőfelületekre vonatkozóan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

1. számú melléklet 3. pontja, valamint a Település Rendezési Terve szerint: 

- Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

nappal „Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek” besorolású területen nem 

lehet több 45 dB-nél. 

- Lakóterületen (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területen, a temetőknél, a zöldterületen nem lehet több 50 dB-nél. 
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6.3.1.4.1.7.3. Zajszintelemzés 

29. táblázat Zajszint elemzés M1-M3 ponton 

Mérési pont M1 M2 M3 

Start idő 2020.10.01 11:27 2020.10.01 12:05 2020.10.01 12:40 

Eltelt idő 00:10:00 00:10:00 00:10:00 

Folyamatos Overload 0 0 0 

LAFTeq 48,03 53,13 51,03 

LAFmax 59,77 64,37 59,48 

LASmax 59,35 61,98 60,39 

LAImax 62,11 62,75 62,76 

LCFmax 64,64 72,35 80,84 

LCSmax 60,09 65,42 75,31 

LCImax 66,78 76,21 85,18 

LAFmin 30,73 29,49 37,01 

LASmin 33,6 30,67 38,36 

LAImin 33,48 30,67 37,74 

LCFmin 48,15 40,39 50,09 

LCSmin 50,78 43,14 52,62 

LCImin 52,49 44 53,64 

LCcsúcs 78,95 93,67 92,05 

LAIeq 47,22 52,73 49,91 

LCIeq 58,04 59,6 73,64 

LAeq 38,92 37,01 39,21 

Lep,d 39,02 39,68 42,92 

Lep,d,v 39,02 39,68 42,92 

LCeq 54,97 50,31 66,21 

LAE 61,94 60,75 66,42 

LCE 77,62 71,1 89,43 

LAIeq-LAeq 7,92 12,77 6,71 

LCeq-LAeq 15,67 10,35 23,01 

LAFTeq-LAeq 8,73 13,17 7,83 

túlvezérlés 0 0 0 

LAF1,0 48,67 52,3 51,44 

LAF5,0 44,18 41,86 47,71 

LAF10,0 41,58 38,63 45,42 

LAF50,0 36,29 33,64 41 

LAF90,0 33,92 31,47 39,02 

LAF95,0 33,55 30,97 38,63 

LAF99,0 32,7 30,03 38,03 

StdDev 3,34 3,97 2,84 

LavS5 38,5 37,88 42,85 

végkitérés 143,62 143,62 143,62 

Max. Bemeneti szint 142,32 142,32 142,32 

 

A megítélési szint, LAM meghatározása 

Az LAM megítélési szint az LAeq egyenértékű A-hangnyomásszint Kimp impulzuskorrekcióval és Kton tonális 

korrekcióval korrigált értéke. 

A kibocsátott zaj valamennyi mérőfelületen változó szintűnek volt tekinthető, tiszta-hangú összetevőt nem 

tartalmazott, impulzív jelleggel nem rendelkezett, ezért a Kton értéke 0. 

A Kimp impulzuskorrekciót akkor kell alkalmazni, ha a szubjektív megfigyelés szerint észlelhető zajimpulzusok 

(pl. kalapálás, csattanó zajok) impulzus (I) és lassú (S) időállandóval mért legnagyobb A-hangnyomásszintje 

közötti különbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja. Esetünkben a Kimp szintén 0. 

LAMj a rész megítélési szinteket összesítve a Tv,i (i-edik részidő vonatkoztatási ideje) alapján kapjuk a 

megítélési szintet (LAM) – nappal. 
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30. táblázat Megítélési szint meghatározása 

Mérési pont Laa LAeq,mért: ∆LA Ka LAImax LASmax Kimp Kton  LAeq LAM LAM Tv 

M1 30,00 38,92 8,92 -0,60 59,35 62,11 0,0 0,0 38,32 38,32 38,3 8,0 

M2 30,00 37,01 7,0 -1,0 61,98 62,75 0,0 0,0 36,05 36,05 36,0 8,0 

M3 30,00 39,21 9,2 -0,6 60,39 62,76 0,0 0,0 38,66 38,66 38,7 8,0 

6.3.1.4.1.7.4. Értékelés 

A mérőfelületen lévő kritikuspontra vonatkozó LAM megítélési szint és az zajkibocsátási határértékei ” LKH ” 

mérőfelületenként. 

31. táblázat Megítélési szint és a határértékek viszonya 

Mérőfelület 
LAM [dB(A)] LKH = LTH [dB(A)] 

Minősítés 
Nappal Nappal 

M1 38,3 45 megfelelő 

M2 36,0 45 megfelelő 

M3 38,7 45 megfelelő 

A vizsgált területen a háttérzaj a sípálya környezetében határérték alatti. 

6.3.1.4.2. A megközelítési út jelenlegi zajterhelésének modellezése 

6.3.1.4.2.1. Vizsgálati módszer 

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terület várható környezeti zajterhelésének meghatározása és értékelése, 

és szükséges esetén javaslattétel a környezeti zajterhelés csökkentésére alkalmazható intézkedésekre, azok 

hatására a védendő területen várható hatás mértékének bemutatásával. 

A mértékadó forgalmi adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján a jelenlegi mértékadó zajterhelést 

számítással, az e-UT 03.07.42 sz. „Közúti közlekedési zaj számítása” c. Útügyi Műszaki Előírás és a 25/2004. 

(XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint határoztuk meg. 

A számításokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet (továbbiakban: Zhr.) 5. § (1) a) 

bekezdése szerint meghatározott magasságra végeztük el. 

 

Zajterjedés során figyelembe vett adatok: zajforrás és immisszió pont magassága, burkolat minősége, terjedés 

akadályozatlansága (ill. akadályozottsága – épített környezet objektumainak hatása, lásd. visszaverődés, 

árnyékolás adott esetben). 

A számítást a német SoundPLAN számítógépes programmal készítettük. A program a fenti magyar előírások 

szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a 

várható zajterhelést. Ennek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön 

meghatározásra. Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés 

a szabadban” c. szabvány szerint veszi figyelembe. 

Emisszió számítás: A területnek megfelelő sebességgel és a megadott forgalomból számolva 7,5 m-re 

meghatározva. 

Emelkedés-lejtés: a terepadottságok alapján a modell becsli. 

Forgalom áramlása: egyenletes. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet 

(továbbiakban ZR.) értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és 

megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a 

zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 
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Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 

rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó 

zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken az 

épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt, „Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi terület esetén”, az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat 

tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől származó zajra 

- napközben LAM’kö = 55 dB 

- este LAM’kö = 55 dB 

- éjjel LAM’kö = 45 dB értéket nem lépheti túl. 

 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB) 

kiszolgáló úttól, 

lakóúttól származó zajra 

az országos közúthálózatba 

tartozó mellékutaktól, a 

települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 

mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** származó 

zajra 

az országos közúthálózatba 

tartozó gyorsforgalmi utaktól és 

főutaktól, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi utaktól, 

belterületi elsőrendű főutaktól és 

belterületi másodrendű főutaktól, 

az autóbusz-pályaudvartól, a 

vasúti fővonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 

illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelytől*** származó 

zajra 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 
50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területei, és a temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

32. táblázat Határértékek 

 

Bizonytalanságok 

A zajvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros összefüggésben 

- forgalmi prognózis, 

- előírt sebesség betartása, ill. betartatása (különösen éjjel). 

- járművek zajemissziója, 

- meteorológiai körülmények, 

- érvényes zajszámítási szabványok, 

- útburkolat állapota 

- stb. 
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A forgalmi prognózis bizonytalansága alapján a zajvédelmi számítás pontossága ±1-2 dB-re becsülhető. A 

járművek zajemissziója távlatban csökkenni fog, így a jelen szabvánnyal számított értékeknél 2-3 dB-el kisebb 

zajterhelés lesz 15-20 év távlatában várható. Ezt alapozza meg az Európai Unió A gépjárművek zajszintjéről 

{COM(2011) 856 végleges}, ill. {SEC(2011) 1505 végleges} sz. célkitűzése. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:  

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, 

mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés 

nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 

dB. 

Hatástávolság határa: 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján: 

- nappal: 55 dB 

- éjjel: 45 dB 

6.3.1.4.2.2. Védendő épületek helye, funkciója, helyrajzi száma, címe, a hatásterületen lévő 

védendő területekhez, épületekhez viszonyítva a tervezett zajforrás pontos helyzete 

és a hatásterületen elhelyezkedő védendő terület zajvédelmi besorolása 

Az egyes megközelítési utak mentén a legközelebbi és jó monitoringpontnak ítélt helyeken vettünk fel a 

modellben receptorokat. A következő táblázatban ismertetjük a receptorpontok helyrajzi számát és 

koordinátáit, építményjegyzék szerinti és HÉSZ szerinti besorolását. 

33. táblázat A modell receptor pontjai, védendő épületek tulajdonságai 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
X Y 

A védendő épület/ 

Építményjegyzék 

szerinti besorolása 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

1 068/2 34349984,44 5295644,70 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Evk-1 

2 071 34349885,55 5295778,01 1211 Szállodaépületek Üü-3 

3 087/9 34348998,83 5296158,59 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Üü-1 

4 0115 34349510,21 5295961,50 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Ksp-2 

5 0120/8 34349712,66 5295837,01 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Evk-2 

6 0125/6 34349611,88 5295485,41 1273 Történelmi vagy védett műemlékek Evk-2 

7 0120/8 34349893,14 5295580,67 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Ev-1 

8 0125/3 34349428,56 5295414,96 1211 Szállodaépületek Üü-4 

9 0125/21 34349605,74 5295160,24 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Evk-2 

10 0134 34349102,00 5295249,46 1211 Szállodaépületek Üü-4 

11 1082/3 34348877,69 5295693,19 1273 Történelmi vagy védett műemlékek Ktör 

12 1082/4 34348759,89 5295706,95 1211 Szállodaépületek Üü-2 

13 1084 34349085,34 5295624,27 1211 Szállodaépületek Üü-3 

14 1089 34348677,35 5295850,49 1273 Történelmi vagy védett műemlékek Zkp-2 
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6.3.1.4.2.3. A forrás zajkibocsátásának jellemzői, a számítás alapját képező forgalmi adatok 

A vizsgált útszakaszt 12 részre osztottuk a levegővédelmi fejezetben ismertetett módon. 

34. táblázat Forgalomszámlálási adatok 

Gépjármű kategória 11116 

Személygépkocsi 499 

Kis tehergépkocsi 52 

Autóbusz - egyes 58 

Autóbusz - csuklós 0 

Tehergépkocsi - közepesen nehéz 7 

Tehergépkocsi - nehéz 0 

Tehergépkocsi - pótkocsis 0 

Tehergépkocsi - nyerges 0 

Tehergépkocsi - speciális 0 

Motorkerékpár 49 

Lassú jármű 0 

 

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljából az alábbiak szerint csoportosítottuk a NMPB 

96 (Guide du Bruit) szabvány szerint: 

- light vehicle (1., 2., 7. kategória) 

- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategória) 

35. táblázat Jelenlegi órás forgalom a fenti 2 kategóriára osztva 

Útszakasz LIGHT HEAVY 

1 40 7,5 

6.3.1.4.2.4. Zajterhelés meghatározása 

A forgalomszámlálási adatok és a jelenlegi közlekedési infrastruktúra alapján a SOUNDPLAN szoftverrel 

számított emissziós értékek nappal az egyes útszakaszokon. 

A következő táblázatban láthatók az egyes útszakaszonra számított forgalmi adatok (nappali csúcs), a 

megengedett sebesség, és hogy a jármű éppen gyorsító (acce) vagy lassító (dece), vagy egyenletes (stea) vagy 

változó (unsteady) mozgást végez, a beépítettségből eredő visszaverődésből származó additív zajszint, az 

útszakasz esése, a burkolat típusa és a számított zajemisszió. 

36. táblázat Input adatok és zajemisszió 

 ADT 
Vehicles 

(Light / Heavy) 

Speeds 

(Light / Heavy / 

Traffic flow) 

Road surface 
Gradient 

(min/max %) 

Emission level 

(dB(A)) 

1 760 40 / 8 50 / 50 / stea 
Cement concrete 

and corrugated asphalt 
-37,8 / 30,1 74,8 - 75,8 
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25. ábra Zajszintek jelenleg az utak környezetében 
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26. ábra Zajszintek jelenleg a védendő objektumoknál 

 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 
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37. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Irány Szint 

Receptor 

magassága (mBf) 
Határérték (dB) Zajszint (dB) 

Túllépés mértéke 

(dB) 

1 068/2 North west GF 269,50 55 41,2 - 

2 071 West GF 265,76 55 52,8 - 

3 087/9 West GF 118,94 55 47,7 - 

4 0115 North GF 244,49 55 54,8 - 

5 0120/8 North east GF 272,12 55 44,9 - 

6 0125/6 North GF 365,35 55 16,5 - 

7 0120/8 South east GF 288,58 55 60,0 5,0 

8 0125/3 South west GF 341,78 55 36,0 - 

9 0125/21 South west GF 342,23 55 45,8 - 

10 0134 North GF 315,66 55 36,6 - 

11 1082/3 North GF 204,14 55 62,2 7,2 

12 1082/4 North GF 206,84 55 56,0 1,0 

13 1084 South west GF 234,87 55 47,2 - 

14 1089 North west GF 166,28 55 59,8 4,8 

 

A számítások alapján látható, hogy a jelenlegi csúcsforgalom mellett a védendő objektumok egy részénél 

túllépés figyelhető meg. 

6.3.1.5. Talaj adottságok 

6.3.1.5.1. A térségre jellemző és a telepítési hely talajai 

A kistájat nagyobbrészt (76%) andeziten, andezittufán kialakult, és zömmel (90%) erdővel borított, vályog 

mechanikai összetételű közepes vízvezető és jó vízraktározó képességű agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

borítják. A meredek lejtők erodált erdőtalajai a sekély termőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak. A 

lejtők pihenőin és a hegylábakon az erdőtalajok löszfoltokon találhatók. 

Az ormok és gerincek lágy, porló tufáin szmektites agyagásványú, erdővel borított fekete nyirok talajok 

képződtek 4% területen. Zömmel (70%) erdőként, de 20%-ban szőlőként, 10%- ban gyümölcsösként 

hasznosíthatók. 

A Dunára néző hegyátmeneti domboldalakon részben löszön, részben idősebb üledékeken 10%-os 

kiterjedésben vályog fizikai féleségű, közepes vízvezető és jó vízraktározó képességű barnaföldek találhatók. 

A közepesen erodált barnaföldek termőrétege kőzettörmelékes. A barnaföldek 40%-a szántóként, 10%-a 

gyümölcsösként, 30%-a szőlőként, 20%-a pedig erdőterületként hasznosítható (ext. 28-50, int. 30-65). 

A kőzethatású rendzina talajok kiterjedése mindössze 1%. Teljes egészében erdőterületet alkotnak. Az 

ormokon és a hegygerinceken 6% kiterjedésben földes és köves kopárok találhatók, pionír jellegű fás (90%) 

vagy füves (5%) vegetációval és szőlővel. 

A sík völgyek meszes, homokos öntésanyagán réti öntés talajok fordulnak elő 3% területen. Zömmel (80%) 

szántóként és rét-legelőként hasznosíthatók. Az iszapos üledéken képződött öntés talaj termékenysége ext. 20-

40, int. 25-60, míg a homokos változaté ext. 15-30, int. 20-45. 

A kistáj talajai búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, lucerna és szója termesztésére is alkalmasak. A homokos 

öntés talajokra gyümölcsösök is telepíthetők (Pilismarót). 

Az 1:100.000–es talajgenetikai térkép alapján a terület „barnaföldek” típusú talajfoltra esik. 

Ide azokat a talajokat soroljuk, amelyekben a humuszosodás, valamint a kilúgzás folyamatához csak az 

erőteljes agyagosodás és a gyenge savanyodás járul. Ennek következményeként a kilúgzási és a felhalmozódási 

szint agyagtartalma között nincs lényeges különbség, ugyanakkor mindkét szint több agyagot tartalmaz, mint 

a talajképző kőzet. A barnaföldek A szintje általában 20-30 cm vastag, barnás, szerkezete morzsás vagy 

szemcsés, kémhatása gyengén savanyú vagy semleges. Átmenete az alatta levő felhalmozódási szint felé 

fokozatos, de rövid. Elterjedési területük általában a barna erdőtalajok és a csernozjomterületek szomszédsága. 
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27. ábra 1:100 000-es talajgenetikai térkép 
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6.3.1.5.2. A talaj minőségének meghatározása érdekében végzett feltáró fúrások 

A mintát vette: ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. 

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. 

A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

A minták értékelését a Dr. Kalocsai Renátó – Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezső – Dr. Szakál Pál: A 

talajvizsgálati eredmények értelmezése c. anyag alapján végeztük.  

A talaj alapszennyezettségének megállapításra 2012-ben és 2017-ben is mintát vettünk a 

szennyezésnek kitett felső 50 cm-es rétegből 3 ponton.  

A 2 időpontban végzett mérési eredményeket a következő táblázatban mutatjuk be.  

 

38. táblázat Minta jele: 1. mintavételi pont (2012.) – 2. sípálya alja (2017.) 

Paraméterek 2012. 2017. Értékelés 

pH (KCl 1:2,5) [-] 4,60 5,68 savanyú 

Arany-féle kötöttségi szám [KA] 50 64 agyagos vályog - agyag 

Vízben oldható összes só [m/m%] <0,02 <0,02 kis sótartalmú 

Szénsavas mész [m/m%] <0,1 <0,1 mészhiányos 

Humusz [m/m%] 0,95 3,6 - 

Nitrogén-nitrit+nitrát (kálium-klorid oldható) [mg/kg] <1 3 
gyengéről közepesre 

változott 

Kén (kálium-klorid oldható) [mg/kg] 12,5 5,1 - 

Magnézium (kálium-klorid oldható) [mg/kg] 600 245 jó 

Foszfor-pentoxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 11 1 igen gyenge 

Kálium-oxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 91 134 gyenge - közepes 

Nátrium (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 49 114 szikesedés jelei 

Cink (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  1,3 3,1 gyenge 

Réz (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  1,6 2,3 kielégítő 

Mangán (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  293 268 kielégítő 

39. táblázat Minta jele: 2. mintavételi pont – 4. gyepsí (2017.)  

Paraméterek 2012. 2017. Értékelés 

pH (KCl 1:2,5) [-] 5,35 6,05 gyengén savanyú 

Arany-féle kötöttségi szám [KA] 47 57 agyagos vályog - agyag 

Vízben oldható összes só [m/m%] <0,02 <0,02 kis sótartalmú 

Szénsavas mész [m/m%] <0,1 <0,1 mészhiányos 

Humusz [m/m%] 2,04 2,9 - 

Nitrogén-nitrit+nitrát (kálium-klorid oldható) [mg/kg] <1 1 igen gyenge 

Kén (kálium-klorid oldható) [mg/kg] 10,0 2,6 - 

Magnézium (kálium-klorid oldható) [mg/kg] 410 187 jó 

Foszfor-pentoxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 30 4 igen gyenge 

Kálium-oxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 156 94 gyenge - közepes 

Nátrium (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 38 127 szikesedés jelei 

Cink (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  1,9 2,5 gyenge 

Réz (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  1,3 3,1 kielégítő 

Mangán (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  164 285 kielégítő 
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40. táblázat Minta jele: 4. mintavételi pont – 3. sípálya közepe 

Paraméterek 2012. 2017. Értékelés 

pH (KCl 1:2,5) [-] 5,16 5,00 savanyú 

Arany-féle kötöttségi szám [KA] 48 64 agyagos vályog - agyag 

Vízben oldható összes só [m/m%] 0,02 <0,02 kis sótartalmú 

Szénsavas mész [m/m%] <0,1 <0,1 mészhiányos 

Humusz [m/m%] 1,77 2,3 - 

Nitrogén-nitrit+nitrát (kálium-klorid oldható) [mg/kg] 1,6 1 igen gyenge 

Kén (kálium-klorid oldható) [mg/kg] 3,0 3,9 - 

Magnézium (kálium-klorid oldható) [mg/kg] 539 236 jó 

Foszfor-pentoxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 19 7 igen gyenge 

Kálium-oxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 98 197 gyenge - közepes 

Nátrium (ammónium-laktát oldható) [mg/kg] 31 144 szikesedés jelei 

Cink (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  1,4 1,1 gyenge 

Réz (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  1,5 1,6 kielégítő 

Mangán (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg]  145 166 kielégítő 

 

A mérési eredmények alapján a folytatott tevékenység jelentős módosulást nem okoz a feltalajban.  

A feltalajok kötöttsége kis mértékben nőtt, ami kismértékű tömörödésre utal.  

6.3.1.5.3. A terület talajmechanikai vizsgálata 

A területen 2 ponton történt a korábbi években talajmechanikai vizsgálat. 

- a sípálya északi részén a szociális blokk mellett 

- a sípálya déli részén. 

 

Északi részen végzett vizsgálatok: 

A vizsgálatot a VIZITERV Environ Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma végezte 2014-ben. 

Jegyzőkönyv száma: 36/2014. 

A talajmechanikai vizsgálatok a korábban tervezett, de nem megvalósuló tározó területére koncentráltak. 

A területen 1 db 5,9 m talpmélységű feltárás készült. 

A talajvíz szintje a feltárás mélysége alatt volt. 

A talajrétegek víztartalma 14,3-22,2 % között alakult, száraz rétegeknek tekinthetők. 

A rétegek plasztikus indexe 22,5-32,6%, ami erősen kötött talajra utal. 

A 2,50 m alatti rétegek mésztartalma 4% körüli. 

A vizsgált terület talaját erősen kötött, kövér és közepes agyagrétegek alkotják, melyek többségében kemény 

állagúak. Az agyagrétegek vízzáróak, vízáteresztő.képességi tényezőjük k=2x10-10 – 4x10-10 m/s. 

A mintavételi helyen a tipizált rétegrend az alábbi volt: 

- 0-0,2 m között: barna humuszos homokos agyag 

- 0,2-0,8 m között: szürke, tufás jellegű homokos agyagos murva 

- 0,8-1,2 m között: homokos durva kőtörmelék 
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28. ábra Talajmechanikai vizsgálati jegyzőkönyv részlete 

 

Déli részen végzett vizsgálatok: 

 

A sípálya déli részének környezetének talajmechanikai vizsgálatára 2013. 06. 26-án került sor. 

A területen 4 sekélyfúrást végeztek. 

A tározó tervezett helyén a tipizált rétegrend az alábbi volt: 

- 0-0,2 m között: barna humuszos homokos agyag 

- 0,2-0,8 m között: szürke, tufás jellegű homokos agyagos murva 

- 0,8-1,2 m között: homokos durva kőtörmelék 

 

A talajmechanikai szakvélemény szerint a tározó megépítésének geotechnikai szempontból akadálya nincsen. 

Az építési munkák során az 1,2 m alatti kőzetben (szálban álló vulkanikus kőzet) csak kompresszorozással és 

bontófejjel fejthető. A kitermelt kőtörmelék töltésépítésre nem alkalmas. 
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6.3.2. A várható környezeti hatások becslése 

6.3.2.1. Létesítés 

6.3.2.1.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 

6.3.2.1.1.1. Módszertan 

A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 

szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 

1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és 

hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 

14.) alapján határoztuk meg. A kibocsátás effektív magasságának meghatározásánál a 21459/5-85 számú 

szabvány 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt előírásokat értelmezve a munkagépek átlagos 3 m kibocsátási 

magasságát vettük kiindulási adatnak (a legnagyobb effektív kibocsátási magasság). 

 

Felületi forrás esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorológiai 

adatfeldolgozással 

A levegőminőség-szabályozásra kifejlesztett és világviszonylatban is a legelterjedtebben használt modell az 

AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorológiai Társaság (American Meteorological Society, AMS) és az USA 

Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) együttműködésében fejlesztettek 

ki 1991-ben. 

Az AERMOD alkalmazható vidéki és városi, sík és összetett területeken, felületi és magaslégköri 

kibocsátásoknál is, valamint többféle légszennyező forrás (beleértve a pont-, felületi és térfogati forrásokat) 

modellezésére is alkalmas. A modell kialakításakor a diszkontinuitásokat is figyelembe vették, ahol a számított 

koncentráció nagy változásait a bemeneti paraméterek kis változásai okozzák elkerülése érdekében. 

Az AERMOD diszperziós modellel a különböző forrástípusokból származó szennyezőanyagok légköri 

kibocsátásának hatását lehet megbecsülni. A diszperziós módszerek mellett a határréteg hasonlósági elméletét 

alkalmazza, s figyelembe veszi az alapvető légkörfizikai folyamatokat, mindezek alapján finom koncentráció-

becslések előállítását teszi lehetővé a meteorológiai- és terepviszonyok széles választékán.  

A modell érvényességi területe a forrástól számított 50 km sugarú környezetre terjed ki. A számításokat 

gáznemű légszennyezőanyagokra és aeroszol részecskékre is képes elvégezni.  

Az AERMOD képes a szennyezőanyagok szállítása során fellépő kikerülési mechanizmusok, így a száraz és 

a nedves ülepedés számítására is. 

Az AERMOD lehetőséget nyújt a planetáris határréteg jellemzésére a felszín és a keveredési réteg skálázásán 

keresztül. A modell a szükséges meteorológiai elemek vertikális profiljait a mérések, illetve azok 

extrapolációja alapján állítja elő a hasonlósági elmélet összefüggéseinek felhasználásával. A szélsebesség, 

szélirány, turbulencia karakterisztikák, hőmérséklet és a hőmérsékleti gradiens vertikális profiljainak 

közelítése valamennyi rendelkezésre álló meteorológiai megfigyelés felhasználásával történik. A modellt úgy 

tervezték, hogy egy minimális mennyiségű meteorológiai megfigyelés felhasználásával is futtatható egyen. Az 

eddigi modellekkel ellentétben az AERMOD figyelembe veszi a planetáris határréteg vertikális 

inhomogenitását. Ennek megvalósítása az aktuális planetáris határréteg paramétereinek átlagolásával történik, 

melynek eredményeként egy ekvivalens, homogén planetáris határréteget kapunk. 

 

Az AERMOD stacioner füstfáklya modell.  

A stabil határrétegben (SBL) a koncentrációt Gauss-eloszlásúnak feltételezik, mind függőlegesen, mind 

vízszintesen.  

A konvektív határrétegben (CBL) pedig vízszintes irányban Gauss-eloszlást, függőlegesen pedig kettős Gauss-

eloszlást tételeznek fel (Willis, and Deardorff, 1981) és (Briggs, 1993) alapján. Ezen felül az AERMOD a 

CBL-ben kezeli a “füstfáklya lebegés” jelenséget, amikor a füstfáklya egy része (melyet lebegő forrás bocsát 
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ki) a határréteg tetején marad, mielőtt keveredne a CBL-lel. Továbbá az AERMOD a felső stabil rétegbe jutó 

fáklyarészt is nyomon követi, és lehetővé teszi, hogy az visszaáramoljon a határrétegbe, amennyiben és amikor 

szükséges.  

Az AERMOD magában foglal egy új, egyszerű megközelítést, mellyel az áramlás és a diszperzió jelenlegi 

koncepcióit komplex terepen is alkalmazhatóvá teszi. A füstfáklyát úgy modellezi, hogy az beleütközik 

és/vagy követi a terepet. Ezt a megközelítést úgy fejlesztették ki, hogy fizikailag valósághű és egyszerűen 

alkalmazható, illetve nincs szükség arra, hogy különbséget tegyen a felhasználó az egyszerű, közepesen 

bonyolult és összetett terepek között, ahogyan azt a jelenlegi modellek megkövetelik. Ennek eredményeként 

az AERMOD megszünteti a komplex tereprendszerek meghatározásának szükségességét; az összes terepet 

következetesen és folyamatosan kezeli. 

Az AERMOD a légköri stabilitástól és a határréteg feletti elhelyezkedéstől függően öt különféle füstfáklya 

típust szimulációját tudja elvégezni:  

- közvetlen,  

- közvetett,  

- behatolt,  

- injektált és 

- stabil.  

Stabil körülmények között a füstfáklyákat a már ismert vízszintes és függőleges Gauss-függvényekkel 

modellezzük. Konvektív körülmények között (L <0) a vízszintes eloszlás továbbra is Gauss típusú; a 

függőleges koncentrációeloszlás három füstfáklyatípus kombinációjából származtatható:  

1) a keveredett rétegben található közvetlen füstfáklya anyag, amely kezdetben nem lép kölcsönhatásba a 

keveredett réteggel; 

2) a keveredett rétegben lévő közvetett füstfáklya anyag, amely felfelé emelkedik és hajlamos kezdetben a 

keveredett réteg tetején lebegni; és  

3) a behatolt füstfáklya anyag, amely a kevert rétegben szabadul fel, de felhajtóerő miatt behatol a felső stabil 

rétegbe. 

 

Konvektív feltételek esetén az AERMOD az injektált forrásnak nevezett különleges esetet is kezeli, ahol a 

kémény teteje (vagy a kibocsátási magasság) nagyobb, mint a keveredési magasság. Az injektált forrásokat 

stabil füstfáklyával modellezik, azonban a turbulencia és a keveredési rétegben levő szelek hatását figyelembe 

veszi az inhomogenitási számításokban, ahogy a füstfáklya anyag áthalad a keveredési rétegen, hogy elérje a 

receptorokat. A CBL (konvektív határréteg) függőleges eloszlásának megadásához az AERMOD szakít a 

hagyományos Gauss-modell gyakorlatával. Mivel a leszálló áramlás inkább elterjedt a CBL-ben, mint a felfelé 

áramlás, a megfigyelt függőleges koncentrációeloszlás nem Gauss-féle. 

A planetáris határréteg a troposzféra alsó része, ahol a felszín által meghatározott kényszerek (mechanikus és 

termikus) hatnak jellemzően órás időskálán. A PHR kialakulásában és fejlődésében a kétféle mechanizmus 

által kialakított légköri turbulencia játszik szerepet (mechanikai és termikus). 

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött a határréteg szerkezetéről alkotott elképzelésünk. Sutton 1953-

ban a PHR-t két különálló tartományra osztotta.  

Az alsó, felszíni rétegben nagyjából állandó nyírófeszültség van, a szélprofil a felszíni súrlódás és a 

hőmérséklet vertikális gradiense által meghatározott. A fölötte levő rétegben a szelet a Föld forgása is 

befolyásolja. Ez a szélfordulási, vagy Ekman-réteg.  
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29. ábra A PHR napi menete szárazföldek felett, Stull(1988) 

 

A felszínközeli réteg (SL–surface layer angolul) felett nappal a szenzibilis hőáram pozitívvá válása után indul 

meg a konvektív határrétegfejlődése (CBL–convective boundary layerangolul), éjszaka stabil éjszakai 

határréteg (SBL–stable boundary layer angolul) hozzávetőlegesen 200-500 m magasságig és felette az 

átmeneti (RL–residual layer angolul, vagy maradék, tárolási) réteg van. Az Ekman-réteget, különösen a 

légszennyezés meteorológiában gyakran nevezik keveredési rétegnek is.  

A felszínközeli réteg (belső határréteg, vagy Prandtl-réteg) a PHR alsó 5–10%-a. Az a réteg, ahol a turbulens 

fluxusok (hő, nedvesség, momentum) függőleges irányban legfeljebb 10% változékonyságot mutatnak (Stull, 

1988). A turbulens kicserélődési folyamatokat a Monin-Obukhov-féle hasonlósági elmélet írja le. 

A CBL felső rétege a beszívási zóna, vagy bekeveredési réteg, ami a szabad légkör és a CBL közötti keveredés 

színtere. Természetesen a CBL fejlődésének kezdeti szakaszában a maradvány réteg levegője kerül a növekvő 

konvektív határrétegbe. Nyári napokon, tiszta időjárási helyzetben a légbeszívási zónafelső határa akár 3000 

m körül is lehet. 

 

Szennyezőanyagok a határrétegben. 

Elsősorban a turbulencia, a rétegződés labilis/stabilis volta, az inverzió jelenléte azok a határrétegbeli 

tulajdonságok, amik döntően befolyásolják a szennyezőanyagok eloszlást. 

Labilis rétegződés feletti záró inverzió esetén (éjjel, városi környezetben) a füst csak lefelé képes terjedni, míg, 

ha az inverzió alapja kellőképp leereszkedik, csökken a szennyezőanyag talajközeli koncentrációja.  

A határrétegben az állapothatározók átlagos értékeinek napszak szerinti változása.  

Már naplemente előtt kialakul a talajmenti kisugárzási inverzió, melynek vastagsága napfelkeltéig nő (a 

hosszúhullámú kisugárzás, így a felhőzet függvényében). Vastagsága kora este már 50–100 m. E réteg erősen 

stabilis, bármilyen légmozgás lefele irányuló hőszállítást eredményez. Napfelkelte után fejlődni kezd a 

keveredési réteg, fokozatosan megszűnik az inverzió. 

Reggel a felszíni evapotranszspiráció beindulása miatt a páratartalom hirtelen megnő az alsóbb rétegekben. 

Kora délután a legerősebb az evapotranszspiráció, ám a magasabb rétegekből leszállítódó szárazabb levegő, 

illetve az intenzív turbulens kicserélődés miatt a vízgőz-koncentráció kissé csökken. (A keveredési réteg 

tetején viszont a nedvesség erősen csökken, mivel a szabad légkörből száraz levegő keveredik be.) Késő 

délután ismét megnövekszik a páratartalom, ahogy hűlnek és stabilizálódnak az alsóbb légrétegek. 

Az AERMOD az aszimmetrikus eloszlást két Gauss-eloszlás, a felfelé és a lefelé szálló eloszlás 

szuperpozíciójával közelíti. 

A konvektív határréteg (CBL) diszperziós algoritmusai Gifford (1959) kanyargó füstfáklya koncepcióján 

alapulnak, amelyben egy kis „pillanatnyi” füstfáklya vándorol a turbulens áramlásban lévő nagy örvények 
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miatt. A specifikus modellforma egy valószínűségi sűrűségfüggvény megközelítés, amelyben a középvonal-

elmozdulás eloszlását pw-ből és pv-ből számolják, a CBL-beli véletlenszerű függőleges (w) és az oldalsó (v) 

sebességek sűrűségfüggvényei segítségével. Ezt a megközelítést Misra (1982), Venkatram (1983) és Weil et 

al. (1988) is ismertetik. A füstfáklya középvonalának teljes függőleges zc elmozdulása a véletlenszerű és a 

füstfáklya emelkedése miatti elmozdulásoknak a szuperpozíciója Weil et al. (1986, 1997) szerint. Így az 

AERMOD megközelítése kiterjeszti Gifford modelljét a füstfáklya emelkedésére is. Ezenkívül magában 

foglalja a zc aszimmetrikus eloszlását is, mivel a CBL-ben a pw ismert módon aszimmetrikus; azonban az 

oldalirányú füstfáklya-elmozdulást Gauss-típusúnak feltételezi. 

 

A számításaink során az alábbi képleteket alkalmaztuk a konvektív határrétegben a szennyezőanyag terjedés 

számítására. Weil et al. (1997) szerint a vízszintes állapothoz tartozó közvetlen füstfáklya koncentrációeloszlás 

az alábbi módon adható meg: 

𝐶𝑑{𝑥𝑟 , 𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} =
𝑄𝑓𝑝

2𝜋𝑢𝜎𝑦
∙ 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑦𝑟
2

2𝜎𝑦
2) ∙ ∑ ∑

𝜆𝑗

𝜎𝑧𝑗
[exp (−

(𝑧−𝛹𝑑𝑗−2𝑚𝑧𝑖)2

2𝜎𝑧𝑗
2 ) + exp (−

(𝑧+𝛹𝑑𝑗−2𝑚𝑧𝑖)2

2𝜎𝑧𝑗
2 )]∞

𝑚=0
2
𝑗=1  (1) 

ahol 

Ѱ𝑑𝑗 - közvetlen forrás magassága 

𝑄 - forrás kibocsátási sebesség 

𝑧 = {
𝑧𝑟  𝑣í𝑧𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓ü𝑠𝑡𝑓á𝑘𝑙𝑦𝑎 á𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑒𝑡é𝑛

𝑧𝑝 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡 𝑘ö𝑣𝑒𝑡ő 𝑓ü𝑠𝑡𝑓á𝑘𝑙𝑦𝑎 á𝑙𝑙𝑎𝑝𝑜𝑡 𝑒𝑠𝑒𝑡é𝑛 
} 

Itt Ѱdj és zj a tényleges forrásmagasság és a függőleges diszperziós paraméter. A teljes turbulenciából származó 

diszperziós paraméterek (y, zl és z2). Az 1 és 2 alsó index a felfelé és lefelé áramló füstfáklyákra utal. 

𝜆1 =
𝑤2

𝑤2 − 𝑤1
=

𝑎2

𝑎2 − 𝑎1
 

𝜆2 =
𝑤1

𝑤2 − 𝑤1
=

𝑎1

𝑎2 − 𝑎1
 

Az egyenletnél egy „képzeletbeli” füstfáklyát használunk a fluxusmentes állapot elérésre, azaz a képzeletbeli 

füstfáklya egy forrásból zr = -hs értéknél, ami azt eredményezi, hogy az exponenciális kifejezések zr-t és Ѱdj-t 

tartalmaznak a (15) egyenlet jobb oldalán. A képzeletbeli füstfáklya zr = -hs esetén pozitív anyagáramot 

eredményez zr = zi értéknél. A fluxusmentes feltétel kielégítésére egy képzeletbeli forrást zr = 2 zi + hs értékkel 

kell bevezetni, amely a képzeletbeli források sorozatát eredményezi zr = 2 zi - hs, 4zi + hs, -4zi - hs stb. 

A közvetlen füstfáklya magasságát a következő kifejezés adja meg 

𝛹𝑑𝑗 = ℎ𝑒𝑑 +
𝑤𝑗𝑥

𝑢
 j=1;2 

ahol  𝑤𝑗 = 𝑎𝑗𝑤 és ℎ𝑒𝑑 = ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑑 - füstfáklya magassága lebegés (felhajtóerő) miatt 

∆ℎ𝑑 - füstfákyla emelkedés közvetlen forrás esetén 

A második kifejezése a konvekció miatt bekövetkező füstfáklya emelkedés.  

𝑎1 =
𝜎𝑤𝑇

𝑤
(

𝛼𝑆

2
+

1

2
(𝛼2𝑆2 +

4

𝛽
)

1 2⁄

) 

 

 

Ahol 𝜎𝑤𝑇 az effektív vertikális turbulenciakomponens. Az egyenletbeli paraméterek a következőképpen 

adhatók meg: 

∝=
1 + 𝑅2

1 + 3𝑅2
;  𝛽 = 1 + 𝑅2;  𝑆 =

𝑤3/𝑤3

(𝜎𝑤𝑇/𝑤)3
 

ahol S – aszimmetria tényező 
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𝑤3

𝑤3
= 0,125; 𝐻𝑝{𝑥} > 0,1𝑧; 

𝑤3

𝑤3
= 1,25

𝐻𝑝{𝑥}

𝑧𝑖
;  𝐻𝑝{𝑥} ≤ 0,1𝑧 

R feltételezett értéke 2,0 (Weil és et al., 1997) 

 

Diszperziós együtthatók becslése 

Mind az oldalirányú, mind a függőleges koncentráció eloszlásának (σy, illetve σz) szórása a következők 

együttes hatásaiból származik: a környezeti turbulencia a); a füstfáklya felhajtóereje által indukált turbulencia 

(b); és az épület által keltett hullámok hatása (c). 

A környezeti turbulencia által kiváltott diszperziónál (σya, σza) ismert, hogy a magasság függvényében 

jelentősen változik, értéke a földfelszín közelében a legnagyobb. A jelenlegi modellektől eltérően az 

AERMOD-ot úgy tervezték, hogy figyelembe vegye ezt a magasságtól függő ingadozást. 

Az AERMOD korábbi verzióiban az σys és σza esetén megpróbálták figyelembe venni a függőleges 

homogenitás kezelésével a turbulencia függőleges ingadozását. Azonban a Prairie Grass adatokkal történt 

összehasonlítások azt mutatták, hogy ez a megközelítés nem megfelelő. Ezért σza jelenlegi kifejezése a felületi 

szóródás közvetlen kezelésének és Taylor (1921) alapján a felfelé történő diszperzió hagyományosabb 

megközelítésének kombinációja. Ezzel jó eredmények érhetők el SBL összehasonlításokhoz. A CBL 

eredményei azonban azt mutatták, hogy a felület közelében az oldalirányú diszperzió kezelése problémás volt. 

Ezt teljes (CBL és SBL) Prairie Grass adatkészlettel korrigálták, empirikus összefüggést használva a felszín 

közelében. Ez a fejezet ismerteti azokat az σya és σza egyenleteket, amelyek ezen empirikus elemzés alapján 

írhatók fel. 

A CBL-ben, bár a közvetlen (direkt, D) és a közvetett (indirekt, I) források környezet által keltett szóródását 

másképp kezelik, mint behatolt (P) források esetében, a környezeti turbulencia, a felhajtóerő és az épületek 

miatti hatások kombinálásának általános megközelítése azonos. A közvetlen és közvetett források esetében az 

összes diszperziós együtthatót (σy vagy σz) a következő általános σyz kifejezés alapján számítják ki (Pasquill 

és Smith, 1983): 

𝜎𝑦,𝑧
2 = 𝜎𝑦𝑎,𝑧𝑎𝑗

2 + 𝜎𝑏
2 + 𝜎𝑦,𝑑,𝑧𝑑

2  

ahol 

σyz ≡ teljes diszperzió – közvetlen és közvetett (D, I) 

σya, zaj ≡ környezeti turbulencia által keltett diszperzió – közvetlen és közvetett (D, I) 

σb ≡ felhajtóerő által keltett diszperzió – közvetlen és közvetett (D, I) 

σyd, zd ≡ lefelé áramlás által keltett diszperzió – csak közvetlen forrás 

 

Füstfáklya emelkedés számítások az AERMOD-ban 

A legtöbb diszperziós modell rendelkezik saját, a füstfáklya kezdeti emelkedését leíró számítási szubrutinnal, 

amely a kezdetben felfelé kilövellt füst széllel történő horizontális elmozdulását jellemzi. Az AERMOD ezen 

modulja a PRIME (Plume Rise Model Enhancements) nevet kapta, és Briggs (1975, 1984) módszerén alapszik. 

A PRIME algoritmus a füstfáklya emelkedését szimulálja különböző légköri viszonyok között és 

meghatározza a fáklya föld felé történő lemosódásának a mértékét.  

A PRIME modul az épületek által keltett turbulencia számos további hatásának a figyelembevételét is lehetővé 

teszi (az épület sodorvonalában felerősödő diszperzió, a felerősödő turbulencia és a fáklya főáramlási 

vonalának eltérése miatti kisebb mértékű fáklyaemelkedés), valamint kisebb-nagyobb távolságokra képes 

nyomon követni a fáklya sodorvonalakat is. 

AERMAP számításai 

Az AERSURFACE modul a felszíni karakterisztikákat határozza meg az AERMET számára. Ez igen fontos 

lépés ahhoz, hogy a valóságot jobban közelítő felszíni jellemzőket - mint az albedó, a Bowen-arány és a felszíni 

érdességi magasság – is figyelembe vegyünk. 

Az albedó (a)a felszín által visszavert globálsugárzás és a felszínre beérkező globálsugárzás hányadosa. Értéke 

0 és 1 között változik. Az egyes felszín-típusok jellemző albedó értékekkel rendelkeznek.  
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A Bowen-arány (β) a szenzibilis hőáram (H) és a latens hőáram (LE) hányadosa. A nappali Bowen-arány a 

felszíni nedvesség mérőszáma, az albedó pedig más paraméterekkel együtt a konvektív planetáris határréteg 

magasságának a meghatározására szolgál.  

A felszín érdességi magassága (z0) az a felszín feletti magasság, ahol a transzmissziós számítások során 

használt modellbeli szélsebesség-profil a felszíni súrlódás miatt nullává válik.  

A számítási módszer érzékeny ezen felszíni paraméterek változására, ezért a felhasználóknak a valós 

környezethez legjobban illeszkedő paraméter értékeket kell kiválasztaniuk a modell futtatásakor. 

Az AERMAP az adott területre jellemző felszíni skálamagasságot számítja ki az egyes receptor pontokra a 

rácspontokban megadott felszíni adatokból. Ezen adatokat jelenleg kötött adatfájlban, a Digitális Magassági 

Térkép (Digital Elevation Map, DEM) által meghatározott formátumban kell megadni az AERMAP számára. 

Az AERMIC terepi előfeldolgozó, az AERMAP a terepadatokat rácsrendszerben használja a reprezentatív 

terep-befolyási magasság (hc) kiszámításához, amelyet terepmagassági skálának is neveznek.  

A c terep h magassági skáláját, melyet az egyes receptor helyekre egyedileg határoz meg, használja a hc osztó 

áramlásmagasság kiszámítására. Az AERMAP-hez szükséges rácsadatokat a Digitális Elevation Mapping 

(DEM) adatok közül választja ki. Az AERMAP-et receptorrácsok létrehozására is használja.  

Az AERMAP minden egyes receptorra vonatkozóan a következő információkat továbbítja az AERMOD-nak:  

- a receptor helyét (xr, yr), 

- átlag tengerszint feletti magasságát (zr) és 

- a receptor-specifikus terepi magassági skálát (hc). 

A CTDMPLUS (Perry, 1992), az EPA szabályozási modellje bonyolult terepen az osztó áramvonalas 

koncepciót használja, amelyet egyedi idealizált terepi jellemzőkkel ír le. 

A füstfáklya anyagának idealizált domborzattal való kölcsönhatását (azaz a tömeges megoszlást az osztó 

áramlási magasság, Hc felett és alatt) közvetlenül figyelembe veszi a koncentráció kiszámításánál a dombon 

lévő bármelyik receptor esetén. Mivel különösen nehéz a valós komplex terepet, mint idealizált terepjellemzők 

összességét ábrázolni, és az egyes receptorokat egyedi dombokhoz kapcsolni, az AERMAP (az AERMOD 

terepi előfeldolgozója) a receptor „szemszögéből” kiindulva működik, mintavételezéssel objektíven felméri a 

tájat az egyes receptorok körül, és így meghatározza az adott receptorhoz tartozó reprezentatív 

„dombmagasságot”. 

A AERMAP-et úgy tervezték, hogy biztosítsa a Hc kiszámításához szükséges terepi információkat (az osztó 

áramlási magasságot). Az AERMAP módszer meghatároz egy „magassági skálát” (hc), amely azt a terepet 

reprezentálja, amely a receptor közelében dominánsnak mondható az áramlás szempontjából (reprezentatív 

dombmagasság).  

A hc úgy tekinthető, mint a receptort körülvevő terep magassága, amely stabil körülmények között a legjobban 

befolyásolja az áramlást. Ez a magasság, hc, nem feltétlenül a legnagyobb magasság a modellezési 

tartományban, és nem feltétlenül minden egyes terepi jellemző tényleges csúcsa.  

A magassági skála használata Hc kiszámításához ésszerű és objektívebb módszert kínál az f súlyozó tényező 

kiszámításához. 

A terepi magassági skálát (hc) az egyes receptor helyekre (xr, yr) a következő eljárással kell meghatározni:  

ℎ𝑒𝑓𝑓{𝑥𝑡, 𝑦𝑡} = 𝑧𝑡𝑓𝑡{𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ } 

𝑥𝑟𝑡 = [(𝑥𝑟 − 𝑥𝑡)2 + (𝑦𝑟 − 𝑦𝑡)2]1/2 

𝑓𝑡{𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ } = (𝑒𝑥𝑝(−𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ ) – a terep súly funkció  

ahol 

𝑟0 - terep súlyozó faktor; 𝑟0 ≂ 10∆ℎ𝑚𝑎𝑥  

𝑥𝑟𝑡 - vízszintes távolság a receptor és a terep között 

ℎ𝑒𝑓𝑓{𝑥𝑡, 𝑦𝑡} - súlyozott effektív magasságú felület 

∆ℎ𝑚𝑎𝑥 - minimum és maximum terepmagasság közötti különbség a teljes modellezési területen 
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Egy adott receptor esetén hc meghatározásakor a felhasználó által definiált modellezési tartományon belüli 

összes terepi magasságot és ezen emelkedéseknek receptortól való távolságát vesszük figyelembe. Ezért 

minden receptornak egyedi magassági skálája van.  

Egy területet és egy receptort (xr, yr, zr), amelyhez egy kapcsolódó terepi magassági skála szükséges.  

Az objektív sablonban lévő feltételezés az, hogy  

1) a környező terep hatása a receptor közelében lévő áramlásra a távolság növekedésével csökken és  

2) a hatás a terep magasságának növekedésével növekszik.  

 

A környező terep „effektív magassága”, heff, a tényleges magasságának és a receptortól való távolságának 

függvénye. 

Egy adott receptor esetében a heff-et kiszámítja a modellezési tartomány összes terepi pontjára, ezáltal 

létrehozva egy effektív magasságú felületet. Ezért nagyon fontos, hogy a terepi információk már digitalizáltak 

vagy rácsos formában legyenek. Az egyes receptorok magassági skáláját ezután összekapcsolja a maximális 

effektív értékkel.  

A következő példát mutat arra, hogyan lehet meghatározni ezt az effektív magasságú felületet egy adott 

receptor esetén. 

Az egyszerűség kedvéért ez az ábra csak egy irányt mutat a vizsgált tartományon belül.  

A tényleges tartomány hc kiszámításához ezt az eljárást minden irányban végre kell hajtani a receptor esetén. 

Miután az effektív magasságú felületet az (1) egyenlet meghatározta, egy adott receptor magassági skáláját a 

legnagyobb effektív magasságú terepi pont (a receptorra legnagyobb hatással lévő domborzat) definiálja. 

Vagyis hc a terep effektív magassága a maximális heff-fel rendelkező helyen. 

A hc-t a két különféle esetben 1) egyetlen dombra és 2) enyhén lejtős terepre másképp kell kiszámítani.  

Ezek az esetek szemléltetik, hogy ez az eljárás olyan magassági skálát állít elő, amely összhangban van a 

kritikus osztó áramlásmagassággal. Egyetlen dombnál hc a domb magassága, és pontosan erre is számítottunk. 

Egy enyhe lejtőn azt várnánk, hogy hc közel van a receptor magasságához, és a modellben enyhe lejtőnél a 

magassági skála lényegében megegyezik a receptor magasságával. 

A magassági skálát az egyenlet megoldásával lehet kiszámítani a maximális heff-hez kapcsolódó terepi ponton, 

oly módon, hogy: 

ℎ𝑐{𝑥𝑟, 𝑦𝑟} =
ℎ𝑒𝑓𝑓|𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑡{𝑥𝑟𝑡 𝑟0⁄ }
 

ahol ℎ𝑒𝑓𝑓|𝑚𝑎𝑥 - maximális heff a modellezett területen 

ℎ𝑐 - receptor-specifikus magassági skála 

 

Licensz: A szerzői jog által védett szoftverek illegális használata és másolása törvénybe ütköző cselekedet, 

ennek megfelelően ellenkezik a BIOAQUA PRO Kft. és az Enviro-Expert Kft. politikájával, és adott esetben 

büntetőjogi felelősségre vonással jár. Az alkalmazott szoftver tekintetében az alábbi licensszel rendelkezünk. 

41. táblázat AERMOD View licensz adatai 

 Contact Name: Sándor Barna 
 E-mail:  barna.sandor@gk.szie.hu  

 Address:  Hadházi út 7. I./5. 
 City:  Debrecen 
 Postal Code:  4028 
 Country:  Hungary 
 Serial #:  AER0009279 
 Maintenance Expiration Date:  21-Mar-2020 

mailto:barna.sandor@gk.szie.hu
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6.3.2.1.1.2. A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei 

A tevékenység nem eredményezheti a védendő objektumoknál a levegőterheltségi szint egészségügyi 

határértékeinek túllépését (4/2011. (I. 14.) VM rendelet). 

42. táblázat A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott „A levegőterheltségi szint egészségügyi 

határértékei” 

Légszennyező anyag 
1 órás 

határérték [µg/m3] 

24 órás 

határérték [µg/m3] 

Kén-dioxid 250 125 

Nitrogén-dioxid 100 85 

Szén-monoxid 10000 5000 

Szálló por (PM10) - 
50 

a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl 

43. táblázat Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei 

2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez 

Légszennyező anyag [CAS szám] 
Tervezési irányértékek [µg/m3] 

24 órás 60 perces 

Szálló por (TSPM: összes lebegő por) 100 200 

El nem égett szénhidrogén (HC)* 500 500 

*Paraffin szénhidrogének [64771-72-8], kivéve metán határértékét vettük alapul 

6.3.2.1.1.3. Hatásterület meghatározására vonatkozó előírások 

A hatásterület meghatározásánál a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait alkalmaztuk. 

 „12a. 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;” 

A legkedvezőtlenebb meteorológiai feltételekre (szélcsend, inverzió) vonatkoztatva mutatjuk be a 

szennyezőanyagok eloszlását a munkaterületek környezetében. 

44. táblázat A jogszabály szerinti „A” és „B” feltétel meghatározása a jogszabályi előírások és a feltételezett 

háttérszennyezettség alapján 

Légszennyező anyagok 
1 órás feltételek 

Határérték "A" Háttér "B" 

NOx 200 20 16,3 36,7 

SO2 250 25 3,3 49,3 

CO 10000 1000 429 1914,2 

PM10 (24h) 50 5,0 17 6,6 

HC 500 50 1 99,8 

TSPM 200 20 20,0 36,0 
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6.3.2.1.1.4. Hatásterület meghatározása 

6.3.2.1.1.4.1. Kibocsátások meghatározása  

A levegőtisztaság-védelmi modellezés megkezdése előtt a tervezett beavatkozások alapján 1 nagy fázisra 

bontottuk a beruházást. 

Kibocsátások csoportosítása: 

- Munkagépek kipufogógázainak emissziója 

Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok 

(NOx), szálló por (PM10) 

- Tereprendezés, anyagmozgatás során várható kiporzás 

Légszennyező anyagok: szálló por (PM10), összes lebegő por (TSPM) 

 

3 felületi forrást határoztunk meg. 

- víztározó területe 

- egyéb tereprendezés a felvonó nyomvonalában 

- vezetékfektetés. 

 

Munkagépek kibocsátása 

 

A munkagépek fajlagos kibocsátásai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsült 

teljesítménye alapján a következő táblázatokban láthatók. 

1. forrás 

45. táblázat Munkagépek, teljesítmény és üzemóra – szálloda 1. víztározó 

Munkagép 

megnevezése 

Munkagépek 

száma 

(db) 

Teljesítmény 

(kWh) 

Fajlagos légszennyező anyag 

kibocsátás (g/h) 
üzemidő 

(h) 
CO HC NOx PM10 

Gréder 1 120 600 22,80 48,0 1,80 4 

Forgórakodó 1 135 473 25,65 54,0 2,03 4 

Fejtő kalapáccsal szerelt munkagép 2 200 700 38,00 80,0 3,00 6 

Tehergépkocsi 2 105 12 19,95 42,0 1,58 0,5 

Tuskózás 1 200 700 38,00 80,0 3,00 6 

46. táblázat Emisszió meghatározása (g/s) – szálloda 1. forrás 

 CO HC NOx PM10 

Munkagépek 0,587 0,031 0,066 0,0025 

2. forrás 

47. táblázat Munkagépek, teljesítmény és üzemóra – parkoló 2. forrás 

Munkagép 

megnevezése 

Munkagépek 

száma 

(db) 

Teljesítmény 

(kWh) 

Fajlagos légszennyező anyag 

kibocsátás (g/h) 
üzemidő 

(h) 
CO HC NOx PM10 

Gréder 1 120 600 22,80 48,0 1,80 6 

Forgórakodó 1 135 473 25,65 54,0 2,03 4 
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48. táblázat Emisszió meghatározása (g/s) – parkoló 2. forrás 

 CO HC NOx PM10 

Munkagépek 0,191 0,008 0,018 0,0007 

3. forrás 

49. táblázat Munkagépek, teljesítmény és üzemóra – parkoló 2. forrás 

Munkagép 

megnevezése 

Munkagépek 

száma 

(db) 

Teljesítmény 

(kWh) 

Fajlagos légszennyező anyag 

kibocsátás (g/h) 
üzemidő 

(h) 
CO HC NOx PM10 

Árokásó 1 75 375 14,25 30,0 1,13 6 

Forgórakodó 1 135 473 25,65 54,0 2,03 6 

50. táblázat Emisszió meghatározása (g/s) – parkoló 2. forrás 

 CO HC NOx PM10 

Munkagépek 0,177 0,008 0,018 0,0007 

 

Kiporzás 

 

1. forrás 

A megmozgatott becsült földmennyiség (humusz és szikla és töltés): ~18660 m3. 

Fajlagos porkibocsátás: 0,05 g/m3 (Átlagosan ezt az értéket határoztuk meg az agyagtartalom miatt).  

360 munkaóra esetén a poremisszió: 0,0007 g/s. 

A kibocsátott por 60%-a várhatóan a szálló por (<50 µm), 40%-a a TSPM (50-150 µm). 

A frakciók szerinti megoszlás alapján a várható emissziós értékek:  

- PM10:   0,0004 g/s 

- TSPM:   0,0003 g/s 

 

2. forrás 

A megmozgatott becsült földmennyiség (humusz és szikla és töltés): ~394 m3. 

Fajlagos porkibocsátás: 0,1 g/m3 (Átlagosan ezt az értéket határoztuk meg az agyagtartalom miatt).  

8 munkaóra esetén a poremisszió: 0,000091 g/s. 

A kibocsátott por 60%-a várhatóan a szálló por (<50 µm), 40%-a a TSPM (50-150 µm). 

A frakciók szerinti megoszlás alapján a várható emissziós értékek:  

- PM10:   0,000055 g/s 

- TSPM:   0,000036 g/s 

 

3. forrás 

A megmozgatott becsült földmennyiség (humusz és szikla és töltés): ~70 m3. 

Fajlagos porkibocsátás: 0,1 g/m3 (Átlagosan ezt az értéket határoztuk meg az agyagtartalom miatt).  

960 munkaóra esetén a poremisszió: 0,000016 g/s. 

A kibocsátott por 60%-a várhatóan a szálló por (<50 µm), 40%-a a TSPM (50-150 µm). 

A frakciók szerinti megoszlás alapján a várható emissziós értékek:  
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- PM10:   0,000010 g/s 

- TSPM:   0,000006 g/s 

 

 

30. ábra Modellezett terület (3D) 
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6.3.2.1.1.4.2. AERMOD szoftverrel végzett számítások 

A modellben a 3 forrás egyidőben futott. 

A következő táblázatban látható az AERMOD szoftverrel számolt maximális légszennyező anyag 

koncentrációk a munkaterületek környezetében. A táblázatban feltüntetésre kerül az „A” és a „B” feltétel is, 

amennyiben az adott feltétel értelmezhető volt, vagyis a légszennyező anyag koncentrációja meghaladta a 

számított A vagy B feltétel kritériumát, a hatástávolság nagyságát a szoftver által meghatározott legnagyobb 

távolságnak vettük. 

51. táblázat Jogszabályi feltételek, maximális kibocsátás és hatástávolságok – munkagépek 

Modell paraméterek CO HC NOx PM10 

A szoftver által számított maximális légszennyező anyag 

koncentráció a munkaterületek körül 
1240,07 65,88 70,37 3,16 

"C" feltétel (AERMOD) 992,06 52,703 56,300 2,526 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 84,0 84,0 66,0 84,0 

"A" feltétel 1000 50 20 5 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 84 84 100 - 

"B" feltétel 1914,2 99,8 36,7 6,6 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 84 - 

52. táblázat Jogszabályi feltételek, maximális kibocsátás és hatástávolságok – kiporzás 

Modell paraméterek PM10 TSPM 

A szoftver által számított maximális légszennyező anyag koncentráció a 

munkaterületek körül 
0,17 0,49 

"C" feltétel (AERMOD) 0,132 0,389 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 84,0 84,0 

"A" feltétel 5 20 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

"B" feltétel 6,6 36,0 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

 

A munkagépekből eredő szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC), 

szálló por (PM10) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat, ezért ezen légszennyező anyag 

esetében a hatástávolságot a jogszabály „C” feltétele (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 

80%-ánál nagyobb) határozza meg, vagyis 84,0 m.  

A nitrogén-oxidok (NOx) esetében a hatástávolságot az „A” feltétel határozza meg, ami 66 m. 

 

A kiporzásból eredő összes lebegő por és szálló por koncentráció nem éri el a jogszabályban meghatározott 

„A” és „B” feltételekhez tartozó értéket, ezért a hatásterület „A” és „B” feltétele nem értelmezhető. A 

hatástávolságot a „C” feltétel határozza meg. tehát 84 m. 

A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból 

kedvezőtlennek tekinthető határértéket. A következő ábrákon láthatók a beruházásból származó szennyező 

anyag eloszlások a beruházás környezetében. 
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31. ábra Szén-monoxid koncentráció eloszlása a munkaterületek körül (1h) 
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32. ábra El nem égett szénhidrogén koncentráció eloszlása a munkaterületek körül (1 h) 
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33. ábra Nitrogén-oxid koncentráció eloszlás a munkaterületek körül (1 h) 
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34. ábra Szálló por (PM10) koncentráció eloszlás a munkaterületek körül (24 h) 

 

A következő ábrákon láthatók a kiporzásból származó szennyező anyag eloszlások a beruházás környezetében. 
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35. ábra Szálló por (PM10) eloszlása a munkaterület körül (24 h) 
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36. ábra TSPM eloszlása a munkaterület körül (1 h) 
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6.3.2.1.1.5. A megközelítési úton várható légszennyezettsége a létesítés idején 

6.3.1.3.2. fejezetben bemutatott módszert alkalmaztuk. 

Additív forgalom: 

- személygépkocsi: 10 db/h 

- tehergépkocsi: 3 db/h 

 

Légszennyező anyag emissziót a következő táblázatban foglaljuk össze. 

53. táblázat Összesítő táblázat a létesítés idején várható légszennyező anyag kibocsátásokról (g/s/m) 

Útszakasz CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,101854 0,015458 0,015685 0,00020139 0,0013395 

létesítés idején 0,129296 0,019304 0,020615 0,00025982 0,0020056 

54. táblázat Összesítő táblázat a létesítés idején várható légszennyező anyag kibocsátás %-os növekményeiről 

Útszakasz CO CH NO2 SO2 PM10 

1 26,9% 24,9% 31,4% 29,0% 49,7% 

 

A növekmény a szennyező anyagok esetében meghaladja a 25-50% közötti.  

 

AERMOD szoftverrel végzett számítások 

 

A létesítés során az utak légszennyezettségi állapotról elmondható, hogy a teljes útszakaszt vizsgálva a 

maximális nitrogén-dioxid koncentráció 5,93 µg/m3. (Jelenleg a maximális nitrogén-dioxid koncentráció 4,88 

µg/m3). Az eloszlástérképen látható, hogy a maximális koncentrációk továbbra is a vizsgált csomópontokban 

alakulnak ki. A kiindulási állapothoz képest a maximális koncentráció átlagosan csak néhány mikrogram 

értékben növekszik.  

55. táblázat Jogszabály szerinti feltételek és a hatástávolságok 

 építés idején szezonon kívül 

Háttér 11,9 11,9 

Határérték 100 100 

AERMOD MAX 5,93378 4,87558 

"C" feltétel (aermod) - 80% 4,747024 3,900464 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 322 322 

"A" feltétel 10 10 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

"B" feltétel 17,62 17,62 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

 

Az additív légszennyezés mértéke nem jelentős, a hatás időszakos és semlegesnek ítélhető. 
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37. ábra NO2 koncentráció a megközelítési utak mentén a létesítés idején 

  



 

|. oldal 94  

6.3.2.1.2. Zajvédelemi hatások becslése 

6.3.2.1.2.1. Határértékek 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

56. táblázat Zajterhelési határértékek 

Sor- 

szám 
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, kertvárosias, 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 

 

Zajterhelési határértékek a beruházás környezetében található településrendezési övezetekben: 

- Üdülőterület: 55 dB (az építési munka időtartama 1 hónap felett 1 évig) 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint 

a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem 

nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, 

üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB. 

 

Esetünkben a d) pontot vettük a hatásterület határának, tehát: 55 dB. 
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6.3.2.1.2.2. Védendő épületek helye, funkciója, helyrajzi száma, a tevékenység környezetében 

elhelyezkedő védendő terület zajvédelmi besorolása 

A tevékenységhez legközelebb eső ingatlanokat és épületeket, valamint azok zajvédelmi szempontból releváns 

jellemzőit a következő táblázatban foglaljuk össze. 

57. táblázat Védendő objektumok 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
X Y 

A védendő épület/ 

Építményjegyzék 

szerinti besorolása 

Településrendezési 

terv szerinti 

besorolás 

1 071 34349885,55 5295778,01 1211 Szállodaépületek Üü-3 

2 0120/8 34349712,66 5295837,01 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Evk-2 

3 0120/8 34349893,14 5295580,67 
1212 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 

szolgáló épületek 
Ev-1 

4 0125/3 34349428,56 5295414,96 1211 Szállodaépületek Üü-4 

5 0125/6 34349611,88 5295485,41 1273 Történelmi vagy védett műemlékek Evk-2 

6.3.2.1.2.3. A források zajkibocsátásának jellemzői 

A munkagépek zajkibocsátása a „kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről” szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/14/EK 

IRÁNYELVE (2000. május 8.) alapján lett meghatározva. 

 

38. ábra Zajkibocsátási határértékkel rendelkezőberendezések 
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6.3.2.1.2.4. Létesítés zajemissziója és hatásterülete 

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

1. zajforrás (víztározó építés) 

58. táblázat Zajforrások, üzemidők – 1 forrás (szálloda) 

Zajforrások Darabszám 
Hangnyomásszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAM,i LAeq 

Gréder 1 106,9 4 8 106,9 103,9 

Forgórakodó 1 103,4 4 8 103,4 100,4 

Fejtő kalapáccsal szerelt munkagép 2 109,3 6 8 112,3 111,1 

Tehergépkocsi 2 95 0,5 8 98,0 86,0 

Tuskózás 1 103,1 6 8 103,1 101,9 

Az egyenértékű zajszint nappal: 112,5 dB(A). 

59. táblázat Hatásterület nappali időszakban (LTH = 55) (MSZ15036 szabvány alapján) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

123,9 112,5 0 0 52,86 0,347 4,33 0 0 0 55,0 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától 

számítva nappal 123,9 m-re helyezkedik el, azonban a számítás nem vesz figyelembe több a területre jellemző 

módosító tényezőt, ezért a kapott érték csak tájékoztató jellegű a további számításainkhoz. 

 

2. zajforrás (tereprendezés) 

60. táblázat Zajforrások, üzemidők – 2 forrás (parkoló) 

Zajforrások Darabszám 
Hangnyomásszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAM,i LAeq 

Gréder 1 106,9 6 8 106,9 105,7 

Forgórakodó 2 103,4 4 8 106,4 103,4 

Az egyenértékű zajszint nappal: 107,68 dB(A). 

61. táblázat Hatásterület nappali időszakban (LTH = 55) (MSZ15036 szabvány alapján) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

75,1 107,7 0 0 48,51 0,210 3,96 0 0 0 55,0 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától 

számítva nappal 75,1 m-re helyezkedik el, azonban a számítás nem vesz figyelembe több a területre jellemző 

módosító tényezőt, ezért a kapott érték csak tájékoztató jellegű a további számításainkhoz. 

 

3. zajforrás (vezetéképítés) 

62. táblázat Zajforrások, üzemidők – 2 forrás (parkoló) 

Zajforrások Darabszám 
Hangnyomásszint 

(LW) dB 

Üzemidő ti 

(h/nappal) 
T (h) LAM,i LAeq 

Árokásó 1 102,6 6 8 102,6 101,4 

Forgórakodó 2 103,4 6 8 106,4 105,2 
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Az egyenértékű zajszint nappal: 107,68 dB(A). 

63. táblázat Hatásterület nappali időszakban (LTH = 55) (MSZ15036 szabvány alapján) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

67,9 106,7 0 0 47,64 0,190 3,85 0 0 0 55,0 

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjában 

foglaltakat, a létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától 

számítva nappal 67,9 m-re helyezkedik el, azonban a számítás nem vesz figyelembe több a területre jellemző 

módosító tényezőt, ezért a kapott érték csak tájékoztató jellegű a további számításainkhoz. 

6.3.2.1.2.5. Zajterhelés és hatásterület meghatározása – SoundPlan szoftverrel 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 

64. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Irány Szint 

Receptor 

magassága 

(m) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 

1 071 34349885,55 5295778,01 West GF 265,76 55,00 39,30 - 

2 0120/8 34349698,92 5295819,49 North west GF 272,12 55,00 50,10 - 

3 0120/8  34349887,55 5295586,12 North west GF 290,08 55,00 19,20 - 

4 0125/3  34349436,51 5295464,50 North east GF 341,66 55,00 23,60 - 

5 0125/6 34349611,88 5295485,41 North GF 365,35 55,00 20,70 - 

 

Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi állandóan ingatlanoknál nem várható 

határérték-túllépés.  

 

 

39. ábra Modellterület 

 

A következő ábrákon láthatók a hatásterületek és a zajszintek a beruházás környezetében. 
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40. ábra Zajszintek a munkaterület körül 
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41. ábra Zajvédelmi hatásterület 
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6.3.2.1.2.6. A létesítés idején várható zajszint-emelkedés a beszállítási út mentén 

6.3.2.1.2.6.1. A forrás zajkibocsátásának jellemzői, a számítás alapját képező forgalmi adatok 

A létesítés idején a várható órás additív járműforgalom: 

- személygépkocsi: 10 db/h 

- közepesen nehéz tehergépkocsi: 3 db/h 

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljából az alábbiak szerint csoportosítottuk a NMPB 

96 (Guide du Bruit) szabvány szerint: 

- light vehicle (1., 2., 7. kategória) 

- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategória) 

65. táblázat Jelenlegi órás forgalom a fenti 2 kategóriára osztva 

Időszak LIGHT HEAVY 

jelenleg 40,1 7,59 

építés idején 50,1 10,59 

6.3.2.1.2.6.2. Zajterhelés meghatározása 

66. táblázat Input adatok és zajemisszió 

 ADT 
Vehicles 

(Light / Heavy) 

Speeds 

(Light / Heavy / 

Traffic flow) 

Road surface 
Gradient 

(min/max %) 

Emission level 

(dB(A)) 

1 971 50 / 11 50 / 50 / stea 
Cement concrete 

and corrugated asphalt 
-37,8/30,1 76,2-77,1 

 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 

67. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Irány Szint 

Receptor 

magassága (mBf) 
Határérték (dB) Zajszint (dB) 

Túllépés mértéke 

(dB) 

1 068/2 North west GF 269,50 55 42,5 - 

2 071 West GF 265,76 55 54,1 - 

3 087/9 West GF 118,94 55 49,1 - 

4 0115 North GF 244,49 55 56,1 1,1 

5 0120/8 North east GF 272,12 55 46,3 - 

6 0120/8  South east GF 288,58 55 61,3 6,3 

7 0125/3  South west GF 341,78 55 37,4 - 

8 0125/6 North GF 365,35 55 17,9 - 

9 0125/21  South west GF 342,23 55 47,2 - 

10 0134 North GF 315,66 55 38,0 - 

11 1082/3 North GF 204,14 55 63,6 8,6 

12 1082/4 North GF 206,84 55 57,4 2,4 

13 1084 South west GF 234,87 55 48,6 - 

14 1089 North west GF 166,28 55 61,2 6,2 
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42. ábra Zajszintek jelenleg az utak környezetében 
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68. táblázat Zajszint emelkedés a létesítés idején a védendő ingatlanoknál 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Határérték (dB) 

Zajszint (dB) 

jelenleg 

Zajszint (dB) 

létesítés 

Zajszint emelkedés mértéke 

(dB) 

1 068/2 55,00 41,20 42,50 1,30 

2 071 55,00 52,80 54,10 1,30 

3 087/9 55,00 47,70 49,10 1,40 

4 0115 55,00 54,80 56,10 1,30 

5 0120/8 55,00 44,90 46,30 1,40 

6 0120/8  55,00 60,00 61,30 1,30 

7 0125/3  55,00 36,00 37,40 1,40 

8 0125/6 55,00 16,50 17,90 1,40 

9 0125/21  55,00 45,80 47,20 1,40 

10 0134 55,00 36,60 38,00 1,40 

11 1082/3 55,00 62,20 63,60 1,40 

12 1082/4 55,00 56,00 57,40 1,40 

13 1084 55,00 47,20 48,60 1,40 

14 1089 55,00 59,80 61,20 1,40 

 

A számítások alapján látható, hogy a jelenlegi csúcsóraforgalmat növelve a létesítés forgalmával a védendő 

objektumoknál kismértékű zajszint emelkedés várható, azonban a hatás csak időszakos. 

6.3.2.1.2.7. Zajterhelés csökkenése érdekében megvalósuló egyéb intézkedések 

Az tevékenység a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM - EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet] 1. 

mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülése érdekében megfelelő munkaszervezéssel, 

időkorlátozással, zajszegény gépek és mobil zajvédőfal alkalmazásával csak nappali időszakban végezhetők. 

 

A tevékenység során az elérhető legjobb technológiát kell használni, melynek értelmében a lehető legkisebb 

zajkibocsátású munkagépeket kell alkalmazni. 

Zajvédelmi szabályozó elemek alkalmazása. 

A tevékenyég az alábbi szabályozó elemek kerülhetnek beépítésre a munkavégzés során: 

- alacsonyabb zajkibocsátással működő gép használata;  

- a fém-fém ütközések elkerülése;  

- megelőző karbantartás végrehajtása: az alkatrészek elhasználódásával párhuzamosan a zajszint is 

változhat. 

A tevékenység során az alábbi intézkedéseket feltétlenül kell betartani: 

- Éjszakai munkavégzés nem megengedett. 

- Lehetőség szerint kerülni kell a kora reggeli, késő esti és a hétvégi munkavégzést. 

- Az éjszakai időszakban be- és kiszállítás nem végezhető. 

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsökkentő burkolattal kell ellátni, 

amennyiben a helyszín ennek kialakítását lehetővé teszi. 

- A munkához optimalizált gépteljesítményt kell biztosítani. 

- A munkagépek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

- A munkagépek feleslegesen nem üzemeltethetők. 

- A zajosabb munkafázisokat lehetőség szerint a 08-17 óra közötti időszakra kell időzíteni. 

- A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos 

tevékenységeket. 
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- A tehergépjárművek a lehető legrövidebb úton közelítsék meg és hagyják el a bányát, a töltésépítés 

helyszíneit lehetőleg földúton oldják meg. 

- Az anyagmozgatást végző járművek motorját a rakodás befejezésével le kell állítani, és a pakolást a 

lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. 

6.3.2.1.3. Talajvédelem 

6.3.2.1.3.1. Várható hatások 

A munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani a munkaterület rendezettségi állapotának fenntartására, 

a szennyezés elkerülésére, napi tevékenység befejezését követően a terület rendezetten tartására. Ennek 

betartatásáért az illető műszaki vezető a felelős. 

A munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, a tevékenység során használatos lánctalpas vagy 

gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a talajszerkezet 

megváltozását, ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását (romlását) okozhatja. 

A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés nem valószínű tekintettel a mai alkalmazott 

technológiákra. A munkagépek rendszeres karbantartásával és forgalmi engedélyével a környezetvédelmi 

megfelelőség biztosított.  

A munkagépek esetleges szervízelése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő telephelyen történik.  

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik tartálykocsiról. Az esetleges túltöltések 

megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az 

üzemanyag elfolyások. 

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek 

előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a 

terjedést.  

A talaj tekintetében normál üzemben releváns hatásként egyedül a légszennyező anyagok kiülepedését kell 

megemlíteni. Tekintve a korábbi „Levegőtisztaság-védelmi” fejezetben bemutatott hatásokat, a kiülepedésből 

eredő terhelés csekély. A használni tervezett munkagépek által kibocsátott szennyező anyag és annak 

kiülepedő hányadának negatív hatása elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők (NOx, CO, SO2, stb.) 

nem jelennek meg olyan koncentrációban a levegőben, hogy ott olyan káros folyamatokat indítsanak el, mint 

például a savas ülepedés. 

A földmunkák során esetlegesen a területről letermelt humuszt a helyszínen deponálják, majd a HELYSZÍNEN 

elterítik. 

Humuszleszedés: A lefejtett humusz különösen értékes, biológiailag aktív talajréteg, mely az élővilág számára 

fontos és nélkülözhetetlen funkciókat (pl. tápanyag, közeg, élőhely) tölt be. Megfelelő elhelyezéséről 

gondoskodni kell, de úgy, hogy a talaj minőségének romlása a lehető legkevesebb legyen (a talaj szerkezetének 

változása a talaj minőségének romlását eredményezheti).  

Földmunkák során a nehezebb gépek munkaterületen történő mozgása következtében a talaj tömörödik, 

aminek következményeként negatív hatások léphetnek fel, pl. csökken a talaj pórustérfogata, kevesebb levegő 

jut be a talajszemcsék közé, ezáltal romlik a levegőháztartás, így megváltozik a talaj hőháztartása (nehezebben 

melegszik fel, lassabban hűl le).  

6.3.2.1.3.2. Környezetterhelések csökkentésére, megelőzésére tett intézkedések bemutatása 

Havária esetén szükséges teendők 

- A szétfolyást meg kell gátolni kárelhárítási homokból készült védőtöltéssel. Lehetőleg azonnal, de 

minél hamarabb meg kell akadályozni, hogy a talajra kifolyt, környezetet szennyező anyag a földbe, 

esetleg élővízfolyásba kerüljön. Amennyiben a kifolyt anyag szilárd burkolatra folyt, úgy annak 

eltávolításáról nedvszívó anyaggal (homok, föld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfelelő, 

biztonságos tároló edényekbe kell szedni, ideiglenesen tárolni addig, amíg az a megsemmisítő helyre 
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nem kerül beszállításra. Amennyiben a környezetet szennyező anyag burkolatlan felületre folyt ki, 

akkor azt azonnal nedvszívó anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve szükséges 

eltávolítani úgy, hogy a talajból kimetsszünk egy akkora darabot, melynek peremterülete 

szemrevételezéses vizsgálat alapján már nem szennyeződött. A talajt megfelelően biztonságos 

edényben szükséges tárolni addig, amíg az a megsemmisítő telephelyre nem kerül beszállításra. A 

kiemelt földet szennyeződésmentes földdel szükséges pótolni. 

- Az esetleges szóródó, illetve folyékony anyagok talajra-talajba kerülésének megakadályozására az 

érintett területet lokalizálni szükséges.  

- A járművek üzemanyaggal való feltöltése üzemanyagtöltő állomáson, a munkagépek üzemanyaggal 

való feltöltése pedig az kivitelező telephelyén történik. 

 

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok 

- A felvonulást, tárolóterületek, konténerek, hulladékgyűjtők kijelölését körültekintően végezzük úgy, 

hogy a természeti környezetet csak a szükséges mértékben vegyük igénybe. 

- A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők 

el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, nem 

károsítják. 

- Az építési munkák, valamint a mindennapi tevékenység során óvni kell a termőföldet a fizikai 

rongálástól, káros szennyezéstől, hulladékoktól, főleg a veszélyes hulladéktól.  

- Folyamatosan gondoskodni szükséges a terület tisztántartásáról, szükség esetén takarításáról. 

- A beruházási területek környezetében termőföldek is találhatók, a beruházás idején kismértékben azok 

igénybevételére is sor kerülhet (felvezető út, munkagépek mozgása), a tevékenyég során minimalizálni 

kell a szomszédos területek igénybevételét. 

- A szomszédos területeken a mezőgazdasági művelést a lehető legkisebb mértékben lehet csak zavarni. 

- A beruházással érintett földrészleteken a beavatkozás után az eredeti termőképesség visszaállítása a 

cél, ezért a korábban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teríteni. 

- A kivitelezés helyszínén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazásával elvezetendő kommunális szennyvíz 

nem keletkezik. 

- A felvonulást, tárolóterületek, konténerek, hulladékgyűjtők kijelölését körültekintően kell végezni a 

környezeti terhelések minimalizálása érdekében. 

 

Az igénybe vett építési és felvonulási terület minimalizálása 

Az ideiglenes területfoglalás és anyagszállítási útvonal pontos tervezése segít a tevékenység (a munkagépek 

és közlekedési eszközök megnövekedett száma) okozta környezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék 

stb.) lehető legteljesebb megelőzésében. Fontos az igénybevett munkaterület korlátozása és szükséges az 

igénybe vett munkaterület megfelelő helyreállítása.  

A beruházási területen csak a minimálisan szükséges mértékben tárolnak alapanyagot (pl. olaj, üzemanyag). 

 

Termőföld és talaj védelme 

A tevékenység jelenleg termőföldet érint, így a termőföld védelméről szóló előírások nem relevánsak jelen 

tevékenység tekintetében.  

A földtani közeg védelmében tett intézkedések: 

- a földmunkák során a területről esetlegesen letermelt humuszt a rekultiváció során hasznosítják, 

- a tevékenyég során minimalizálni kell a szomszédos területek igénybevételét. 
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6.3.2.1.4. Hulladékgazdálkodást érintő hatások 

Általános hatások, előírások 

A tervezés során többlet humusz keletkezésével nem számoltak. Amennyiben a fejlesztési munkák során mégis 

többlet földanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz – a területen hasznosításra 

kerülhet. Ezen kívül az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok és idomok, 

valamint festékek, felületkezelők, ragasztók göngyölegei teszik ki a keletkező hulladék főtömegét, valamint 

az építési-bontási hulladék. 

A víztározó építése során kikerülő sziklás föld helyben történő hasznosításáról gondoskodni kell. 

 

Az építő gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, törlőkendők előfordulása lehetséges. 

Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók számából 

becsülhető. A munka- és szállítójárművek számából becsülhetően a területen 10 ember egyidejű 

munkavégzésére számíthatunk. Az építési tevékenység során keletkező szilárd hulladék mennyiségét napi 3 

l/fő-vel számolva, naponta kb. 30 l hulladék keletkezik. (Összesen a 3 hónapos építési munkaszakaszt 

figyelembe véve ez kb. 3 m3 hulladékot jelent.) 

A területen mobil WC-t kell biztosítani, melynek szennyvizét a szolgáltató szállítja el igény szerinti 

gyakorisággal. 

A munkagépek üzemanyag utánpótlása a helyszínen történik tartálykocsiból. Túlfolyásgátló töltőszeleppel 

ellátott tartálykocsi használatával többnyire megelőzhető a túltöltés. Amennyiben olajcserére lenne szükség, a 

tevékenységnél kármentő tálcát kell alkalmazni. A szállítójárművek üzemanyag utánpótlása a legközelebbi 

településen történjen, ezzel is csökkentve a szénhidrogén szennyeződések kialakulásának lehetőségét a 

munkaterületek környezetében. 

A zárt tartályban gyűjtött, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszűrők, kenőanyag 

flakonok, esetlegesen fáradt olaj, hidraulika olaj, akkumulátor), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) 

Korm. rendelet megfelelően, „Sz” kísérőjegy kitöltésével, engedélyes szakcégnek kell átadni ártalmatlanítás 

céljából. 

Veszélyesnek minősülő további hulladékokat (pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok maradványai stb.) 

a beruházó szintén köteles átadni az arra feljogosított átvevő szervnek.  

 

Hulladékok gyűjtése 

A tevékenység során különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az 

alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell gondoskodni:  

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

- az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól 

- Az építés alatt, a munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok (72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet a hulladékjegyzékről) 

A tervezett beruházás mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkaterületeken üzemi vagy munkahelyi 

gyűjtőhelyeket kialakítani nem lehet, ezért a hulladékok elszállításáról azonnal gondoskodni kell. 

A veszélyes hulladék képződésére a tevékenység során csak esetleges munkagép meghibásodások során 

számíthatunk. A munkaterületeken képződő veszélyes hulladékokat a képződés helyén zárt 120-200 l-es 

gyűjtőedényekben elkülönítetten tervezik gyűjteni. Gyűjtőedényzetet valamennyi munkaterületen 

kihelyeznek, felirattal látnak el. A gyűjtőedényzetet szilárd burkolatú területen kell elhelyezni.  

A keletkező hulladékot a területen csak az elszállításig tárolják, a hulladék a keletkezéstől számított 1 napon 

belül átadásra kerül a kivitelezés megkezdése előtt kiválasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék 

kezelésére, gyűjtésére jogosult szervezetnek. 
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69. táblázat Becsült hulladékmennyiségek 

Hulladékfajta HAK 
Mennyiség 

(éves) 
Kezelés 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

150202* 5 kg átadás arra jogosult szervezetnek 

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is (mobil WC hulladéka) 
200301 2 m3 

elszállítás tisztító telepre, melyet a 

mobil wc üzemeltetője végez 

papír és karton csomagolási hulladék 150101 20 kg elszállítás hulladéklerakóba 

műanyag csomagolási hulladék 150102 50 kg elszállítás hulladéklerakóba 

fa csomagolási hulladék 150103 50 kg elszállítás hulladéklerakóba 

hulladékká vált növényi szövetek 020103 140 m3 

A letermelésre kerülő növényzetről, 

hulladékról vállalkozónak kell 

gondoskodnia a vonatkozó 

előírásoknak, jogszabályoknak 

megfelelően. 

 

Az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtására az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/ 2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az építési-bontási hulladék nyilvántartó lap 

tartalmára az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 

vonatkozik.  

Építési és bontási hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező befogadó telepen lehetséges.  

Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a területről elszállítani, a szállítás során a 

hulladékok kiporzását kiszóródását meg kell gátolni. Az esteleges bontás során keletkező hulladékot a 

Megrendelő által megjelölt helyre kell szállítani, azt bizonylatolni kell, tárolásáról, kezelésről nyilvántartást 

kell vezetni.  

70. táblázat Tervezett építési- bontási hulladékok mennyisége 

Megnevezés EWC kód Hulladék azonosító szerinti megnevezés Mennyiség 
Veszélyességi 

besorolás 

Vegyes építési hulladék 17 09 04 

Kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től 

és a 17 09 03-tól 

0,5 m3 Nem veszélyes 

 

Környezetterhelések csökkentésére, megelőzésére tett intézkedések bemutatása 

- Maradék építőanyag megfelelő módon történő gyűjtése, tárolása, elszállítása fontos feladat. 

- Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése érdekében szorgalmazzák a 

forgalmazó/gyártó cégekkel való megállapodást az esetlegesen megmaradó anyagok visszavételére. 

- A munkaterület rendje, tisztántartása:  

A munkaterületi helyszínt nem lehet rendezetlen állapotban hagyni, össze kell gyűjteni a szemetet, 

hulladékokat anyaguk és halmazállapotuk szerint szelektálva. A hulladék kezelésének menete: a 

hulladékok összegyűjtése, előkezelése, átmeneti tárolása, elszállítása, feldolgozása, végleges 

elhelyezése. A munkaterületen keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat összegyűjtve, vagy 

esetleges további felhasználásig, elszállításig tároljuk. A tároláshoz megfelelő lehetőleg zárt ládákat, 

edényeket, konténereket, használunk, illetve helyeket jelölünk ki. 

- A csomagolási hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsülhető. Gyűjtése szelektíven 

történik. 

- A munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok várhatóan csak kis mennyiségben 

keletkeznek. Tárolása külön erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtőben, elszállítása engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelő telepre. 
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- Az üzemeltető köteles a tevékenység során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről 

gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

- Az üzemeltető köteles megakadályozni, hogy a bányászat során a veszélyes hulladék a talajba, felszíni-

, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet. 

- Az üzemeltetés során törekedni kell a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, minél 

nagyobb arányú szelektív kezelésére és újrahasznosítására.  

- Az üzemeltetés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne 

szennyeződhessen. 

- A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, hogy azok 

környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg 

kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek 

üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, 

illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen. 

6.3.2.2. Üzemeltetés 

6.3.2.2.1. Levegőtisztaság-védelemmel összefüggő hatások becslése 

6.3.2.2.1.1. A sípálya üzemeléséből eredő légszennyező anyag emisszió 

Közvetlenül a sípálya üzemeléséből légszennyezésre nem számítunk.  

A tervezett gépészeti blokkban jelentésköteles pontforrás nem létesül.  

71. táblázat A jellemző levegőhasználatok a sípálya területén 

Levegőhasználat Közvetlen emisszió 

A sípályán mozgó munkagépek kibocsátásai. 

Téli időszakban a sípályán egyidőben mozgó járművek: ratrak, síszán 

Nyári időszakban a sípályán egyidőben mozgó járművek: munkagép fűkaszával 

Szennyező kipufogógázok 

(CO, NOx, SO2, HC, PM10) 

 

A jelenlegi hatásterület nem változik. 

6.3.2.2.1.2. Az üzemelés során a közúti forgalomnövekedés várható hatásai 

72. táblázat A jellemző levegőhasználatok a megközelítő úton 

Levegőhasználat Közvetlen emisszió 

Járműforgalom (sípályára érkezők gépjárműveinek kibocsátásai) 

Napi maximális járműszám: 350 db gépjármű (jelenleg) 

Fejlesztést követően a várható additív járműszám: 

- szezonban: 70 db/nap személyautó, 2 db busz. 

- szezonon kívül: 40 db/nap személyautó, 2 db busz. 

Szennyező kipufogógázok 

(CO, NOx, SO2, HC, PM10) 

 

Ha az alapállapot vizsgálatánál bemutatott számításokat elvégezzük úgy, hogy az érintett utak forgalmát 

növeljük az üzemelés napi járműforgalmával az alábbi fejezetekben bemutatott eredményeket kapjuk. 
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6.3.2.2.1.3. A megközelítési út várható légszennyezettsége üzemelés idején 

6.3.1.3.3. fejezetben bemutatott módszert alkalmaztuk. 

6.3.2.2.1.3.1. Forgalomnövekmények szezonban 

Additív forgalom (csúcsóraforgalom): 

- 25 db személygépkocsi 

- 1 db busz 

 

A következő táblázatban láthatók a forgalomszámlálási adatok növelve az egyes útszakaszokon mozgó 

forgalom órás csúcsértékeivel. 

 

Légszennyező anyag emissziót a következő táblázatban foglaljuk össze. 

73. táblázat Összesítő táblázat a létesítés idején várható légszennyező anyag kibocsátásokról (g/s/m) 

Útszakasz CO CH NO2 SO2 PM10 

üzemelés idején (tél) 0,159659 0,024399 0,023980 0,00025934 0,0018810 

jelenleg 0,101854 0,015458 0,015685 0,000201 0,001339 

74. táblázat Összesítő táblázat a létesítés idején várható légszennyező anyag kibocsátás %-os növekményeiről 

Útszakasz CO CH NO2 SO2 PM10 

1 56,8% 57,8% 52,9% 28,8% 40,4% 

 

A növekmény a szennyező anyagok esetében 40-60% közötti csúcsidőszakban.  

 

AERMOD szoftverrel végzett számítások 

 

A létesítés során az utak légszennyezettségi állapotról elmondható, hogy a teljes útszakaszt vizsgálva a 

maximális nitrogén-dioxid koncentráció 5,93 µg/m3. (Jelenleg a maximális nitrogén-dioxid koncentráció 4,88 

µg/m3). Az eloszlástérképen látható, hogy a maximális koncentrációk továbbra is a vizsgált csomópontokban 

alakulnak ki. A kiindulási állapothoz képest a maximális koncentráció átlagosan csak néhány mikrogram 

értékben növekszik.  

75. táblázat Jogszabály szerinti feltételek és a hatástávolságok 

 fejlesztést követően jelenleg téli időszakban 

Háttér 11,9 11,9 

Határérték 100 100 

AERMOD MAX 42,61151 30,69084 

"C" feltétel (aermod) - 80% 34,089208 24,552672 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 378 378 

"A" feltétel 10 10 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 588 588 

"B" feltétel 17,62 17,62 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 378 378 

 

Az additív légszennyezés mértéke nem jelentős, a hatás időszakos és semlegesnek ítélhető, a hatástávolság 

nem változik. 
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43. ábra NO2 koncentráció a megközelítési út mentén a szezonban 

 

A téli üzemelés során az utak légszennyezettségi állapotról elmondható, hogy a teljes útszakaszt vizsgálva a 

maximális nitrogén-dioxid koncentráció 42,6 µg/m3. (Jelenleg a maximális nitrogén-dioxid koncentráció 30,7 

µg/m3). Az eloszlástérképen látható, hogy a maximális koncentrációk továbbra is a korábban is meghatározott 

szakaszokon alakulnak ki.  
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A kiindulási állapothoz képest a maximális koncentráció átlagosan csak néhány mikrogram értékben 

növekszik, a növekmény 38%. 

6.3.2.2.1.3.2. Forgalomnövekmények szezonon kívül 

Additív forgalom (csúcsóraforgalom): 

- 10 db személygépkocsi 

- 1 db busz 

 

A következő táblázatban láthatók a forgalomszámlálási adatok növelve az egyes útszakaszokon mozgó 

forgalom órás csúcsértékeivel. 

 

Légszennyező anyag emissziót a következő táblázatban foglaljuk össze. 

76. táblázat Összesítő táblázat a létesítés idején várható légszennyező anyag kibocsátásokról (g/s/m) 

Útszakasz CO CH NO2 SO2 PM10 

üzemelés idején (nyár) 0,159659 0,024399 0,023980 0,00025934 0,0018810 

jelenleg 0,101854 0,015458 0,015685 0,000201 0,001339 

77. táblázat Összesítő táblázat a létesítés idején várható légszennyező anyag kibocsátás %-os növekményeiről 

Útszakasz CO CH NO2 SO2 PM10 

1 23,6% 23,9% 22,6% 17,0% 19,4% 

 

A növekmény a szennyező anyagok esetében 17-24% közötti csúcsidőszakban.  

 

AERMOD szoftverrel végzett számítások 

 

A létesítés során az utak légszennyezettségi állapotról elmondható, hogy a teljes útszakaszt vizsgálva a 

maximális nitrogén-dioxid koncentráció 5,93 µg/m3. (Jelenleg a maximális nitrogén-dioxid koncentráció 4,88 

µg/m3). Az eloszlástérképen látható, hogy a maximális koncentrációk továbbra is a vizsgált csomópontokban 

alakulnak ki. A kiindulási állapothoz képest a maximális koncentráció átlagosan csak néhány mikrogram 

értékben növekszik.  

78. táblázat Jogszabály szerinti feltételek és a hatástávolságok 

 fejlesztést követően jelenleg 

Háttér 11,9 11,9 

Határérték 100 100 

AERMOD MAX 5,97834 4,87558 

"C" feltétel (aermod) - 80% 4,782672 3,900464 

"C" feltételhez tartozó hatástávolság (m) 322 322 

"A" feltétel 10 10 

"A" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

"B" feltétel 17,62 17,62 

"B" feltételhez tartozó hatástávolság (m) - - 

 

Az additív légszennyezés mértéke nem jelentős, a hatás időszakos és semlegesnek ítélhető, a hatástávolság 

nem változik. 
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44. ábra NO2 koncentráció a megközelítési út mentén a szezonon kívüli nyári időszakban 

 

A nyári üzemelés során az utak légszennyezettségi állapotról elmondható, hogy a teljes útszakaszt vizsgálva a 

maximális nitrogén-dioxid koncentráció 5,97 µg/m3. (Jelenleg a maximális nitrogén-dioxid koncentráció 4,88 

µg/m3). Az eloszlástérképen látható, hogy a maximális koncentrációk továbbra is a korábban is meghatározott 

szakaszokon alakulnak ki. A kiindulási állapothoz képest a maximális koncentráció átlagosan csak néhány 

mikrogram értékben növekszik, a növekmény 22%. 
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6.3.2.2.1.3.3. Összegzés 

79. táblázat A növekmények összefoglalása 

Érintett szakaszok 
jelenlegi NO2 

koncentráció 

szezonban (tél) szezonon kívül (nyári félév) 

NO2 %-os 

közvetlen 

emissziós 

növekedése 

maximális 

NO2 

koncentráció 

NO2 %-os 

közvetlen 

emissziós 

növekedése 

maximális 

NO2 

koncentráció 

sípálya közelében 
téli félév: 13-17 µg/m3 

nyári félév: 1-3 µg/m3 
38% 17-34 µg/m3 22% 4-5 µg/m3 

 

Az eredmények jól mutatják, hogy csúcs óraforgalom esetén és kedvezőtlen meteorológiai helyzetben sem éri 

el az út mentén a NO2 koncentráció a légszennyezettségi határértéket. 

A terület terhelhetősége magas, a jelenlegi alacsony háttárszennyezettség miatt a növekmény nem okoz 

jelentős légszennyező anyag terhelést. 

A számításaink a the worst scenario esetére végeztük el, mely állapot egy évben csak néhány százalék erejéig 

várható (5,3% szélcsend, inverziós állapot 3-7%). Átlagos meteorológiai körülmények között a hatás a 

számított légszennyező anyag koncentráció töredéke mindösszesen. 

 

A hatás egyértelműen elviselhető. 

6.3.2.2.2. Zajvédelemi hatások becslése 

6.3.2.2.2.1. Hattárértékek, zajvédelmi hatásterület határa 

A tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

80. táblázat Zajterhelési határértékek 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

nappal 06–22 óra éjjel 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 

vegyes terület 
55 45 

Gazdasági terület 60 50 

 

A tervezett tevékenység környezetében folytatott egyéb tevékenységek hatásterülete a méréseink alapján nem 

áll fedésben a tervezett létesítmény zajforrásaival, ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 

számú mellékletében meghatározott határértékek az irányadóak. 

Zajterhelési határértékek a beruházás környezetében található településrendezési övezetekben: 

Nappal: Üdülőterület: 45 dB  
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A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint 

a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem 

nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, 

üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB. 

 

Esetünkben nappal a d) pontot vettük a hatásterület határának, tehát nappal 45 dB, éjjel 35 dB (üdülőterületi 

besorolást alapul véve). 

6.3.2.2.2.2. A létesítmény egyedi zajforrásai, működési idejük, elhelyezkedésük (téli 

szezonban) 

6.3.2.2.2.2.1. Zajforrások definiálása 

A tervezett tevékenységgel bővítjük a jelenlegi zajforrásokat. 

A gépészeti berendezésekről egyelőre pontos információn nincs ezért a számítások, csak a szakértői 

tapasztalatok alapján várható zajforrások alapján történtek. 

81. táblázat Zajforrások egyenértékű hangnyomásszint meghatározása nappal LAeqeredő 

Zajforrások 
Gépek száma 

(db) 
Hangszint (db) Üzemóra (h) Referencia idő (h) LAW,i Laeq 

Mobil sífelvonó 5 65 8 8 72,0 72,0 

Felső kötélvezetésű felvonó 1 83 8 8 83,0 83,0 

Doppelmayr felvonó 2 72 8 8 75,0 75,0 

Ratrakk 1 95 4 8 95,0 92,0 

Síszánok 1 82 4 8 82,0 79,0 

Hóágyúk 7 66 4 8 74,5 71,4 

Gépészet 1 60 8 8 60,0 60,0 

Hűtő 1 70 8 8 70,0 70,0 

Parkoló (120 férőhely, óránként 

25 jármű) 
1 84 8 8 84 83,8 

82. táblázat Zajforrások egyenértékű hangnyomásszint meghatározása éjjel LAeqeredő 

Zajforrások 
Gépek száma 

(db) 
Hangszint (db) Üzemóra (h) Referencia idő (h) LAW,i Laeq 

Ratrakk 1 95 0,5 0,5 95,0 95,0 

Síszánok 1 82 0,5 0,5 82,0 82,0 

Hóágyúk 7 66 0,5 0,5 74,5 74,5 

Gépészet 1 60 0,5 0,5 60,0 60,0 

Hűtő 1 70 0,5 0,5 70,0 70,0 

 

LAeqeredő  93,37 dB (nappal) 

LAeqeredő  95,56 dB (éjszaka) 
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6.3.2.2.2.2.2. A megítélés helyén várható zajkibocsátás értékek a nappali és az éjszakai időszakban, 

hatásterületek 

A számítást a német SoundPLAN essential 4.1 számítógépes 

programmal készítettük.  

 

Zajterjedés során figyelembe vett adatok: zajforrás és immisszió pont magassága, burkolat minősége, terjedés 

akadályozatlansága (ill. akadályozottsága - épített környezet objektumainak hatása, lásd. visszaverődés, 

árnyékolás adott esetben). 

 

A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. 

Ennek megfelelően a magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön meghatározásra. 

Megjegyezzük, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés a szabadban” c. 

szabvány szerint veszi figyelembe. 
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45. ábra Zajszintek a telephely környezetében (nappal) 
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46. ábra Zajszintek a telephely környezetében (éjjel) 
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47. ábra Hatásterület (nappal 45 dB, éjjel 35 dB) 

 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 
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83. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke (nappal) 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Irány Szint 

Receptor 

magassága 

(mBf) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 

1 071 34349885,55 5295778,01 West GF 265,76 45,00 22,30 - 

2 0120/8 34349698,92 5295819,49 North west GF 272,12 45,00 35,20 - 

3 0120/8  34349887,55 5295586,12 North west GF 290,08 45,00 8,20 - 

4 0125/3  34349436,51 5295464,50 North east GF 341,66 45,00 18,40 - 

5 0125/6 34349611,88 5295485,41 North GF 365,35 45,00 19,70 - 

 

Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi védendő ingatlanoknál nem várható 

határérték-túllépés. 

84. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke (éjjel) 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Irány Szint 

Receptor 

magassága 

(mBf) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 

1 071 34349885,55 5295778,01 West GF 265,76 35,00 21,40 - 

2 0120/8 34349698,92 5295819,49 North west GF 272,12 35,00 34,80 - 

3 0120/8  34349887,55 5295586,12 North west GF 290,08 35,00 3,30 - 

4 0125/3  34349436,51 5295464,50 North east GF 341,66 35,00 15,40 - 

5 0125/6 34349611,88 5295485,41 North GF 365,35 35,00 19,10 - 

 

Éjszakai időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi védendő ingatlanoknál nem várható 

határérték-túllépés. 

6.3.2.2.2.1. A létesítmény egyedi zajforrásai, működési idejük, elhelyezkedésük (nyári 

szezonban) 

6.3.2.2.2.1.1. Zajforrások definiálása 

A tervezett tevékenységgel bővítjük a jelenlegi zajforrásokat. 

A gépészeti berendezésekről egyelőre pontos információn nincs ezért a számítások, csak a szakértői 

tapasztalatok alapján várható zajforrások alapján történtek. 

85. táblázat Zajforrások egyenértékű hangnyomásszint meghatározása nappal LAeqeredő 

Zajforrások 
Gépek száma 

(db) 
Hangszint (db) Üzemóra (h) Referencia idő (h) LAW,i Laeq 

Kaszálás 1 92 4 8 92,0 89,0 

Doppelmayr felvonó 1 72 8 8 72,0 72,0 

Parkoló (120 férőhely, óránként 

10 jármű) 
1 80 4 8 80 77,0 

LAeqeredő  89,34 dB (nappal) 
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6.3.2.2.2.1.2. A megítélés helyén várható zajkibocsátás értékek a nappali és az éjszakai időszakban, 

hatásterületek 

 

48. ábra Zajszintek a telephely környezetében (nappal) 
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49. ábra Hatásterület (nappal 45 dB) 

 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 
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86. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke (nappal) 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Irány Szint 

Receptor 

magassága 

(mBf) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 

1 071 34349885,55 5295778,01 West GF 265,76 45,00 22,30 - 

2 0120/8 34349698,92 5295819,49 North west GF 272,12 45,00 35,20 - 

3 0120/8  34349887,55 5295586,12 North west GF 290,08 45,00 8,20 - 

4 0125/3  34349436,51 5295464,50 North east GF 341,66 45,00 18,40 - 

5 0125/6 34349611,88 5295485,41 North GF 365,35 45,00 19,70 - 

 

Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi védendő ingatlanoknál nem várható 

határérték-túllépés. 

87. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál és a határérték-túllépés mértéke (éjjel) 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 

X 

(m – UTM) 

Y 

(m – UTM) 
Irány Szint 

Receptor 

magassága 

(mBf) 

Határérték 

(dB) 

Zajszint 

(dB) 

Túllépés 

(dB) 

1 071 34349885,55 5295778,01 West GF 265,76 35,00 21,40 - 

2 0120/8 34349698,92 5295819,49 North west GF 272,12 35,00 34,80 - 

3 0120/8  34349887,55 5295586,12 North west GF 290,08 35,00 3,30 - 

4 0125/3  34349436,51 5295464,50 North east GF 341,66 35,00 15,40 - 

5 0125/6 34349611,88 5295485,41 North GF 365,35 35,00 19,10 - 

 

Éjszakai időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi védendő ingatlanoknál nem várható 

határérték-túllépés. 

6.3.2.2.2.2. A zajcsökkentésre alkalmazható módszerek (eszközök, megoldások, intézkedések) 

leírása, a javasolt módszerektől várható zajcsökkenés elemzése 

A környezeti zaj es rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10.§ 

értelmében környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni. 

 

Zajterhelés csökkenése érdekében megvalósuló egyéb intézkedések 

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsökkentő burkolattal kell ellátni, 

amennyiben a helyszín ennek kialakítását lehetővé teszi. 

- A munkához optimalizált gépteljesítményt kell biztosítani. 

- A munkagépek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

- A munkagépek feleslegesen nem üzemeltethetők. 

- A zajosabb munkafázisokat lehetőség szerint a 08-17 óra közötti időszakra kell időzíteni. 

- A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos 

tevékenységeket. 

 

Megítélésünk szerint nincs szükség aktív zajvédelmi intézkedésekre, azonban javasoljuk, hogy a 

fejlesztést követően zajvédelmi monitoring programot dolgozzanak ki és időszakosan zajmérést 

végezzenek az üzemelés idején. 
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6.3.2.2.2.3. A megközelítési út mentén várható zajterhelés növekedése a létesítés idején 

6.3.2.2.2.3.1. Szezonban (télen) 

A forrás zajkibocsátásának jellemzői, a számítás alapját képező forgalmi adatok 

A létesítés idején a várható órás additív járműforgalom: 

- személygépkocsi: 25 db/h 

- busz: 1 db/h 

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljából az alábbiak szerint csoportosítottuk a NMPB 

96 (Guide du Bruit) szabvány szerint: 

- light vehicle (1., 2., 7. kategória) 

- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategória) 

88. táblázat Jelenlegi órás forgalom a fenti 2 kategóriára osztva 

Időszak LIGHT HEAVY 

jelenleg 40,1 7,59 

téli szezon idején 65,1 8,59 

 

Zajterhelés meghatározása 

89. táblázat Input adatok és zajemisszió 

 ADT 
Vehicles 

(Light / Heavy) 

Speeds 

(Light / Heavy / 

Traffic flow) 

Road surface 
Gradient 

(min/max %) 

Emission level 

(dB(A)) 

1 1176 65 / 9 50 / 50 / stea 
Cement concrete 

and corrugated asphalt 
-37,8/30,1 75,8 - 76,8 

 

A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 

90. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Irány Szint 

Receptor 

magassága (mBf) 
Határérték (dB) Zajszint (dB) 

Túllépés mértéke 

(dB) 

1 068/2 North west GF 269,50 55 42,20 - 

2 071 West GF 265,76 55 53,80 - 

3 087/9 West GF 118,94 55 48,80 - 

4 0115 North GF 244,49 55 55,90 0,90 

5 0120/8 North east GF 272,12 55 46,00 - 

6 0120/8  South east GF 288,58 55 61,10 6,10 

7 0125/3  South west GF 341,78 55 37,00 - 

8 0125/6 North GF 365,35 55 17,60 - 

9 0125/21  South west GF 342,23 55 46,90 - 

10 0134 North GF 315,66 55 37,70 - 

11 1082/3 North GF 204,14 55 63,30 8,30 

12 1082/4 North GF 206,84 55 57,10 2,10 

13 1084 South west GF 234,87 55 48,30 - 

14 1089 North west GF 166,28 55 60,80 5,80 
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50. ábra Zajszintek téli üzemben az út környezetében 
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91. táblázat Zajszint emelkedés a létesítés idején a védendő ingatlanoknál 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Határérték (dB) 

Zajszint (dB) 

jelenleg 

Zajszint (dB) 

téli üzem 

Zajszint emelkedés mértéke 

(dB) 

1 068/2 55,00 41,20 42,20 1,00 

2 071 55,00 52,80 53,80 1,00 

3 087/9 55,00 47,70 48,80 1,10 

4 0115 55,00 54,80 55,90 1,10 

5 0120/8 55,00 44,90 46,00 1,10 

6 0120/8  55,00 60,00 61,10 1,10 

7 0125/3  55,00 36,00 37,00 1,00 

8 0125/6 55,00 16,50 17,60 1,10 

9 0125/21  55,00 45,80 46,90 1,10 

10 0134 55,00 36,60 37,70 1,10 

11 1082/3 55,00 62,20 63,30 1,10 

12 1082/4 55,00 56,00 57,10 1,10 

13 1084 55,00 47,20 48,30 1,10 

14 1089 55,00 59,80 60,80 1,00 

 

A számítások alapján látható, hogy a jelenlegi csúcsóraforgalmat növelve a téli üzemelés forgalmával a 

védendő objektumoknál kismértékű zajszint emelkedés várható, azonban a hatás nem jelentős (<3 dB). 

6.3.2.2.2.3.2. Szezonon kívül (nyári hasznosítás) 

A forrás zajkibocsátásának jellemzői, a számítás alapját képező forgalmi adatok 

A létesítés idején a várható órás additív járműforgalom: 

- személygépkocsi: 10 db/h 

- busz: 1 db/h 

A forgalmi adatokat a SOUNDPLAN modellbe illesztés céljából az alábbiak szerint csoportosítottuk a NMPB 

96 (Guide du Bruit) szabvány szerint: 

- light vehicle (1., 2., 7. kategória) 

- heavy vehicle (3., 4., 5. 6. kategória) 

92. táblázat Jelenlegi órás forgalom a fenti 2 kategóriára osztva 

Időszak LIGHT HEAVY 

jelenleg 40,1 7,59 

téli szezon idején 50,1 8,59 

 

Zajterhelés meghatározása 

93. táblázat Input adatok és zajemisszió 

 ADT 
Vehicles 

(Light / Heavy) 

Speeds 

(Light / Heavy / 

Traffic flow) 

Road surface 
Gradient 

(min/max %) 

Emission level 

(dB(A)) 

1 938 50 / 9 50 / 50 / stea 
Cement concrete 

and corrugated asphalt 
-37,8/30,1 75,6 - 76,4 
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A következő táblázatban láthatók a védendő objektumoknál kialakuló zajszintek. 

94. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Irány Szint 

Receptor 

magassága (mBf) 
Határérték (dB) Zajszint (dB) 

Túllépés mértéke 

(dB) 

1 068/2 North west GF 269,50 55 41,80 - 

2 071 West GF 265,76 55 53,40 - 

3 087/9 West GF 118,94 55 48,40 - 

4 0115 North GF 244,49 55 55,50 0,50 

5 0120/8 North east GF 272,12 55 45,60 - 

6 0120/8  South east GF 288,58 55 60,70 5,70 

7 0125/3  South west GF 341,78 55 36,70 - 

8 0125/6 North GF 365,35 55 17,20 - 

9 0125/21  South west GF 342,23 55 46,50 - 

10 0134 North GF 315,66 55 37,30 - 

11 1082/3 North GF 204,14 55 62,90 7,90 

12 1082/4 North GF 206,84 55 56,70 1,70 

13 1084 South west GF 234,87 55 47,90 - 

14 1089 North west GF 166,28 55 60,50 5,50 

 

95. táblázat Zajszint emelkedés a létesítés idején a védendő ingatlanoknál 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Határérték (dB) 

Zajszint (dB) 

jelenleg 

Zajszint (dB) 

nyári üzem 

Zajszint emelkedés mértéke 

(dB) 

1 068/2 55,00 41,20 41,80 0,60 

2 071 55,00 52,80 53,40 0,60 

3 087/9 55,00 47,70 48,40 0,70 

4 0115 55,00 54,80 55,50 0,70 

5 0120/8 55,00 44,90 45,60 0,70 

6 0120/8  55,00 60,00 60,70 0,70 

7 0125/3  55,00 36,00 36,70 0,70 

8 0125/6 55,00 16,50 17,20 0,70 

9 0125/21  55,00 45,80 46,50 0,70 

10 0134 55,00 36,60 37,30 0,70 

11 1082/3 55,00 62,20 62,90 0,70 

12 1082/4 55,00 56,00 56,70 0,70 

13 1084 55,00 47,20 47,90 0,70 

14 1089 55,00 59,80 60,50 0,70 

 

A számítások alapján látható, hogy a jelenlegi csúcsóraforgalmat növelve a nyári üzemelés forgalmával a 

védendő objektumoknál kismértékű zajszint emelkedés várható, azonban a hatás nem jelentős (<3 dB). 
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51. ábra Zajszintek téli üzemben az út környezetében 
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6.3.2.2.3. Talajvédelem 

A beruházás önmagában területet foglal, mellyel az érintett földrészlet elveszti talaj funkcióját, ezért ebből a 

szempontból – bár az adott helyen megsemmisítő – de összességében elviselhetően terhelő hatású.  

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó parkfenntartó, valamint 

szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek előfordulása csak 

kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést.  

A tervezett víztározó talajszennyezést nem idézhet elő. 

Természetesen talajvédelmi szempontból a tervezett tevékenység nem kedvező, azonban a hatás a tározó és az 

egyéb területfoglalások (fordítókerék) területére koncentrálódik. 

A felvonó nyomvonalában végzett tereprendezés után a humusz visszaterítésre kerül, a terület néhány éven 

belül visszanyeri eredeti funkcióit. 

6.3.2.2.4. Hulladékgazdálkodást érintő hatások 

A fejlesztés követően normál körülmények között kommunális hulladékok képződnek, valamint a karbantartás 

során keletkezhet minimális mennyiségű hulladék. 

A jelenlegi hulladékgazdálkodási gyakorlat nem változik a fejlesztés eredményeként. 
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6.4. ÉLŐVILÁGOT, ILL, A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETET, BARLANGOT, 

NATURA 2000 TERÜLETET, ÉS A TERÜLET TERMÉSZETVÉDELMI 

STÁTUSZÁTÓL FÜGGETLENÜL A VÉDETT FAJOKAT ÉRINTŐ HATÁSOK 

ISMERTETÉSE 

6.4.1. A vizsgált terület bemutatása  

A Nagyvillám Sípálya a Visegrádi-hegységhez tartozó Nagyvillám-hegy (377,5 m) északi oldalán (kb. 340–

20° közötti kitettségben) került kialakításra; felső része meredek, a lejtőszög nagysága kb. 30–35°, míg alsó 

része kevésbé meredek (kb. 20°). Életföldrajzi szempontból ez a terület a Pannóniai flóratartomány, Ősmátrai 

flóravidékének Visegradense flórajárásához tartozik. Potenciális vegetációját tekintve a hegyi gyertyános-

tölgyesek övébe esik (Zólyomi 1989). 

 

 

52. ábraA tervezett tevékenységgel érintett helyszínek: kék – tervezett víztározó és vezetékek, piros – tervezett 

downhillcart pálya nyomvonala (részleges tereprendezés is), sárga négyzetrácsos – felvonó bővítése, zöld sávozott – 

feltöltés, tereprendezés 
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6.4.2. Természetvédelmi érintettség  

A terület teljes egészében részét képezi a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó, 60676 

hektár kiterjedésű Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, ezáltal országos jelentőségű védett természeti 

területnek számít. 

Emellett részét képzi a 30145,74 hektár kiterjedésű, HUDI20039 számú, Pilis és Visegrádi-hegység 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek, valamint a 49556,83 hektár kiterjedésű, 

HUDI10002 számú, Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi területnek, mely 

utóbbiak közösségi jelentőségű területek, az Európai Unió Natura 2000 hálózatának részei.  

6.4.2.1. A HUDI20039 számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

A tevékenység által érintett terület a HUDI20039 számú, Pilis és Visegrádi-hegység kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület részét képzi. A Natura 2000 terület teljes kiterjedése 30145,74 

hektár, melyet az alábbi közösségi jelentőségű vagy kiemelt jelentőségű élőhelyekre és fajokra 

jelöltek ki (azaz ezek a nevezett Natura 2000 terület jelölő élőhelyei és fajai). A továbbiakban a 

kiemelt jelentőségű élőhelyeket és fajokat *-gal jelezzük. 

6.4.2.1.1. Természetvédelmi prioritások és célkitűzések 

Általános célkitűzés:  

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi 

jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, 

helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a 

fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

 

Specifikus célok:  

A kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: 

A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.  

A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.  

Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül – jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős 

erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.  

A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.  

A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, 

vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.  

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: 

Inváziós fajok (selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő) által 

veszélyeztetett gyepek megóvása a degradációtól. 

A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy 

ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, 

cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a magas 

természetességű bükkösök, melegkedvelő tölgyesek, cseresek és a gyertyános tölgyesek területén.  

A becserjésedés, beerdősödés miatt degradálódó jelölő élőhely száraz gyepek területén a szukcesszió lassítása, 

a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.  

A gyom- és kultúrfajok (Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailathus altissima, Prunus serotina, Populus x 

hybrida, Pinus nigra, Asclepias syriaca, Solidago gigantea, S. canadensis, Aster spp., stb.) eltávolítása-

fékentartása, konkurrenciájuk leküzdése az élőhely őshonos fajai érdekében.  
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A kiemelt jelentőségű jelölő fajok közül a kövirák (Austropotamobius torrentium) megőrzése érdekében 

szükséges a vízfolyások vízminőségének azonnali javítása, a szennyező források felderítése, a szennyezések 

megszüntetése.  

A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli 

elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű , méreteloszlású holt fa biztosítása.  

A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból 

jelentős barlangok lezárása.  

A vöröshasú unka (Bombina bombina), sárgahasú unka (Bombina variegata) populációk érdekében a kis tavak, 

vízállások megőrzése.  

A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges 

a populáció folyamatos fennmaradásához megfelelő faállományt.  

A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében biztosítani kell élőhelyén talajszinti faodúk 

meglétét és kialakulásának lehetőségét, elsősorban idősebb sarj eredetű tölgyes állományok fenntartásával és 

részben sarj eredetű erdőállományok felnevelésével.  

A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populáció megőrzése érdekében a vadvédelmi kerítést a vadlétszám 

megfelelő méretűre csökkentéséig szükséges fenntartani.  

A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást 

ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő 

élőhelyek területéről.  

A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjárműforgalom, crossmotorozás, quad, 

siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A 

lovas, gyalogos turista forgalom, szabályozása, túraútvonalak kijelölése, folyamatos ellenőrzése.  

Az illegálisan kialakított anyagnyerőhelyek gyom és hulladék mentesítése, további lerakások 

megakadályozása, pl. az utak lezárásával, őshonos fafajú erdő kialakításával történő rekultivációja a 

megmaradt eredeti domborzati formák bolygatása nélkül. 

Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.  

6.4.2.1.2. Jelölő élőhelyek  

40A0* Kontinentális cserjések* [Subcontinental peri-Pannonic scrub*]; kiterjedés: kb. 904 ha, borítása: 3%, 

reprezentativitása a területen: C.  

6190 Pannon sziklagyepek [Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)]; kiterjedés: kb. 302 

ha, borítás: 1%, reprezentativitása a területen: B  

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek [Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on 

calcareous substrates (Festuco-Brometalia)]; kiterjedés: kb. 603 ha, borítása: 2%, reprezentativitása a 

területen: C.  

6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők* [Sub-pannonic steppic grasslands*]; kiterjedés: kb. 302 

ha, borítása: 1%, reprezentativitása a területen: C.  

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek [Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)]; kiterjedés: kb. 482 ha, borítása: 1,6%, reprezentativitása a területen: C.  

8150 Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet [Medio-European upland siliceous screes]; 

kiterjedés: kb. 302 ha, borítása: 1%, reprezentativitása a területen: C.  

8210 Mészkedvelő sziklanövényzet [Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation]; kiterjedés: kb. 

302 ha, borítása: 1%, reprezentativitása a területen: C.  

8220 Mészkerülő sziklanövényzet [Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation]; kiterjedés: kb. 15 

ha, borítása: 0,05%, reprezentativitása a területen: C.  

8310 A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok [Caves not open to the public]; borítása: 1%, 

reprezentativitása a területen: B.  
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9130 Szubmontán és montán bükkösök [Asperulo-Fagetum beech forests]; kiterjedés: kb. 5426 ha, borítása: 

18%, reprezentativitása a területen: A.  

9150 Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők [Medio-European limestone beech 

forests of the Cephalanthero-Fagion]; kiterjedés: kb. 603 ha, borítása: 2%, reprezentativitása a területen: C.  

9180* Törmeléklejtő- és szurdokerdők* [Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines*]; kiterjedés: kb. 

603 ha, borítása: 2%, reprezentativitása a területen: C.  

91E0* Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők* [Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)*]; kiterjedés: kb. 302 ha, borítása: 1%, 

reprezentativitása a területen: C.  

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek* [Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus*]; 

kiterjedés: kb. 10551 ha, borítása: 35%, reprezentativitása a területen: A.  

91H0* Pannon molyhos tölgyesek* [Pannonian woods with Quercus pubescens*]; kiterjedés: kb. 1507 ha, 

borítása: 5%, reprezentativitása a területen: C.  

91M0 Pannon cseres-tölgyesek [Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests]; kiterjedés: kb. 7536 ha, 

borítása: 25%, reprezentativitása a területen: A.  

6.4.2.1.3. Jelölő növényfajok  

Dianthus plumarius subsp. regis-stephani* (István király-szegfű*), állománynagyság a területen: 101-250, 

relatív populációméret a területen: B.  

Echium russicum/maculatum (piros kígyószisz), állománynagyság a területen: 500-600, relatív populációméret 

a területen: C.  

Ferula sadleriana* (magyarföldi husáng*) állománynagyság a területen: 1000-3000, relatív populációméret a 

területen: A.  

Himantoglossum caprinum/jankae (bíboros vagy Janka-sallangvirág), állománynagyság a területen: 50-100, 

relatív populációméret a területen: C.  

Iris humilis subsp. arenaria (homoki nőszirom) állománynagyság a területen: 2001-5000, relatív 

populációméret a területen: C.  

Pulsatilla grandis (leánykökörcsin) állománynagyság a területen: 5000-7000, relatív populációméret a 

területen: B.  

Pyrus magyarica* (magyar vadkörte*), állománynagyság a területen: 5, relatív populációméret a területen: A.  

Seseli leucospermum (magyar gurgolya), állománynagyság a területen: 500-1000, relatív populációméret a 

területen: C.  

6.4.2.1.4. Jelölő állatfajok  

EMLŐSÖK  

Barbastella barbastellus (piszedenevér): Európában és a Kaukázusban honos faj, Magyarországon 

szórványosan fordul elő. Erdős hegyvidékek lakója, de síkságokon is él. Állománynagysága a területen: 

„ritka”, Relatív populációméret: „C”.  

Lutra lutra (vidra): Eurázsiai elterjedésű faj, megtalálható Európa nagy részén, Ázsiában egészen Japánig, 

illetve délkelet felé a Szunda-szigetekig, továbbá Észak-Afrikában is előfordul. A vizek, vízpartok közelségét 

kedveli, különösen ott, ahol a víz csendes, nem túl erős sodrású, illetve a vízparton sűrű a növényzet. Általában 

az édesvizek környékén él, de Nyugat-Európában és Skandináviában a tengeröblökben is megtalálható. Nyugat 

és Közép Európa más országaihoz képest Magyarországi állománya jelentős. Állománynagysága a területen: 

„ritka”, Relatív populációméret: „C”.  

Miniopterus schreibersi (hosszúszárnyú denevér): Európa déli részein, a Közel-Keleten és Afrika egy részén 

honos. Hazánkban ritka előfordulású. Nyáron is barlangokban él, meleg barlangokban és hasadékokban telel 

át. Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”.  
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Myotis bechsteini (nagyfülű denevér): Európától a Kaukázusig fordul elő, de mindenütt ritka. Erdőkben, 

öregebb parkokban él. Nyáron faodvakban tölti az éjszakát, télen szívesebben keres fel sziklahasadékokat és 

barlangokat. Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”.  

Myotis blythii (hegyesorrú denevér): A hegyesorrú denevér Dél-Európában, a Földközi-tenger mellékén és 

Délkelet-Európában valamint Közép-Ázsia egy részén él. Hazánkban gyakori. Állománynagysága a területen: 

201-500, Relatív populációméret: „C”.  

Myotis dasycneme (tavi denevér): Elterjedési területe Franciaországtól keletre az oroszországi Jenyiszej 

folyóig és Kazahsztán északnyugati részéig terjed. Magyarországon csak szórványosan fordul elő. Elsősorban 

vizek közelségét kedveli, téli álmát barlangokban alussza át. Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív 

populációméret: „C”.  

Myotis emarginatus (csonkafülű denevér): Főleg Európában és a Kaukázus egyes részein található meg, 

bizonyos területekről kipusztult. Magyarországon szórványosan előforduló faj. Leginkább magánosan, néha 

kis csoportokban, barlangok mélyén telel át. Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: 

„C”.  

Myotis myotis (közönséges denevér): Skandinávia és Észak-kelet Európa kivételével Európa nagy részén és a 

Közel-Kelet egyes részein honos. Hazánkban gyakori. Kedveli a nyílt, ritkás erdőket, de lakott területen is 

megtelepszik. Nyári szállásul régi épületek padlásait, ritkábban üreges fákat, mesterséges fészekodúkat 

használ, barlangokban telel át. Állománynagysága a területen: 1001-2000, Relatív populációméret: „B”.  

Rhinolophus euryale (kereknyergű patkósdenevér): Európa déli részén, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten 

honos faj. Hazánkban húzódik elterjedésének északi határa. Elsősorban az Északi-középhegységből ismertek 

hazai szaporodó kolóniái, kedveli a karsztvidékek üregrendszereinek nagy termeit. Állománynagysága a 

területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”.  

Rhinolophus ferrumequinum (nagy patkósdenevér): Palearktikus elterjedésű faj, az Egyesült Királyságtól 

Japánig előfordul. Európában északi elterjedésének határa Nagy-Britannia, Belgium és Lengyelország. Cserje- 

és facsoportokkal váltakozó nyílt területek, napfényes erdők lakója. Csoportokban alszik és telel át, rendszerint 

barlangokban, de faodvakban és sziklahasadékokban is előfordul. Nyáron öreg épületek padlásterében is 

előkerül. Állománynagysága a területen: 10-30, Relatív populációméret: „C”.  

Rhinolophus hipposideros (kis patkósdenevér): Európai elterjedésű denevérfaj. A hazai fajok közül a 

leggyakoribb, majdnem minden barlangban előfordul. Ritkás erdők, kultúrtájak, elszórt facsoportokkal tagolt 

nyílt területek lakója. Nappal barlangokban, padlásokon pihen, csoportosan telel át. Állománynagysága a 

területen: 201-500, Relatív populációméret: „C”.  

 

KÉTÉLTŰEK, HÜLLŐK  

Bombina bombina (vöröshasú unka): Európa középső és keleti felében, Dániától Törökországig, általában 0 

és 250 méter tengerszint feletti magasság között található. Magyarországon elsősorban síkvidéki elterjedésű, 

de domb- és alacsonyabb hegyvidékeken is előfordul. Kisebb, ritkán időszakos vizekben szaporodik (pl.: 

lefűződött patakmedrek), elsősorban a sekély, dús növényzetű, gyorsan felmelegedő állóvizeket kedveli. 

Állománynagysága a területen: 1001-5000, Relatív populációméret: „C”.  

Bombina variegata (sárgahasú unka): Európai elterjedésű faj, Franciaországtól kelet felé Közép- és Dél-

Európán át a Fekete-tengerig, déli irányban Dél-Olaszországig és Görögországig fordul elő. Délnyugat- és 

Észak-Európából hiányzik. Bármilyen kisebb vízben megtelepedik, de a folyóvizeket kerüli. Leggyakrabban 

olyan pocsolyákban és kis tavakban fordul elő, amelyekben másfajta békák nincsenek, akár a néhány hétig 

vízzel telt keréknyomokban is. Hazánkban elsősorban a magasabb hegyvidékek vizeiben él. 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”.  

Emys orbicularis (mocsári teknős): A mocsári teknős Dél- és Kelet-Európa nagy részén, Marokkóban, a 

Fekete-tenger anatóliai partvidéke mentén, a Kaszpi-tenger vidékén, keleten egészen az Aral-tóig előfordul. 

Kedveli a sekély, iszapos síkvidéki állóvizeket. Európában ez a legészakibb, nagy területen elterjedt teknősfaj; 

a teknősök egyetlen, a Kárpát-medencében is honos faja. Magyarországon elsősorban a síkvidékek iszapos 

álló- vagy lassan folydogáló vizeiben él. Kedveli a napsütötte, sűrűn benőtt erdei tavakat és a ligeterdőkkel 

szegélyezett holtágakat. Csak víz közelében él meg. Állománynagysága a területen: 5-10, Relatív 

populációméret: „C”.  
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HALAK  

Barbus meridionalis (Petényi- vagy magyar márna): A Kárpát-medencében endemikus halfaj, 

elterjedési területének központja a Duna medencéje, de megtalálható a Visztula és a Dnyeszter 

vízgyűjtő területén is. (Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus 

(balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is. A 

legújabb genetikai vizsgálatok alapján önálló alfajokat/kisfajokat is megkülönböztetnek.). Tiszta, 

gyorsfolyású folyóvizek lakója. Állománynagysága a területen: 100-500, Relatív populációméret: 

„C”.  

 

GERINCTELENEK  

Austropotamobius torrentium* (kövi rák*): Tiszta vizű, kavicsos vagy köves medrű patakok lakója. Alkonyati 

aktivitású mindenevő, táplálékát főleg férgek, csigák és kagylók alkotják, de egyéb állatokat és dögöt is 

fogyaszt. Állománynagysága a területen: 1000 példány. Relatív populációméret: „A”.  

Callimorpha/Euplagia quadripunctaria* (csíkos medvelepke*): Nyugat-palearktikus, Európa északi részén 

jóval ritkább, sokfelé hiányzik. Hazánkban a Dunántúlon, illetve a Középhegységben elterjedt és igen gyakori, 

az Alföldön erősen lokális. Élőhelyein mindenfelé általánosan gyakori, sőt, helyenként közönséges. Az imágók 

július-augusztus körül repülnek. Hernyója polifág, főként üde erdők lágyszárú növényzetén (például Lamium, 

Urtica, Epilobium fajokon) él, de esetenként cserjéken és fákon is kifejlődhet (Prunus, Corylus, Quercus spp.). 

Állománynagysága a területen: 500-1000 példány. Relatív populációméret: „C”.  

Cerambyx cerdo (nagy hőscincér): Az eredetileg egész Európában honos faj mára Közép-Európa nagy részén 

kipusztult, rendszeresen Kelet- és Délkelet-Európában fordul elő. Magyarország középhegységi tölgyeseiben 

elég gyakori, az Alföldön kizárólag fás legelőkön lehet rábukkanni. Főleg idős fákkal bíró tölgyesek szegélyein 

tisztásain él. A bogarak a tölgyek kifolyó nedveit fogyasztják. Az egészséges fákat rendszerint elkerülik; 

szaproxilofág faj. Lárvái a fakéreg alatt élnek, később a tölgyek élő törzsébe is mélyen berágják magukat. 3-4 

év után a lárvák a járat végében bebábozódnak. A bogarak csak a következő év májusán jönnek elő. 

Állománynagysága a területen: 10000 példány. Relatív populációméret: „B”.  

Cucujus cinnaberinus (skarlátbogár): Rejtett életet élő, viszonylag gyakori bogarunk. Európában elterjedt 

szaproxilofág faj. A lárvák fakéreg alatt fejlődnek, ahol a nyári bábozódás előtt legalább két évet töltenek. A 

kifejlett állatok megfigyelésére a tavaszi nyár eleji időszak a legmegfelelőbb mikor azok a szaporodási 

időszakban elhagyják a kérget (Horak & Chobot 2011). Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 

populációméret: „C”.  

Dioszeghyana schmidtii (magyar tavaszi-fésűsbagoly): Kárpát-medencéből leírt faj elterjedési területe: 

Magyarország, Szlovákia, Románia, Bulgária és É-Görögország mellett Törökország, ahol az ssp. pinkeri 

(Hreblay & Varga, 1993) alfaj él. Pontomediterrán faunaelem, állatföldrajzilag fontos színezőelem, 

posztglaciális reliktum. Az alföldi és dombvidéki-hegylábi területek erdőssztyepp-tölgyeseinek lakója. A 

lepke áprilisban rajzik, hernyójának fő tápnövénye a tatárjuhar és a mezei juhar, emellett esetenként tölgy fajok 

is megél (Korompai & Kozma 2004, Varga 1989). Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 

populációméret: „C”.  

Eriogaster catax (sárga gyapjasszövő): Hernyójának fő tápnövényei a kökény és a galagonya, de ritkábban fűz-

, nyár- és tölgyféléket is elfogyaszt. A hernyók március legvégén, hűvösebb területeken vagy elhúzódó tél 

esetén április elején-közepén kelnek ki. Az imágók szeptember-október környékén repülnek. Európai 

faunaelem, élőhelyéül erdőszegélyek; meleg, déli kitettségű domb- és hegyoldalak cserjései, cserjésedő rétjei; 

cserjésedő legelők; illetve mezsgyék szolgálnak. Nyugat Európában erősen megritkult nálunk szerencsére még 

sokfelé megtalálható. Nagyobb egyedszámban inkább a Beregi-sík erdeinek szegélyében, az Északi-

középhegység déli előterében, valamint a Dunántúli-középhegység, a Mecsek, a Villányi-hegység, a Zselic 

déli vagy nyugati fekvésű lejtőin él (Internet 1.). Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 

populációméret: „C”.  

Glyphipterix loricatella (budai szakállasmoly): Hazánkban felfedezett igen ritka előfordulású xerotherm 

lepkefaj. Magyarországon, Szerbiában és Albániában terjedt el. Nyáron repül. Az élőhelyeit érő antropogén 

terhelés miatt veszélyeztetett csökkenő állományú. Ronkay (2004) tipikus „lappangó fajként” említi. A 

kipusztultnak vélt fajt újra sikerült nagyobb számban megfigyelni a Budai- és Pilisi-hegység domboldalain. A 

faj tápnövénye és lárvastádiumai a mai napig nem ismertek. Állománynagysága a területen: „nagyon ritka”. 

Relatív populációméret: „C”.  
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Isophya costata (magyar tarsza): Faunánk röpképtelen, gyengén szklerotizált lomha mozgású szöcskefaja. 

Elterjedése Magyarországon kívül mindeddig csak Kelt-Ausztriából és Erdélyből ismert. Nálunk a 

középhegységek előhegyein és a Tiszántúl déli részén fordul elő. Jelenléte változatos összetételű löszpusztai 

gyepekhez köthető. A viszonylag korán megjelenő imágók júliusig tartanak ki. A faj hazai elterjedéséről Nagy 

(2002) közöl összefoglalást. Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”.  

Limoniscus violaceus (kék pattanóbogár): Korhadékban fejlődő faj. A bogarak a bábkamrában telelnek át. 

Igazi ritkaság Európa-szerte fokozottan védett. Eddig nagyon kevés lelőhelyről került elő, állományai 

egészséges fák korhadó gesztjével összeköttetésben álló talaj közeli odvakban éltek, szaproxilofág. 

Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”.  

Lucanus cervus (szarvasbogár): A szarvasbogárfélék családjának legnagyobb termetű faja. Erdőlakó, 

elsősorban tölgyesekben él. A lárvák fejlődéséhez öreg, korhadó fák szükségesek, ezért idősebb állományú 

tölgyesekben figyelhetők meg nagyobb egyedszámban. A kifejlett bogarak május végén, júniusban jelennek 

meg. Nappal a lombkoronaszintben tartózkodnak, a fák sérüléseiből kifolyó nedvet nyalogatják. Főként 

alkonyatkor repülnek. A kifejlett állatok pár hétig élnek, július végére, augusztus elejére elpusztulnak. 

Állománynagysága a területen: 100000 példány. Relatív populációméret: „B”.  

Lycaena dispar (nagy tűzlepke): Euroszibériai higrophil faj, a zonális erdőssztyepet kísérő nedves réteken, 

mocsár- és lápréteken Európában számos helyen gyakori volt. Az élőhelyeinek eltűnése miatt Nyugat-

Európában mindenütt erősen megritkult, sőt az angliai törzsalak a Lycaena dispar dispar már a XIX. század 

közepén kipusztult. Magyarországon különböző vizes élőhelyeken (láp-, mocsár- és turjánréteken, ártéri 

nedves réteken, patak- és folyóvölgyek mentén, csatornaparton) általánosan elterjedt. Hernyójának 

tápnövényei különböző lórom-fajok (főleg Rumex hydrolapathum, Rumex aquaticus). Élőhelyein általában 

csak egyesével található. Május közepétől június közepéig, illetve július közepétől szeptember közepéig repül. 

Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”.  

Morimus funereus (gyászcincér): A gyászcincér Közép- és Délkelet-Európában elterjedt. Magyarországon 

leginkább a Dunántúli-középhegységben, és a Dél-Dunántúlon gyakori (Mecsek, Villányi-hegység). A 

gyászcincér dombságok és középhegységek öreg tölgyeseiben és bükköseiben található meg. A nőstény elhalt, 

de napsütötte bükk, illetve tölgyfajok törzsek meglazult kérge alá rakja petéit. A lárvák legalább két évig 

fejlődnek. Az imágók május közepétől szeptemberig főleg farakásokon, elhalt bükk és tölgyfákon láthatók 

(Merkl & Vígh 2009). Állománynagysága a területen: 251-500 példány. Relatív populációméret: „C”.  

Paracaloptenus caloptenoides (álolasz sáska): Balkáni elterjedési centrumú, röpképtelen, geobiont faj, ami a 

Kárpát-medencében éri el elterjedésének északi határát. A fajnak a Balkánon több alfaja is ismert (Varga 

2005). Szlovákiai előfordulásáról Gavlas (2004) közöl adatot. A faj hazánkban a Dunántúli- és az Északi-

középhegység területén mutat szigetszerű elterjedést (Kenyeres & Bauer 2000, Nagy & Rácz 1996, Nagy & 

Szövényi 2001, Nagy et al. 1999, Nagy 2008). A faj egyedei a meleg száraz, alacsony füvű biotópokat 

részesítik előnyben (Nagy 2002). Gombafertőzésekre érzékenyek. Irodalmi dadatok szerint (Harz 1957) az 

egyedek többsége nedvesebb körülmények között elpusztul. Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 

populációméret: „C”.  

Phyllometra culminaria (csüngőaraszoló): A faj a Kárpát-medence sztyep-reliktumainak egyik jelentős 

képviselője. A xeromontán eredetű sztyepfaj nálunk éri el elterjedésének nyugati határát. A Kárpát-

medencében jelenleg már csak egyetlen biztos populációja ismeretes, mely mind földrajzilag, mind 

genetikailag igen erősen izolálódott a faj többi ismert (kisázsiai, dél-urali és turkomán) populációitól. A 

Csákberénynél, nyílt dolomit-sziklagyepben élő állománya, 1971-óta ismert. Veszprémi populációja biztosan, 

a pilisi pedig valószínűleg kipusztult így a faj a kipusztulás közvetlen veszélyébe került (Varga 1989). 

Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”.  

Rosalia alpina* (havasi cincér*): Ez a Magyarországon és Dél-Európában, valamint Szlovákia keleti részén 

rendszeresen előforduló ritka, védett faj Közép-Európában már sok helyütt kipusztult. Fejlődésmenete az idős 

fákhoz kötött. Magyarországon elsősorban a Dunántúli-középhegység, a Mecsek, illetve a Dunántúli-dombság 

bükköseiben és az Északi-középhegység egyes részein találkozhatunk vele. A bükkön kívül kőrisben, 

gyertyánban, sőt dióban is kifejlődik. Az imágók júniustól szeptemberig láthatók. Állománynagysága a 

területen: 2000-5000 példány. Relatív populációméret: „B”.  

Stenobothrus eurasius (eurázsiai rétisáska): Az eurázsiai sztyepzóna reliktum-előfordulásokkal jellemezhető 

gyeplakó (chortobiont) faja (Rácz 1998, Holuša & Holuša 2002, Gavlas 2005). Magyarországon többnyire déli 

kitettségű, xerotherm sztyepréteken, erdőssztyep foltokon, illetve sziklagyepekkel mozaikoló karszt-

bokorerdőkben fordul elő. Állománynagysága a területen: 500-1000. Relatív populációméret: „C”.  
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Vertigo moulinsiana (hasas törpecsiga): Apró termetű faj. Erősen nedvességigényes főleg lápréteken, magas 

sásréteken sőt égeresekben és más nedves talajú erdőkben fordul elő, élőhelyén néhol igen gyakori. 

Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”.  

Vertigo angustior (hosszúfogú törpecsiga): Apró termetű faj, balra kanyarodó szájadékáról könnyen 

felismerhető. Erősen nedvességigényes főleg lápréteken, magas sásréteken sőt égeresekben és más nedves 

talajú erdőkben fordul elő, élőhelyén néhol igen gyakori. Állománynagysága a területen: „gyakori”. Relatív 

populációméret: „C”. 

6.4.2.2. HUDI10002 számú különleges madárvédelmi terület (SPA)  

A beruházás által érintett terület a HUDI10002 számú, Börzsöny és Visegrádi-hegység elnevezésű különleges 

madárvédelmi területnek (SPA) részét képzi. A madárvédelmi Natura 2000 terület teljes kiterjedése 49556,83 

hektár. A HUDI10002 Natura 2000 terület jelölő fajainak listája, valamint kódja és neve az EU Natura 2000 

hálózatot bemutató honlapjáról, a „Standard Data Form” információi alapján készült 

(http://natura2000.eea.europa.eu). A terület kiterjedését a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 6. melléklete 

alapján mutatjuk be. 

6.4.2.2.1. Természetvédelmi célkitűzések („Standard Data Form” alapján 

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

Általános célkitűzés: 

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi 

jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, 

helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek 

természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

Specifikus célok: Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának 

megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a 

fekete gólyát (Ciconia nigra), a vándorsólymot (Falco peregrinus), a fehérhátú fakopáncsot (Dendrocopos 

leucotos) és a kis légykapót (Ficedula parva). A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek természetszerű 

szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek, erdők fenntartása szakszerű 

hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének 

elérése. Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Tájidegen 

energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése. A beépített területek területi kiterjedésének 

minimalizálása. Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása. Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. 

A szálaló vágás, szálalás bevezetése az arra alkalmas területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének 

folyamatos megőrzése érdekében. Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: 

Középhegységi vízfolyások állapotának javítása, erdészeti gázlók felszámolása, újak létesítésének elkerülése. 

Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. Meglévő és új létesítésű 

középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe 

helyezése. Invázív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, 

erdei fenyő terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó 

legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek, hegyi rétek területén a 

túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő fajoknak otthont adó erdei élőhelyek állományaiban 

előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő 

használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori 

összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, 

gyertyános tölgyesek területén. Szükséges a jelölő fajoknak élőhelyet biztosító sziklatörmelék erdők vágáskor 

nélküli, örökerdőként való megőrzése. A jelölő harkályfajok állományának fenntartása, illetve növelése 

érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok 

fenntartása, megfelelő mennyiségű (min. 20-40 m3/ha), méreteloszlású holt fa biztosítása. Mesterséges fészkek 

kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. Öreg és böhöncös faegyedek megőrzése. Nagy területi 

kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció (erdészeti feltáró utak, közelítő hálózat 

túlzott sűrítése) elkerülése. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó 

terület sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk. 

A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne okozza az erdők, gyepek degradációját, 
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ne veszélyeztesse a földön fészkelő madárfajok állományát. A tájidegen muflon állomány kiszorítása a magas 

természetességű fontos madár táplálkozó területet jelentő gyepekről. Környezetkímélő gyom és rovarirtó, 

illetve növényvédőszerek használatának elősegítése. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális 

vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. 

Környezetkímélő szúnyogirtás. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű 

forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. A jelölő 

madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Elő kell segíteni a jelenleg nem 

jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: parlagi sas (Aquila heliaca), 

kígyászölyv (Circaetus gallicus), fehér gólya (Ciconia ciconia), rétisas (Haliaeetus albicilla). 

6.4.2.2.2. A madárvédelmi terület jelölő madárfajai: 

Bubo bubo (uhu): Eurázsiai elterjedésű faj, a Brit-szigetek és a legészakibb területek kivételével általánosan 

elterjedt, de ritka fészkelő. Sűrű erdők, sziklás hegyvidékek, sivatagok lakója, hazánkban elsősorban 

hegyvidéki kőbányákban, sziklafalakon fészkel, de talajon és más madárfajok gallyfészkeiben is megtelepszik. 

Hazai állománya 70-80 fészkelő pár, állománya stabil/enyhén növekvő. Állománynagysága a területen: 3-5 

pár, Relatív populációméret: „C”.  

Bucephala clangula (kerceréce): Széleskörűen elterjedt, cirkumlopáláris faj. Világállományát 2.500.000-

4.600.000 példányra, európai állományát 240.000-350.000 párra teszik. Hazánkban eddig egy alkalommal 

költött bizonyítottan. Elsősorban a tajgaöv kisebb, odvas fákban gazdag tavain költ. Vonuló madárfaj, az 

európai állomány a Balti-tengeren és Nyugat-Európa partjainál töltik. Magyarországon gyakori őszi-tavaszi 

átvonuló és téli vendég. Nagyobb csapatok elsősorban a nagyobb állóvizeinken és a Dunán jellemzőek. Az 

IUCN Európai Vörös Könyv besorolása alapján a stabil állományú fajok közé tartozik. Vonuló- és 

telelőterületein a fő veszélyeztető tényezőt az élővizek szennyezése jelenti. Állománynagysága a területen: 

200-500 telelő egyed, relatív populációméret: „C”.  

Chlidonias niger (kormos szerkő): Holarktikus elterjedésű, Ézsak-Amerikán keresztül költ Európa jelentős 

részén, valamint Ázsia nyugati területein. Hazánkban szikes tavak, mocsarak kisszámú költőfaja. Állománya 

ingadozó. Leginkább az Alföldön, azon belül is a Hortobágyon fészkel. Vonuló. Gyülekező állomány, 

állománynagysága a területen: 50-100 egyed, Relatív populációméret: „C”. 

Ciconia ciconia (fehér gólya):  Szinte egész Európában (kivéve Skandináviát, a Brit-szigeteket és 

Olaszországot), Észak-Afrikában és Kis-Ázsiában elterjedt. Elsősorban a sík- és dombvidékek madara, a 250 

m tengerszint feletti magasság alatti területeken mindenhol előfordul. A déli és keleti országrészben a 

gyakoribb, vonuló madárfaj. A hazai állomány stabil. Állománynagysága a területen: szaporodóként jelen van, 

gyülekező állomány: 50-100 egyed, Relatív populációméret: „C”.  

Ciconia nigra (fekete gólya): Nyugat-Európában csak Spanyolországban és Portugáliában fordul elő, kelet felé 

azonban elterjedt egészen Észak-Kínáig. Az európai állománya fogyatkozó. Hazánkban ártéri erdők, 

hegyvidéki és síkvidéki (vizes élőhelyek közelében lévő) erdőségek fészkelője. Vonuló madárfaj. Hazai 

állománya növekszik, kb. 380-420 fészkelő pár. Állománynagysága a területen: 10-15 pár, Relatív 

populációméret: „B”. 

Circaetus gallicus (kígyászölyv): Eurázsiai elterjedésű faj, Keletre Mongóliáig, Északra Lengyelországig 

terjed fészkelőterülete, tőlünk Nyugatra csak Észak-Afrikában, Franciaországban és az Ibériai-félszigeten él. 

Síkságok, hegyvidékek nyílt, fákkal tarkított térségeiben él, hazánkban elsősorban déli kitettségű domb- és 

hegyoldalak tölgyeseinek ritka fészkelője. Vonuló, az Alföldön több madár átnyaral. Hazánkban fészkelő 

állománya kb. 30-50 pár, állománya csökkenő. Állománynagysága a területen: 1-2 pár, relatív populációméret: 

„C”.  

Columba oenas (kék galamb): Európa nagy részén elterjedt, odúban fészkelő galambfaj. Főleg öreg erdőkhöz 

(bükkösök, esetenként tölgyesek, ligeterdők) kötődik. Hazánkban fészkelő állománya 5000-10000 pár, az 

állományváltozás trendje bizonytalan. Állománynagysága a területen: 300-500 pár, relatív populációméret: 

„B”. 

Dendrocopos leucotos (fehérhátú fakopáncs): Palearktikus elterjedésű faj. Költőterülete a mérsékelt övi 

erdőzónában az Alpoktól és Dél-Norvégiától keletre húzódik egészen a Csendes-óceánig, de állománya 

feldarabolódott, elterjedésének nyugati széle Dánia. Hazánkban zárt, öreg bükkösök, esetenként kocsánytalan 

tölgyesek lakója, elsősorban középhegységeinkben, az állomány zöme az Északi-középhegységben fészkel. 
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Költőhelyén állandó. Legritkább harkályfajunk, országos állománya 100-200 pár. Állománynagysága a 

területen: 100 pár, relatív populációméret: „A”. 

Dendrocopos medius (közép fakopáncs): Európában a legészakibb területek és a Brit-szigetek kivételével 

csaknem mindenütt előfordul. Az európai állomány fele Németországban fészkel. Elegyes lomberdők, 

gyümölcsösök, parkok lakója, a tűlevelű erdőket kerüli. Nálunk elterjedt költőfaj a középhegységi lombhullató 

erdőkben, az alföldi nagyobb kiterjedésű lombhullató erdőkben és a Tisza mentén is költ. Állandó madár, télen 

kóborol. Hazánkban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkelő, állománya stabil. 

Állománynagysága a területen: „gyakori”, relatív populációméret: „B”.  

Dryocopus martius (fekete harkály): Eurázsiai elterjedésű faj, a Brit-szigetek kivételével csaknem egész 

Európában, Szibériában és Ázsia északi részein egészen Japánig költ. Sík és hegyvidékek zárt erdeiben fészkel, 

elsősorban tűlevelű és bükkerdőkben, de kedveli a nagyobb kiterjedésű ártéri- és a tölgyerdőket is. Európában 

stabil állományú faj. Magyarországon viszonylag gyakori madárfaj, elsősorban a középhegységi erdőkben, de 

a nagyobb folyók mentén, valamint az alföldi erdőkben is elterjedt. Állandó madárfaj. Nálunk helyenként 

rendszeres, mérsékelten gyakori fészkelő, állománya (9400-13000 pár) stabil, mérsékelten növekvő. 

Állománynagysága a területen: „gyakori”, relatív populációméret: „B”. 

Emberiza cia (Bajszos sármány): Palearktikus elterjedésű, fészkelőterülete Európa mediterrán területeitől 

India északnyugati részéig terjed. Világállományát 10.000.000-50.000.000 példányra, európai állományát 

1.100.000-4.200.000 párra becsülik. A meleg, déli kitettségű kőkibúvásos hegyoldalak, kőbányák fészkelője. 

Állandó madár. Magyarországon kisszámú, lokális, de stabilnak mondható fészkelőfaj. A hazai állomány a 

középhegységek kőkibúvásos, déli kitettségű lejtőin fészkel. Az IUCN Európai Vörös Könyv besorolása 

alapján a sérülékeny fajok közé tartozik. Fő veszélyeztető tényezői a földhasználati változások 

(fészkelőterületek beerdősülése). Hazai költőállományát 400-700 párra becsülik, állománynagysága a területen 

10-30 pár, relatív populációméret: „C”. 

Falco peregrinus (vándorsólyom): Világszerte elterjedt, kozmopolita madárfaj. Az Antarktisz kivételével az 

összes kontinensen honos. Európa nagy részén megtalálható, gyakran alkalmazkodik a városi környezethez is. 

Hazánkban a vándorsólyom a ’60-as években, mint fészkelő kipusztult, de a ’90-es évek végén visszatelepült. 

Azóta kisszámú, de növekvő állományú fészkelő. Rendszeres átvonuló és téli vendég, elsősorban a síkvidéki 

vizes élőhelyek közelében. Hazai költő állománya (20-30 pár) növekvő. Állománynagysága a területen: 5-10 

pár, relatív populációméret: „A”.  

Ficedula albicollis (örvös légykapó): A közép-európai lomberdők jellegzetes fészkelő, odúlakó madara. 

Tölgyesek, bükkösök, ártéri erdők lakója, ritkábban gyümölcsösökben, parkokban is előfordul. Hazánkban 

helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori, középhegységi erdőink elég gyakori, odúlakó fészkelője, alföldi 

környezetben idős állományú erdőkben költ. Vonuló. Hazai állománya stabil, mérsékelten növekvő. 

Állománynagysága a területen: 500 pár, Relatív populációméret: „B”.  

Ficedula parva (kis légykapó): Palearktikus elterjedésű, Közép-Európától egy vékony elterjedési sávban 

egészen Nyugat-Szibériáig fészkel, elsősorban bükkösök, ritkábban gyertyánosok lakója. Hazánkban 

középhegységi patakvölgyek idős bükköseiben és gyertyánosaiban, szurdokerdőkben ritka fészkelő. Vonuló, 

április végén érkezik meg költőterületeire, ősszel augusztus-szeptemberben vonul el. Hazai állománya 60-150 

pár, csökkenő tendenciával. Állománynagysága a területen: 10-30 pár, relatív populációméret: „B”  

Haliaeetus albicilla (rétisas): A Palearktisz északi részén elterjedt költőfaj. Európában az összefüggő északi 

állomány mellett szigetszerű populációi élnek elsősorban a nagyobb folyóvölgyek mentén. Emelkedő számú 

fészkelő, elsősorban a nagyobb folyóink mentén, illetve azok körzetében költ. Állandó, télen az északi 

fészkelők madarai növelik a hazai állományt. Állománynagysága a területen 5-15 kóborló, telelő egyed, relatív 

populációméret: „C”  

Lullula arborea (erdei pacsirta): A legészakibb területek kivételével egész Európában, Északnyugat-Afrikában 

és Kis-Ázsiában fordul elő, szűk elterjedésű faj, elterjedési területe így szinte kizárólag a Nyugat-Palearktisz 

kontinentális és mediterrán övezetére koncentrálódik. Jellemző élőhelyei fákkal tarkított nyílt térségek, 

erdőszélek, fenyérek, havasi rétek, de irtásterületeken, parlagon hagyott területeken is előfordul. Hazánkban 

kis számban fészkel, elsősorban domb- és hegyvidékek bokros, füves területein, az Alföldön elsősorban a 

Kiskunság homokvidékén. Vonuló madár, állománya stabil. Állománynagysága a területen: „ritka”, relatív 

populációméret: „C”  

Mergus albellus (kis bukó): Palearktikus elterjedésű madárfaj, elsősorban az északi területeken költ, de 

teleléskor a szárazföld belsejébe is lehúzódik. Hazai álló- és folyóvizeken rendszeres átvonuló és téli vendég, 
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legnagyobb számban az alföldi halastavakon és a Duna mentén jelentkezik. Állománynagysága a területen 30-

50 telelő, kóborló egyed, relatív populációméret: „C” 

Motacilla cinerea (hegyi billegető): Közép- és Nyugat-Európától egészen a Csendes-óceán partvidékéig 

elterjedt költőfaj, európai állományát 580.000-2.100.000 párra becsülik. Hegyvidékek patakjainál, kisebb 

folyók partján fészkel az állomány túlnyomó többsége. Az európai állomány részben vonuló. A vonulók a telet 

Észak-Afrikában, a Földközi-tenger környékén és Kis-Ázsiában töltik. Magyarországon elég gyakori fészkelő, 

elsősorban a középhegységek patakjai mentén. Az IUCN Európai Vörös Könyv besorolása alapján a stabil 

állományú fajok közé tartozik. A faj fő veszélyeztető tényezője a költőterületek megszűnése és a természetes 

vízfolyások szennyeződése. Hazai állománya 200-500 pár, állománynagysága a területen 30-50 költő pár, 

relatív populációméret: „B”. 

Pandion haliaetus (halászsas): Világszerte elterjedt, kozmopolita madárfaj. Európában elsősorban a 

tengerparti országokban elterjedt fészkelőfaj. Magyarországon rendszeres tavaszi-őszi átvonuló, és átnyaraló. 

Elsősorban nagyobb álló- és folyóvizeink mentén tűnik fel. Állománynagysága a területen 5-10 gyülekező, 

vonuló/kóborló egyed, relatív populációméret: „C”. 

Pernis apivorus (darázsölyv): Eurázsiai, palearktikus elterjedésű faj, Európában a legészakibb területek 

kivételével csaknem mindenütt előfordul, Európában a legnagyobb állománya Franciaországban, 

Svédországban és Németországban található. Általában a lomberdők lakója, de leginkább a meleg, déli 

kitettségű tölgyeseket kedveli. Hazánkban viszonylag gyakori fészkelő, elsősorban a dombvidéki erdőkben, 

legelterjedtebb az Északi-középhegységben. Vonuló madárfaj, fészkelő állománya kb. 500-750 pár, állománya 

stabil. Állománynagysága a területen: 30-50 pár, relatív populációméret: „B”. 

Picus canus (hamvas küllő): Eurázsiai elterjedésű faj. Európában Skandinávia északi részei, a Brit-szigetek, 

az Ibériai-félsziget, az Appennini-félsziget és a Balkán-félsziget déli részének kivételével mindenhol előfordul, 

Ázsiában a egészen Japánig költ. Ritkás öreg tölgyesekben, ártéri erdőkben, bükkerdőkben és 

vörösfenyvesekben költ. Hazánkban szórványos, helyenként elterjedt, ritka fészkelő, elsősorban a 

középhegységi területeken, de megtalálható egyes alföldi lombhullató erdőkben is. Állandó madár. Állománya 

stabil. Állománynagysága a területen: 20 pár, relatív populációméret: „C” 

Sterna hirundo (küszvágó csér): Holarktikus elterjedésű madárfaj. Eurázsiában a Brit-szigetektől egészen 

Kamcsatkáig fészkel, de elterjedt Észak-Amerikában is. Halastavak, szikes tavak, kavicsbányatavak stabil 

állományú, kisszámú fészkelője. Az állomány zöme az alföldi területeken költ. Vonuló. Állománynagysága a 

területen: 5-10 kóborló, telelő egyed, relatív populációméret: „C”  

Strix uralensis (uráli bagoly): Hazánkban erősödő állományú bagolyfaj, állandó. Főként kisemlősökkel 

táplálkozik, de elfogyasztja a madarakat, kétéltűeket és a nagyobb rovarokat is A zárt, öreg erdőket kedveli. 

Elfoglalja a ragadozó madarak gallyfészkeit, valamint kettétört odvas fák üregében költ természetes 

körülmények között. Hazai fészkelő állománya 160-260 pár, ingadozó. Állománynagysága a területen: 1-3 pár, 

relatív populációméret: „C” 

Sylvia nisoria (karvalyposzáta): Palearktikus elterjedésű madárfaj, Közép-Európától Nyugat-Kínáig húzódik 

az elterjedési területe. Gyakori fészkelő, elsősorban a melegebb, déli kitettségű középhegységi 

domboldalakon, de elbokrosodott legelőkön, erdőszegélyeken alföldi környezetben is költ. A Tisza menti 

erdőkben is szép állománya található. Vonuló madárfaj. Állománynagysága a területen: „gyakori”, relatív 

populációméret: „C”  

6.4.3. A felmérés során alkalmazott módszer  

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése céljából 2017 nyarán, 2018 és 

2019 őszén, valamint 2020 tavaszán többszöri terepbejárást tartottunk. Ennek során részletesen bejártuk a 

sípálya és környékének kb. 7 hektár kiterjedésű területét, feljegyeztük a látott edényes növényfajokat, GPS-

szel rögzítettük a védett növényfajok előfordulási helyét, valamint térképen rögzítettük a területen található 

élőhelyek foltjait, továbbá feljegyeztük az észlelt ízeltlábú, kétéltű, hüllő, madár és emlősfajokat különös 

tekintettel a fauna védett tagjaira. A gyűjtött adatokat térinformatikai módszerekkel dolgoztuk fel. 
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6.4.4. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása  

6.4.4.1. A vizsgált területen megfigyelt vegetáció általános jellemzése  

A Visegrádi- hegység kistáj növényzete (Vojtkó 2008 nyomán): 

Délies kitettségben és az alacsonyabb tetőkön cseres-tölgyes a zonális erdőtársulás, amelynek Dömös mellett 

érdekes növénye a szubmediterrán dudamag (Danaa cornubiensis). Gyertyános-tölgyesek zonálisan csak a 

legmagasabb tetőkön, fennsíkszerű magaslatokon jelennek meg, többi előfordulásuk az északi oldalakon és 

völgyekben extrazonális. Ebben a társulásban él a pofók árvacsalán (Lamium orvala), erdei varjúköröm 

(Phyteuma spicatum), erdei varfű (Knautia maxima). A bükkösök kis területet borítanak, 

lombkoronaszintjükbe kocsánytalan tölgy elegyedik. A törmeléklejtőkön és sziklás gerincéleken hársas 

sziklaerdők, a mély szakadékos völgyekben szurdokerdő helyi változata alakult ki. Jellemző fajaik a 

pézsmaboglár (Adoxa moschatellina), csillogó gólyaorr (Geranium lucidum), hölgyestike (Hesperis 

matronalis), erdei holdviola (Lunaria rediviva), ritka a gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium). A déli oldalakon 

melegkedvelő társulások jutnak uralomra. Jellemző fajaik a virágos kőris (Fraxinus ornus), fekete fodorka 

(Asplenium adiantum-nigrum), mérges sás (Carex brevicollis), hegyközi cickafark (Achillea crithmifolia), 

magyar bogáncs (Carduus collinus), tömeges a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), illetve egyes 

típusokban a bajuszoskásafű (Piptatherum virescens). A melegkedvelő erdők védelmében nyugaton többfelé 

megtalálhatók a törpemandula (Prunus tenella) bokrai. A hegység délnyugati felén, az egykori szőlőkultúrák 

helyén jellegzetes kontinentális gyepek alakulnak ki hosszúfüzérű harangvirág (Campanula macrostachya) 

jelenlétével. Szentendre mellett található érdekes kultúrreliktum a szentendrei rózsa (Rosa villosa var. sancti-

andreae). Pilismarótnál, az északi peremvidéken kis kiterjedésben homoki növényzet is található 

(báránypirosító – Alkanna tinctoria, homoki habszegfű – Silene conica). 

Gyakori élőhelyek: K2, K5, M1; közepesen gyakori élőhelyek: OC, P2b, H3a, G2, LY2, H2, L2a; ritka 

élőhelyek: L1, RC, H4, E2, D34, J5, I4, OB, P2a, LY1. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: bálványfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakác 

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

nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok 

(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 2. 

6.4.4.2. A növényzeti felmérés során előkerült élőhelytípusok bemutatása 

A területen felmértük az ott megfigyelt növényzetet, azt a fajösszetétel és a fiziognómia alapján az Általános 

Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) 2011-es, aktuális élőhelyleírásai alapján ezen rendszer 

(Bölöni és mtsai. 2011) élőhelyeivel feleltettük meg, kiemelve az esetleges változásokat, kiterjedésüket 

térképen ábrázoltuk. 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/81
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/91
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/58
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/54
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/97
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/57
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/85
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/84
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/59
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/44
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/77
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/65
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/96
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53. ábra A vizsgált terület élőhely-térképe (ÁNÉR 2011 szerint) 
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E1 - franciaperjés rétek, teljes kiterjedésében megfelel a 6510-es kódszámú, "Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)" elnevezésű 

közösségi jelentőségű, jelölő élőhelynek. Állományai részben átmenetet képeznek a H4 élőhelytípus 

felé. Kiterjedése kb. 14200 m2; 

Az élőhelytípus érintett területen található állományainak edényes növényfaj listája: 

Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Poa pratensis, Calamagrostis epigeios, Alopecurus pratensis, 

Achillea spp., Allium sp., Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Briza media, Campanula 

patula, Carex pallescens, Centaurea jacea, Chrysanthemum vulgare, Cichorium intybus, Cirsium arvense, 

Colchicum autumnale, Convolvulus arvensis, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Erigeron 

annuus, Euphorbia esula, Euphorbia virgata, Falcaria vulgaris, Filipendula vulgare, Galium rubioides, 

Galium verum, Knautia arvensis, Leontodon autumnalis, Lotus corniculatus, Lysimachia nummularia, 

Medicago lupulina, Medicago falcata, Muscari comosum, Ornithogalum umbellatum, Pastinaca sativa, 

Peucedanum alsaticum, Phalaroides arundinacea, Pimpinella saxifraga, Pseudolysimachion spicatum, 

Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos, Rhinanthus minor, Taraxacum officinale, Tragopogon 

orientalis, Trifolium campestre, Trifolium medium, Trifolium pratense, Veronica austriaca, Vicia cracca. 

 

  

54. ábra ÁNÉR szerint E1 élőhelytípusba sorolt élőhely jellemző állományképe a sípálya területén. 

 

 

55. ábra Nagy kiterjedésű ÁNÉR szerint E1 élőhelytípusba sorolt élőhelyfolt a sípálya területén. 
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H3a(xH4) - köves talajú lejtősztyepek, a H4 erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok típus 

felé átmenetet képező formában, megfelel a 6240*-es kódszámú, "Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők* 

- Sub-pannonic steppic grasslands*" elnevezésű közösségi jelentőségű, jelölő élőhelynek; kiterjedése 3610 m2; 

 

 

56. ábra ÁNÉR szerint H3 élőhelytípusba sorolt élőhely jellemző állományképe a sípálya területén. 

 

Az élőhelytípus érintett területen található állományainak edényes növényfaj listája: 

Achillea spp., Arrhenatherum elatius, Betonica officinalis, Bromus erectus, Carex caryophyllea, Carex 

praecox, Centaurea micranthos, Centaurea sadleriana, Dactylis glomerata, Dianthus collinus, Dianthus 

pontederae, Dorycnium germanicum. Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, 

Filipendula vulgaris, Fragaria viridis,Thymus glabrescens, Galium verum, Geranium sanguineum, 

Hippochaeris radicata, Inula hirta, Muscari comosum, Muscari racemosum, Ononis spinosa, Peucedanum 

cervaria, Pimpinella saxifraga, Plantago media, Poa angustifolia, Rosa gallica, Salvia nemorosa, Salvia 

pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa ochroleuca, Scorzonera hispanica, Sedum maximum, Taraxacum 

erythrospermum, Teucrium chamaedrys, Thesium linophyllon, Trifolium medium, Trifolium montanum, 

Verbascum phoeniceum, Veronica austriaca. 

 

H4 - erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; teljes kiterjedésében megfelel a 6210-es 

kódszámú, "Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies 

on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)" elnevezésű közösségi jelentőségű, jelölő élőhelynek; 

Állományai részben átmenetet képeznek az E1 franciaperjés rétek élőhelytípus felé. Kiterjedése 13900 m2. 

 

 

57. ábra ÁNÉR szerint H4 élőhelytípusba sorolt élőhely jellemző állományképe a sípálya területén. 
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58. ábra ÁNÉR szerint H4 élőhelytípusba sorolt élőhely nagyobb meredekségű lejtőn. 

 

Az élőhelytípus érintett területen található állományainak edényes növényfaj listája: 

Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Poa pratensis, Calamagrostis epigeios, 

Elymus repens, Anthoxanthum odoratum, Anthyllis vulneraria, Betonica officinalis, Campanula bononiensis, 

Campanula patula, Campanula trachelium, Carex caryophyllea, Carex pallescens, Centaurea jacea, 

Centaurea sadleriana, Chrysanthemum corymbosum, Colchicum autumnale, Coronilla varia, Dianthus 

collinus, Dianthus pontederae, Digitalis grandiflora, Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia 

virgata, Falcaria vulgaris, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, Gernium sanguineum, 

Hypochaeris maculata, Inula salicifolia, Lathyrus latifolius, Lathyrus tuberosus, Lotus corniculatus, Luzula 

campestris, Muscari comosum, Ononis spinosa, Peucedanum alsaticum, Peucedanum cervaria, Pimpinella 

saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago media, Polygala comosa, Potentilla alba, Primula veris, Prunella 

vulgaris, Pseudolysimachion spicatum, Ranunculus polyanthemos, Rhinanthus sp., Rosa gallica, Rumex 

acetosa, Salvia pratensis, Stellaria graminea, Thymus sp., Trifolium alpestre, Trifolium medium, Trifolium 

montanum, Trifolium pratense, Verbascum sp., Veronica austriaca, Vicia cracca, Viola hirta, Thesium 

linophyllon, Centaurea stenolepis, Campanula glomerata. 

 

K7a - mészkerülő bükkösök, megfelel a 9110-es kódszámú, "Mészkerülő bükkösök - Luzulo-Fagetum beech 

forests" elnevezésű közösségi jelentőségű élőhelynek (a területen nem jelölő); kiterjedése 1930 m2 

 

 

59. ábra Mészkerülő bükkös élőhely. 
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Az élőhelytípus érintett területen található állományainak edényes növényfaj listája: 

Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Staphylea pinnata, Cerasus avium, Acer campestra, 

Acer platanoides, Euonymus europaeus, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Tilia cordata, Tilia 

platyphyllus, Sorbus, Acer campestre, Ajuga reptans, Arabis turrita, Arum maculatum, Asarum europaeum, 

Asperula odorata, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula persicifolia, 

Campanula rapunculiodies, Campanula trachelium, Carex pilosa, Chaerophyllum aromaticum, Clematis 

vitalba, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Dryopteris filix-mas, Erysimum odoratum, Galium schultesii, 

Heracleum sphondylium, Lathyrus vernus, Luzula luzuloides, Melampyrum sp., Melica uniflora, Melittis 

grandiflora Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Primula veris, 

Pulmonaria officinalis, Rubus caesius, Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, Torilis 

japonica, Viola reichenbachiana. 

 

OB – jellegtelen üde gyepek, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek közé; kiterjedése 11500 m2 

 

 

60. ábra Jellegtelen üde gyep a felvonó pásztában. 

 

Az élőhelytípus érintett területen található állományainak edényes növényfaj listája: 

Agrostis capillaris, Ajuga genevensis, Ajuga reptans, Ambrosia artemisiifolia, Anthriscus sylvestris, Arctium 

lappa, Aristolochia clematitis, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgare, Artemisia vulgaris, Asarum 

europaeum, Bryonia alba, Calamagrostis epigeios, Campanula glomerata, Campanula patula, Campanula 

persicifolia, Capsella bursa-pastoris, Carex digitata, Carex spicata, Carum carvi, Centaurea jacea, 

Centaurea stenolepis, Chaerophyllum aromaticum, Chrysanthemum corymbosum, Cirsium arvense, Cirsium 

arvense, Clematis vitalba, Convolvulus arvense, Conyza canadensis, Crepis biennis, Dactylis glomerata,  

Daucus carota, Elymus repens, Erigeron annuus, Fallopia convolvulus, Festuca pratensis, Geum urbanum, 

Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, Leontodon autumnalis, Linaria vulgaris, 

Lotus corniculatus, Luzula luzuloides, Mediago lupulina, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Pastinaca 

sativa, Phleum pratense, Picris hieracioides, Plantago lanceolata, Plantago media, Poa pratensis, 

Polygonatum multiflorum, Primula veris, Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos, Rorippa austriaca, 

Rubus caesius, Rubus fruticosus, Sambucus ebulus, Silene vulgaris, Sisymbrium strictissimum, Stellaria 

holostea, Stellaria media, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare, Tragopogon orientalis, Trifolium 

pratense, Tussilago farfara, Urtica dioica, Verbascum phoeniceum, Veronica austriaca, Vicia cracca, Viola 

hirta. 
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OC – jellegtelen száraz-félszáraz gyepek, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek közé; kiterjedése 

4200 m2 

 

 

61. ábra Jellegtelen száraz gyep a kilátó térségében. 

 

Az élőhelytípus érintett területen található állományainak edényes növényfaj listája: 

Ambrosia artemisiifolia, Artemisia vulgare, Bromus inermis, Capsella bursa-pastoris, Carex praecox, 

Centaurea stoebe, Conyza canadensis, Dactylis glomerata, Erigeron annuus, Eryngium campestre, Falcaria 

vulgaris, Festuca rupicola, Fragaria viridis, Linaria vulgaris, Lolium perenne, Muscari comosa, Ononis 

spinosa, Pimpinella saxifraga, Plantago major, Plantago media, Poa angustifolia, Poa annua, Poa bulbosa, 

Polygonum aviculare, Polygonum aviculare, Potentilla argentea, Quercus cerris, Setaria spp., Trifolium 

pratense, Trifolium repens, Verbascum phoeniceum, Viola hirta, 

 

P8 – vágásterületek, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek közé; kiterjedése 350 m2; 

Jellemző fajok: Rubus fruticosus, Cornus sanguinea, Clematis vitalba. 

 

RA – őshonos fafajú facsoportok, fasorok, erdősávok, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek közé; 

kiterjedése 5520 m2 

 

62. ábra ÁNÉR szerint RA élőhelytípusba sorolható élőhelyfolt. 

 

 

 



 

|. oldal 146  

Az élőhelytípus érintett területen található állományainak edényes növényfaj listája: 

Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Acer campestre, Acer tataricum, Tilia 

cordata, Pyrus pyraster, Robinia pseudoacacia, Ulmus minor, Castanea sativa, Sorbus, Crataegus monogyna, 

Cornus sanguinea, Cornus mas, Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Sambucus nigra, 

Cerasus avium, Prunus cerasifera, Prunus domestica, Syringa vulgaris, Hedera helix, Luzula luzuliodes, Viola 

hirta, Potentilla alba, Buglossoides purpurocaerulea, Pulmonaria , Primula veris, Geum urbanum, Alliaria 

petiolata, Dictamnus albus. 

 

RC – őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők, nem sorolható Natura 2000-es élőhelyek közé; kiterjedése 

4800 m2 

 

63. ábra Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdő élőhelytípusba sorolható állomány. 

 

Elegyes kocsánytalan tölgyes felújítás, hagyásfákkal, időközben részleges „tisztításon” átesett állomány. Az 

ezen az élőhelyen megfigyelt edényes növényfajok listája: 

Quercus cerris, Quercus petraea, Carpinus betulus, Cerasus avium, Acer platanoides, Staphylea pinnata, 

Robinia pseudoacacia, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Pyrus pyraster, Clematis 

vitalba, Tilia cordata, Euonymus verrucosus, Poa nemoralis, Dactylis polygama, Sambucus nigra, Achillea 

distans, Torilis japonica, Rubus fruticosus s.l., Alliaria petiolata, Corydalis cava, Geum urbanum, Anthriscus 

cereifolius, Hedera helix, Viola hirta, Lamium maculatum, Parietaria officinalis, Impatiens parviflora. 

 

RDb – őshonos lombos fajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők, nem sorolható a közösségi 

jelentőségű élőhelyek közé; kiterjedése 7800 m2. 

 

64. ábra Akác dominanciájú őshonos lombos fajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők élőhelytípusba 

sorolható állomány jellemző képe az érintett területen. 
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Jelentős arányban (60%) akácos lombos erdő, őshonos fafajokkal elegyesen. Zavart, bolygatott, részben 

visszaerdősödött állomány, 60 év körüli fákkal, vegyes szerkezettel. Az ezen az élőhelyen megfigyelt edényes 

növényfajok listája: 

Robinia pseudoacacia, Acer campestre, Tilia cordata, Quercus cerris, Carpinus betulus, Ulmus minor, 

Sambucus nigra, Syringa vulgaris, Rubus caesius, Juglans regia, Rubus fruticosus, Crataegus monogyna, 

Hedera helix, Allium vineale, Anthriscus cerefolius, Urtica dioica, Galium aparine, Geum urbanum, Viola 

hirta, Parietaria officinalis, Artemisia vulgaris, Allium scorodoprasum, Chelidonium majus, Mycelis muralis, 

Brachypodium sylvaticum, Humulus lupulus, Clematis vitalba, Ballota nigra. 

 

S7 – nem őshonos fafajú facsoportok, erdősávok és fasorok, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek 

közé; kiterjedése 740 m2; 

Az ezen az élőhelyen megfigyelt edényes növényfajok listája: 

Robinia pseudoacacia, Quercus cerris, Quercus petraea, Acer tataricum, Sambucus nigra, Cerasus avium, 

Acer platanoides, Staphylea pinnata, Clematis vitalba, Tilia cordata, Poa nemoralis, Dactylis polygama, 

Sambucus nigra, Achillea distans, Torilis japonica, Rubus fruticosus, Alliaria petiolata, Geum urbanum, 

Anthriscus cerefolius.  

 

U2 – kertvárosok, szabadidős létesítmények, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek közé; 

kiterjedése kb. 1740 m2. 

 

Jellemző fajok: Elymus repens, Urtica dioica, Robinia pseudoacacia,, Rubus caesius, Ballota nigra, Ambrosia 

artemisiifolia, Lolium perenne, Trifolum repens, Parietaria officinalis 

 

 

65. ábra ÁNÉR szerinti U2 élőhelytípus jellemző képe az érintett területen. 

 

U11 – út- és vasúthálózat, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek közé. Az ÁNÉR 2011 definíció 

szerint besorolása vitatható, ezek keskeny, részben gépjárműves közlekedésre nem is alkalmas, szilárdított 

útfelületek. Kiterjedése kb. 1060 m2. 
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6.4.4.3. A tevékenységgel érintett területek vegetációjának és flórájának bemutatása 

aktuális felmérés alapján 

6.4.4.3.1. Tervezett víztározó és vezetékei 

A víztározó gyakorlatilag teljes egészében erdőterületen (erdőtervezett erdőben) kerülne kialakításra. A 

Visegrád 4A erdőrészletet szinte teljes egészében, a Visegrád 4F erdőrészletet kis arányban veszi igénybe, 

összkiterjedése hozzávetőlegesen 0,7 hektár. 

Az érintett 4A erdőrészlet őshonos lombosfákkal elegyes akácos állomány (RDb), a 4F erdőrészlet érintett kis 

része felújítás utáni sűrű fiatalos, hagyásfákkal (RC). Az erdőkben jelentős a vadkár, jelentős talajbolygatás 

(túrás) jellemző. 

 

66. ábra Akácos erdőrészlet (ÁNÉR: RDb) jellemző állományképe. 

 

A 4A erdőrészlet „kultúrerdő” természetességi állapotba sorolt. Az erdőállomány 59 évesként nyilvántartott 

(vágásérettsége 65 év), meghatározóan akácos (Robinia pseudoacacia) állomány, vegyes, sok elegyfával, 

elegyfa-csoporttal tarkított, északnyugatias kitettségű domboldalon. Jelentősebb elegyfafajok az Acer 

campestre és a Carpinus betulus, kis mennyiségben jelen van még (részben újulatban) a Tilia cordata, Quercus 

petraea, Quercus cerris, Acer platanoides, Acer tatatrica, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, 

Juglans regia. A cserjeszint közepes, a fák újulatai mellett jellemző a Sambucus nigra, foltokban Rubus 

fruticosus, mellettük Crataegus monogyna, Syringa vulgaris, Rubus caesius, Cornus mas, Euonymus 

europaeus, Sorbus aucuparia, Rhamnus catharticus. Foltokban sok Clematis vitalba, helyenként Hedera helix. 

 

 

67. ábra A erdőrészlet gyomos aljnövényzetének képe. 
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Az aljnövényzet meglehetősen jellegtelen, gyomos. Foltokban gyakori a Ballota nigra, Parietaria officinalis, 

Clematis vitalba, néhol Rubus caesius és Rubus fruticosus. Mellettük előfordul még: Allium scorodoprasum, 

Allium vineale, Anthriscus cerefolius, Artemisia vulgaris, Brachypodium sylvaticum, Chelidonium majus, 

Festuca sulcata, Galium aparine, Geum urbanum, Humulus lupulus, Hypericum perforatum, Mycelis muralis, 

Urtica dioica, Viola hirta, Poa nemoralis, Poa trivialis, Taraxacum officinale, Plantago major, Glechoma 

hederacea, Geranium robertianum, Lysimachia nummularia, Colchicum autumnale, Impatiens parviflora, 

Erigeron annus, Chaerophyllum temulum, Alliaria petiolata, Ficaria verna. Valódi erdei fajok kis számban, 

inkább az üdébb részeken jellemzőek: Stellaria holostea, Pulmonaria officinale, Ajuga reptans, Melica nutans, 

Melica uniflora, Corydalis cava, Asperula odorata, Polygonatum latifolium, Stachys sylvatica, Asarum 

europaeum. 

 

68. ábra Fiatal kocsánytalan tölgy felújítás hagyásfákkal. 

A 4F erdőrészletből kb. 500 m2-t venne igénybe a víztározó. Az érintett állományrész 20 év körüli fiatalos, 

kocsánytalan tölgyes felújítás, koros hagyásfákkal (itt Tilia cordata). Jellemző és jelen lévő fajok: Quercus 

petraea, Quercus cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Carpinus betulus, Cerasus avium, Acer platanoides, 

Staphylea pinnata, Robinia pseudoacacia, Cornus mas, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, 

Pyrus pyraster, Clematis vitalba, Euonymus verrucosus, Poa nemoralis, Dactylis polygama, Sambucus nigra, 

Achillea distans, Torilis japonica, Rubus fruticosus, Alliaria petiolata, Geum urbanum, Anthriscus cereifolius, 

Hedera helix, Viola hirta, Galeobdolon luteum, Lamium maculatum, Parietaria officinalis, Impatiens 

parviflora. 

Az érintett erdőállományok jelenlegi állapotukban nem tekinthetőek közösségi jelentőségű élőhelynek. 

A kapcsolódó vezetékek földbe süllyesztett módon kerülnek kialakításra, a jelzett erdőterületen kívül 

jellegtelen, gyomos gyepeket és E1 kaszálórét állományai érintik minimális kiterjedésben (jellemzésüket lásd 

alább). 

6.4.4.3.2. „Downhillcart” pálya kialakítása és üzemeltetése 

A kialakítandó pálya a jelenlegi dupla tolókaros lift kiszállótól indul, és a szivattyúház felé vezető út 

nyomvonal szélesítésével készülne el (kb. 4 m széles), a házig, majd a fő sípálya, földből készült hullám sorát 

célozza meg (itt megy a hóágyús fővezeték, bolygatott a közelmúltban bekövetkezett vezetékcsere földmunkái 

miatt), és lent a bébi pálya jelenlegi helyén fordul be a tervezettfelvonó beszállójához. Felfelé a jelenlegi 

felvonó (dupla tolókaros lift) nyomvonalán, azt igénybe véve, bolygatott gyepsávon haladna. Ezen a szakaszon 

tereprendezés, részben feltöltés készülne. A pálya egyes szakaszai műanyag rácsos stabilizálást kapnak. A 

nyomvonal hozzávetőlegesen 500 méter. 

 



 

|. oldal 150  

69. ábra A szivattyúházig vezető jelenleg is használt út jellemző képe a tervezett pálya felső szakaszán. 

 

A nyomvonal a felső (indulási) szakasz után kb. 35 m-en 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek jelölő 

élőhelyet, 20 m-en 6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek jelölő élőhelyet, alsó szakaszán kb. 20 

m-en ismét 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek jelölő élőhelyet érint. Ilyen módon a 6510 jelölő élőhely 

érintettsége kb. 220 m2, a 6210 jelölő élőhely érintettsége kb. 80 m2. A többi szakaszon a nyomvonal 

alapvetően jellegtelen, gyomos gyepeket érint (sífelvonó pályája, murvaszórásos út, lesiklópálya bolygatott 

talajú buckái és a „bébipálya” jellegtelen gyepje. 

 

 

70. ábra 6510 élőhelytípusba sorolható élőhelyfolt a pálya felső szakaszán. 

 

A E1 - Franciaperjés rétek élőhely-típusba (6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek jelölő élőhelynek megfelelő) 

tartozó gyepek érintett állományainak növényfajai: 

Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Poa pratensis, Calamagrostis epigeios, Alopecurus pratensis, 

Achillea spp., Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Briza media, Carex praecox, Campanula patula, 

Centaurea jacea, Chrysanthemum vulgare, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Colchicum autumnale, 

Convolvulus arvensis, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Erigeron annuus, Euphorbia esula, 

Euphorbia virgata, Filipendula vulgare, Galium mollugo, Galium rubioides, Galium verum, Knautia arvensis, 

Leontodon autumnalis, Lotus corniculatus, Lysimachia nummularia, Mediago lupulina, Medicago falcata, 

Ornithogalum umbellatum, Pastinaca sativa, Pimpinella saxifraga, Polygala comosa, Potentilla reptans, 
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Pseudolysimachion spicatum, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus, Ranunculus polyanthemos, 

Taraxacum officinale, Tragopogon orientalis, Trifolium campestre, Trifolium medium, Trifolium pratense, 

Trifolium repens, Veronica austriaca, Vicia cracca, Plantago lancolata, Plantago major. Néhány töves 

állományban érintett a védett Dianthus collinus és a Cnidium dubium. 

 

H4 - erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil 

gyepek élőhelynek megfelelő) érintett állományainak növényfajai: 

Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Poa pratensis, Calamagrostis 

epigeios, Elymus repens, Campanula patula, Carex caryophyllea, Carex pallescens, Carex praecox, 

Centaurea jacea, Chrysanthemum corymbosum, Colchicum autumnale, Coronilla varia, Dianthus 

collinus, Dianthus pontederae, Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia virgata, Falcaria 

vulgaris, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, 

Hypochaeris maculata, Lathyrus latifolius, Lathyrus tuberosus, Lotus corniculatus, Luzula 

campestris, Muscari comosum, Ononis spinosa, Peucedanum alsaticum, Pimpinella saxifraga, 

Plantago lanceolata, Plantago media, Polygala comosa, Prunella vulgaris, Primula veris, 

Pseudolysimachion spicatum, Ranunculus polyanthemos, Rhinanthus sp., Rumex acetosa, Salvia 

pratensis, Sanguisorba minor, Stellaria graminea, Geranium sanguineum, Thymus sp., Trifolium 

medium, Trifolium montanum, Trifolium pratense, Turritis glabra, Verbascum austriacum, 

Verbascum blattaria, Veronica austriaca, Verbascum phoeniceum, Vicia cracca, Viola hirta, 

Thesium linophyllon, Centaurea stenolepis, Peucedanum alsaticum. Néhány töves állományban 

érintett a védett Dianthus collinus.  

 

 

71. ábra Erdőssztyepprét típusú élőhely a pálya alsó szakaszán. 

 

Az érintett jellegtelen, bolygatott üde, mezofil és száraz gyepek növényfajai: 

Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Agrostis capillaris, Ajuga genevensis, Ajuga reptans, Ambrosia 

artemisiifolia, Anthriscus sylvestris (helyenként sok), Arctium lappa, Aristolochia clematitis, Arrhenatherum 

elatius, Artemisia vulgare, Ballota nigra, Bellis perennis, Bryonia alba, Calamagrostis epigeios, Campanula 

glomerata, Campanula patula, Capsella bursa-pastoris, Carex digitata, Carex hirta, Carex spicata, Centaurea 

jacea, Centaurea stenolepis, Chaerophyllum aromaticum, Chrysanthemum corymbosum, Cichorium intybus, 

Cirsium arvense, Cirsium arvense, Clematis vitalba, Convolvulus arvense, Conyza canadensis, Coronilla 

varia, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Dipsacus laciniatus, Elymus repens, Erigeron 

annuus, Euphorbia cyparissias, Fallopia convolvulus, Festuca pratensis, Festuca rupicola, Fragaria viridis, 

Galium mollugo, Galium verum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Lathyrus 

tuberosus, Leontodon autumnalis, Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Luzula luzuloides, Medicago falcata, 

Mediago lupulina, Melandrium album, Parietaria officinale, Pastinaca sativa, Phleum pratense, Picris 
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hieracioides, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago media, Poa pratensis, Polygala comosa, 

Polygonatum multiflorum, Primula veris, Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos, Robinia pseudo-

acacia, Rorippa austriaca, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Rumex acetosa, Rumex crispus, Sambucus ebulus, 

Sanguisorba minor, Setacea, Silene vulgaris, Sisymbrium strictissimum, Stellaria media, Symphytum 

officinale, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Torilis arvense, Tragopogon orientalis, Trifolium 

pratense, Tussilago farfara, Urtica dioica, Verbascum phoeniceum, Veronica austriaca, Vicia cracca, Viola 

hirta. 

 

72. ábra A pálya nyomvonalán jellemző bolygatott üde jellegtelen gyep. 

6.4.4.3.3. Felvonó cseréje, bővítése 

A jelenleg is üzemelő felvonó (dupla tolókaros lift) átépítése, a nyomvonal kismértékű bővítése indulási és 

érkezési végeken (egyben a downhillcart pálya összeépítésével). A felvonó jelenleg üzemelő szakasza, illetve 

annak jellegtelen gyepje a tervezett „downhillcart” pályába esik, jellemzése ott található. 

 

 

73. ábra A felvonó bővítésével érintett élőhelyfolt. 
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74. ábra Valószínűleg vaddisznó dúrása miatt bolygatott és felgyomosodott gyep a felvonó felső vége közelében. 

 

A felvonó felső (déli) végének bővítése a sípálya meredekebb, alig használt gyepjét érinti. Ez itt erősen 

gyomos, bolygatott, jellegtelen gyeppel fedett. A bolygatást meghatározóan a vaddisznó okozza, ami az utóbbi 

1-2 évben teljesen feltúrta az érintett részeket, erős gyomosodást okozva. Az érintett részen tömeges az 

Ambrosia artemisiifolia, Sambucus ebulus, foltokban Calamagrostis epigeios. Jellemző még az Elymus 

repens, Urtica dioica, Tussilago farfara, Rubus fruticosus, Hypericum perforatum, Achillea spp., Taraxacum 

officinale, Cichorium intybus, Erigeron annuus, Daucus carota, Centaurea jacea, Asclepias syriaca (20-30 

hajtás), Barbarea vulgaris, Rosa canina, Trifolium pratense, Agrimonia eupatoria, Silene vulgaris, Pastinaca 

sativa, Artemisia vulgare, Setaria spp., Pimpinella saxifraga. 

 

 

75. ábra A bővítésével érintett élőhelyfolt a felvonó alsó vége térségében. 

 

A felvonó alsó (északi) végének bővítése a szintén gyomos, jellegtelen gyepet, cserjecsoportot, illetve csekély, 

legfeljebb néhány tíz m2-es kiterjedésben E1 - Franciaperjés rétek élőhely-típusba (6510 Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek jelölő élőhely) tartozó gyep állományát érinti. Jellemző fajok az Arrhenatherum elatius, Elymus 

repens, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Pastinaca sativa, Achillea 

millefolium, Cynodon dactylon, Agrimonia eupatoria.  
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6.4.4.3.4. Sípálya nyugati oldalán a gyepen kis területű tereprendezések 

A sípályát képező tisztás/gyep nyugati szélén (a felvonó mellett) kb. 90 x 5 méteres sávban (~ 500 m2) a terület 

kismértékű feltöltése, a terepszint kiegyenlítése a felgyülemlő mélyebb hóréteg kialakulásának 

megakadályozása miatt. 

 

76. ábra A sípálya jellemző képe. 

 

A feltöltés alapvetően E1 - Franciaperjés rétek élőhely-típusba tartozó (6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

jelölő élőhely) gyepet érint, annak átalakuló, degradálódott állományát. Összességében körülbelül 500 m2 gyep 

bolygatásával/átalakításával jár. Az érintett részen jellemzőek Typhoides arundinacea foltok (ez utal az 

időszakosan felgyülemlő víztöbbletre is), mellettük Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, 

Dactylis glomerata, Barbarea vulgaris, Chaerophyllum temulum, Heracleum sphondylium, Comvolvulus 

arvensis, Cichorium intybus, Erigeron annus, Bromus spp., Urtica dioica, Pastinaca sativa, Plantago 

lanceolata, Tragopogon dubius, Sambucus ebulus, Anthriscus sylvestris  jellemző. 15-20 töves állományban 

előfordul a védett Cnidium dubium. 

 

 

77. ábra A tervezett feltöltéssel érintett sáv növényzetének állományképe. 

 

A másik tervezett tereprendezés/feltöltés a sífelvonó (dupla tolókaros lift, egyben tervezett downhillcart 

nyomvonal) vonalán a korábban kimélyített, elhordott anyagú szakasz eredeti térszínre való visszatöltése, 
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kb. 35x10 m-es sávban (hozzávetőlegesen 350 m2). Itt szinte hiányzik a termőréteg (a korábbi elhordás 

nyomán), az érintett területen fajszegény, jellegtelen szárazgyep (OC) található. Az közönséges 

szárazgyepi fajok és gyomok mellett előfordul a Plantago media, Sanguisorba minor, Polygala 

comosa, ritkásan jellemzőek a Festuca fajok (főleg F. rupicola, F. pseudovina). A „bevágás” kis 

rézsűjén a területen élő cserjefajok apró, rendszeresen visszavágott újulatai is jellemzőek. 

 

 

78. ábra A tervezett feltöltéssel érintett élőhelysáv a felvonó nyomvonalán. 

 

6.4.4.3.5. Szociális blokk/kiszolgáló épület bővített helyfoglalása, illetve kiegészítése 2 db új 

konténerrel (mellékhelyiség és síléctároló, kb. 30 + 8 m2) és körben szilárdított terasz 

kialakítása (kb. 77 m2) 

A síházzal (kiszolgáló/szociális épülettel) érintett terület túlnyomórészt domboldali (tszf. magasság kb. 239-

241 m) másodlagos gyepes élőhely, kisebb facsoporttal tarkítva, részben jelenleg is beépített/bolygatott. 

Csekély lejtésű térszínen található, északi oldalához közel aszfaltozott közút fut. A jelenlegi állapot 

valószínűleg erdőirtással, majd a gyep használatával, beszántással, bolygatással, majd a parlag 

visszagyepesedésével alakult ki. Az eredeti talajszint részben bolygatott. 
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79. ábra A tervezett bővítés helyszíne (légifotó: Google Earth) 

 

Az síközpont/síház és infrastrukturális elemek környéke erősen bolygatott, gyomos. A bolygatott, beépített 

terület alapvetően az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR 2011) szerinti U2 – 

Kertvárosok, szabadidős létesítmények élőhely-típusba sorolható, nem közösségi jelentőségű élőhely. 

A tervezett, a jelenlegi épülethez/kontérnerhez kapcsolt új konténerek és a terasz helyszínén gyomos, cserjés, 

időszakosan visszavágott bozótos (nagy számban akác sarjakkal) és taposott, jellegtelen gyep található. 

Jellemző növényfajok itt: Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, Ligustrum sp., Sambucus nigra, Fraxinus 

excelsior, Cornus mas, Acer campestre, Prunus sp., Humulus lupulus, Clematis vitalba, valamint Elymus 

repens, Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Urtica dioica, Ballota nigra, Ambrosia artemisiifolia,  

Trifolium repens, Parietaria officinalis, Arctium lappa, Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris. A terasz 

kialakítással érintett egy kisebb Acer campestre faegyed is az épület mellett. 
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80. ábra A tervezett konténerek helyszíne (a jelenlegi építmény É-i oldalához csatlakozóan, cserjés gyomos bozótossal) 

 

 

81. ábra A jelenlegi síház Ny-i oldala, a tervezett terasz és konténer bővítés helyszíne 

 

Közelükben, közvetlenül már nem érintetten a gyep franciaperjés kaszálók (E1) jellegtelenebb, mezofil 

változataként írható le. A gyep uralkodó füvei az Arrhenatherum elatius és Poa spp., Festuca pratensis, 

kevesebb Elymus repens, Bromus erectus, Festuca rupicola, foltokban megjelenik a Calamagrostis epigeios, 

néhol Anthoxanthum odoratum, Briza media. Calamagrostis epigeios, Plantago media, Plantago lanceolata, 

Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Fragaria viridis, Achillea spp., Scabiosa ochroleuca, Filipendula 

vulgaris, Bothriochloa ischaemum, Cichorium intybus, Peucedanum alsaticum, Peucedanum cervaria, 

Centaurea jacea, Salvia pratensis, Pimpinella saxifraga, Ranunculus acris, Colchicum autumnale, A gyep 

mezofil jellegű, a réti fajok mellett megjelennek szárazgyepi/erdőszegély elemek is. A védett Dianthus collinus 

néhány egyedes állománya is előfordul a közelben, de a síközpont konténeres bővítésével közvetlenül nem 

érintett. 
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82. ábra A jelenlegi síház É-i oldala, a tervezett bővítés helyszíne 

 

A tervezett épület-bővítés alapvetően bolygatott, gyomos, kevésbé értékes élőhelyeket érint. 

Természetvédelmi jelentősége mind az érintett terület nagysága, mind annak jellege miatt elhanyagolható. 

Tájképi szempontból (megfelelő, tájbaillesztett kialakítást és burkolatokat feltételezve) szintén nem 

feltételezhető jelentős változás, a bővítés a jelenleg is működő épülethez kapcsolódik. 

 

 

83. ábra A síház távlati (D-i) képe a sípályák (Nagy Villám-hegy) felől 

  



 

|. oldal 159  

6.4.4.3.6. A vizsgált területen megfigyelt vegetáció Natura 2000-es érintettsége  

Az ÁNÉR 2011 kategóriákba sorolt élőhelyeket értékeltük Natura 2000-es élőhelyként is, melyet térképen is 

ábrázoltunk. 

 

 

84. ábra A tervezett tevékenységgel érintett helyszínek és a jelölő élőhelyek elhelyezkedése (kék – tervezett víztározó és 

vezetékek, piros – tervezett downhillcart pálya nyomvonala (részleges tereprendezés is), sárga négyzetrácsos – felvonó 

bővítése, zöld sávozott – feltöltés, tereprendezés) 
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Ennek alapján a HUDI20039 számú jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület alábbi jelölő 

élőhelyeinek érintettsége állapítható meg: 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on 

calcareous substrates (Festuco-Brometalia); érintett terület nagysága: 120 m2.  

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis); érintett terület nagysága: kb. 400 m2.  

 

Emellett kis kiterjedésben előfordul egy másik, az érintett Natura 2000 területen nem jelölő, de közösségi 

jelentőségű (Natura 2000 élőhely direktívás) élőhely:  

9110 Mészkerülő bükkösök [Luzulo-Fagetum beech forests]; érintett terület nagysága: 0 m2.  

 

A Natura 2000 terület jelölő növényfajait a felmérések során (hasonlóan a 2012-es vizsgálatokhoz) sem 

sikerült a vizsgált területen kimutatnunk. Jelentős állományok előfordulása kizárható. 

A vizsgált területen megfigyelt védett növényfajok  

 

A terepbejárás során néhány országos szintű védettséget (többször módosított 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet) 

élvező, valamint egyéb szempontból értékes faj előfordulását regisztráltuk, melyek előfordulásáról GPS-

készülék segítségével pontszerű előfordulási térképet szerkesztettünk. Ezek az alábbi fajok voltak (az 

egyedszámok után zárójelben a 2012-ben jelzett egyedszámok, illetve feltüntettük az akkor jelzett, de 

későbbekben nem figyelhető fajokat): 

Centaurea sadleriana (budai imola), természetvédelmi értéke: 2000 Ft, megfigyelt egyedszáma a teljes 

területen: min. 320 (5) tő. Ez látszólag jelentős növekedés a 2012-es adatokhoz (5 megfigyelt tő) képest. Az 

észlelt tövek megnövekedése részben annak is tulajdonítható, hogy a 2012-es felmérés korábbi aszpektusban 

(nyárelőn), a növény fő virágzási ideje előtt történt, az egyedek virágzat nélkül nehezebben észlelhetőek, de 

valószínűsíthető az egyedszám tényleges emelkedése is. 

 

85. ábra A védett budai imola virága. 

 

Cnidium dubium (ínas gyíkvirág), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a teljes 

területen: min. 85 (0) tő. 2012-ben nem került elő. A sípálya alsó részein, üdébb (E1) gyepekben elszórtan 

fordul elő. 

 

Dianthus collinus (dunai szegfű), természetvédelmi értéke: 5000 Ft, megfigyelt (minimális) egyedszáma a 

teljes területen: kb. 300 tő. Ez látszólag jelentős növekedés a 2012-es adatokhoz (2 megfigyelt tő) képest. Az 

észlelt tövek megnövekedése részben annak is tulajdonítható, hogy a 2012-es felmérés korábbi aszpektusban 
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(nyárelőn), a növény fő virágzási ideje előtt történt, az egyedek virágzat nélkül sokkal nehezebben 

észlelhetőek. Emellett azonban nem zárható ki, hogy a rendszeres nyári kaszálás ennek a fajnak még 

lehetőséget ad a későbbi virágzásra, míg versenytársait akadályozza, így az állomány egyedszámai is nőhetnek. 

 

86. ábra A dunai szegfű virága. 

Doronicum hungaricum (magyar zergevirág), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

teljes területen: 0 (5) tő. A vizsgált terület közelében több ponton is élnek egyedei.  

Erysimum odoratum (magyar repcsény), természetvédelmi értéke: 5000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: 2 (3) tő.  

Iris variegata (tarka nőszirom), természetvédelmi értéke: 5000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 0 (2) 

polikormon.  

Lilium martagon (turbánliliom), természetvédelmi értéke: 2000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 0 (1) 

tő.  

Dictamnus albus (nagyezerjófű), megfigyelt egyedszáma a területen: 2 (0) tő. 2012-ben nem került elő. A 

sípálya és tervezett beavatkozások által közvetlenül nem érintett részen, a kilátó közelében lévő facsoportból 

(erdőszegély jellegű élőhelyről) került elő 2 tő. 

 

A fent felsorolt fajokon kívül a 2012-es tanulmányban (Békefi Andrásné, a közeli erdei iskola munkatársa 

alapján) jelzett, de akkor sem fellelt agárkosbor (Anacamptis morio (syn. Orchis morio), természetvédelmi 

értéke: 2000 Ft] állomány nem került elő (sem élő példányokkal, sem kóróban). Az orchideákra jellemző 

lappangás, illetve a faj korai virágzása miatt azonban előfordulása nem zárható ki a H4-es élőhely (6210-es 

Natura 2000-es élőhely) nagy foltjának déli részén. 
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87. ábra Védett növényfajok előfordulása a vizsgált területen. 
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6.4.4.4. A vizsgált területen megfigyelt védett állatfajok  

EMLŐSÖK 

Erinaceus roumanicus (keleti sün), természetvédelmi értéke: 25000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 

több alkalommal volt látható 1-1 példány, valószínűleg stabilan jelen van. 

Nyctalus noctula (rőt koraidenevér) 1 vadászó példányát lehetett megfigyelni korábban, amely valószínűleg 

csak táplálékkeresés közben bukkant fel. 

 

MADARAK  

Accipiter gentilis (héja), természetvédelmi értéke: 50000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 1 

vadászó/átrepülő egyed, fészke nem került elő.  

Aegithalos caudatus (őszapó), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 12 

egyed.  

Buteo buteo (egerészölyv), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: rendszeresen látható 1-2 átrepülő egyed, fészke nem került elő.  

Corvus corax (holló), természetvédelmi értéke: 50000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 

többször láthatóak átrepülő egyedei, költésére nincsen adat. 

Dendrocopos major (nagy fakopáncs), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt 

egyedszáma a területen: 2 egyed.  

Dryocopus martius (fekete harkály), természetvédelmi értéke: 50000 Ft, megfigyelt 

egyedszáma a területen: 4 egyed. 

Emberiza citrinella (citromsármány), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt 

egyedszáma a területen: 3 egyed.  

Fringilla coelebs (erdei pinty), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: 8 egyed, költése biztos  

Lanius collurio (tövisszúró gébics), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma 

a területen: 2 egyed. 

Luscinia megarhynchos (fülemüle), természetvédelmi értéke: 25000 Ft, megfigyelt 

egyedszáma: tavaszi-nyári (költési) időszakban rendszeresen hallható, 2020-ban min. 2 

revír volt az érintett területen. 

Merops apiaster (gyurgyalag), fokozottan védett, természetvédelmi értéke: 100000 Ft, 

megfigyelt egyedszáma a területen: 6 átrepülő egyed.  

Miliaria calandra (sordély), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: 4 egyed.  

Oriolus oriolus (sárgarigó), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: 5 egyed.  

Parus major (széncinege), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: rendszeresen látható.  

Sitta europea (csuszka), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: 5 egyed.  

Sylvia atricapilla (barátposzáta), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: 4 egyed, költése is biztos.  

Turdus merula (fekete rigó), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: rendszersen látható, max. 6 egyed, költése is biztos. 

Turdus philomelos (énekes rigó), természetvédelmi értéke: 25000 Ft, megfigyelt egyedszáma a 

területen: 1 egyed 

 

HÜLLŐK ÉS KÉTÉLTŰEK  

Lacerta agilis (fürge gyík), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: min. 12 

egyed, többfelé látható gyepekben, gyakorinak mondható. 
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Rana dalmatina (erdei béka), természetvédelmi értéke: 2000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 4 egyed, 

szaporodásra alkalmas élőhely nincsen.  

Lacerta viridis (zöld gyík), természetvédelmi értéke: 25000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 6-8 egyed, 

többfelé látható gyepekben, erdőszegélyen, valószínűleg stabil állománya van. 

Podarcis muralis (fali gyík) természetvédelmi értéke: 25000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 2 egyed, 

az érintett részen kívül (a kilátó környékén). 

Bufo viridis (zöld varangy), természetvédelmi értéke: 10000 Ft, megfigyelt egyedszáma a területen: 1 egyed, 

a környéken is többfelé látható üdébb gyepekben, gyakorinak mondható. 

 

GERINCTELENEK  

A terepbejárások során legnagyobb számban a dombvidéki, középhegységi gyepekre általánosan jellemző 

herbivor rovarok, szöcskék és sáskák lárvái, poloskák, illetve bogarak voltak megfigyelhetőek. A megfigyelt 

védett fajok az alábbiak:  

Papilio machaon (fecskefarkú lepke): kifejlett példányai a gyepek környékén rendszeresen láthatóak. 

Természetvédelmi értéke: 2000 Ft 

Mantis religiosa (imádkozó sáska): megfelelő időszakban a vizsgált területen 15 feletti egyedszámban 

előkerült. Az érintett gyepekben általánosan elterjedtnek mondható. Természetvédelmi értéke: 2000 Ft  

Inachis io (nappali pávaszem): A felmérés során a sípálya alsó (északi) részén lévő gyepekben és fasorokban 

4 egyedét észleltük. Tápnövénye (Urtica spp.) többfelé előfordul. Természetvédelmi értéke: 2000 Ft 

Lycaena dispar (nagy tűzlepke): 2019. szeptemberben 2 hím példány került elő a sípálya gyepjének alsó részén. 

Tápnövénye (Rumex fajok) jelen vannak, de jelentős szaporodó állomány jelenléte nem valószínű. 

Természetvédelmi értéke: 50000 Ft, jelölő faj 

Saga pedo (fűrészlábú szöcske): több példányban előkerült a gyepes élőhelyek keleti részén, valamint a 

vizsgált területtel északon és keleten érintkező gyepekből is. Természetvédelmi értéke: 50000 Ft 

 

88. ábra Fűrészlábú szöcske. 

 

Helix pomatia (éti csiga): csapadékos időszakban az erdők aljnövényzetében többfelé látható, valószínűleg 

állandó állománya él a területen. Természetvédelmi értéke: 2000 Ft  

 

A vizsgálati terület rovarfaunájáról publikált adatot nem sikerült találni. A területen rendszeresen dolgozó 

természetvédelmi táborban gyűjtött adatok publikálásra nem kerültek. Békefi Andrásné táborvezető közlése 

alapján előfordul még:  

Parnassius mnemosyne (kis-apolló lepke): A vizsgálat során nem volt kimutatható a jelenléte 2017-2020-ban 

sem. Egyedei csak napos időben repülnek észlelésüket a rendszerint kis egyedszám nehezíti. 

Természetvédelmi értéke: 10000 Ft  
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6.4.5. A várható környezeti hatások becslése és értékelése  

6.4.5.1. A beavatkozás várható hatása a természetes élőhelyekre  

E1 - franciaperjés rétek, teljes kiterjedésében megfelel a 6510-es kódszámú, "Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek" elnevezésű Natura 2000 jelölő élőhelynek. A gyep egy része a téli időszakon kívüli taposásnak, 

bolygatásnak van kitéve. A tervezett beavatkozások közül a downhillcart pálya egy része valamit a felvonó 

melletti tereprendezés érinti, továbbá minimális kiterjedésben érintett még a víztározó vezetékeinek 

nyomvonalán és a felvonó bővítésével. Megsemmisül kb. 100 m2-en, további bolygatása várható kb. 400 m2-

en, valamint kb. 500 m2-en tereprendezés miatti bolygatással érintett, így az összes, biztosan károsítással 

érintett terület kb. 1000 m2. A teljes kiterjedés függvényében elviselhető mértékűnek ítéljük. 

H3a(xH4) - köves talajú lejtősztyepek, teljes kiterjedésében megfelel a 6240*-es kódszámú, "Pannon 

lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők* - Sub-pannonic steppic grasslands*" elnevezésű Natura 2000 jelölő 

élőhelynek. Ez az élőhely nem érintett a tervezett beavatkozásokkal. Ezért erre az élőhelyre a tervezett 

tevékenység semleges hatású.  

H4 - erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; teljes kiterjedésében megfelel a 6210-

es kódszámú, "Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek” elnevezésű Natura 2000 jelölő élőhelynek. A 

gyep egy része a téli időszakon kívüli taposásnak, bolygatásnak van kitéve. Az érintett terület gyepjeinek egy 

része ide tartozik, az élőhely közvetlenül érintett a downhillcart nyomvonalon, megsemmisülő (20 m2), és 

közvetlenül zavart állományok (kb. 100 m2), összesen kb. 120 m2. A teljes kiterjedés függvényében elviselhető 

mértékűnek ítéljük. 

K7a - mészkerülő bükkösök, teljes kiterjedésében megfelel a 9110-es kódszámú, "Mészkerülő bükkösök - 

Luzulo-Fagetum beech forests" elnevezésű Natura 2000 élőhelynek. Ez az élőhely gyakorlatilag nem érintett. 

Ezért erre az élőhelyre a tervezett tevékenység semleges hatású.  

OB – jellegtelen üde gyepek, nem sorolható Natura 2000-es élőhelyek közé. A kaszálás hatására a gyep 

stabilizálódása elindult, ugyanakkor a folyamatos és jelentős taposás, bolygatás miatt (ezt az élőhelyet 

használják elsősorban a sízők a pálya megközelítésére, felvonó nyomvonalon és dombsoron jellemző, és ez a 

legmeredekebb rész is) erősebb (koncentráltabb) zavarás is éri ezt az élőhelyet. Ilyen módon jelentős területen 

érintett a downhillcart pálya nyomvonalán is. Az élőhely jellege szerint is bolygatott, zavart, erre a típusra a 

beavatkozás összeségében elviselhető hatású.  

OC – jellegtelen száraz-félszáraz gyepek, nem sorolható Natura 2000-es élőhelyek közé. Állományait érinti 

a downhillcart pálya és felvonó nyomvonala, illetve az itt tervezett tereprendezés (feltöltés). Az élőhely jellege 

szerint is bolygatott, zavart, erre a típusra a beavatkozás összességében elviselhető hatású. 

P8 – vágásterületek, nem sorolható a közösségi jelentőségű élőhelyek közé. Ez az élőhely gyakorlatilag nem 

érintett. Ezért erre az élőhelyre a tervezett tevékenység semleges hatású.  

RA – őshonos fafajú facsoportok, fasorok, erdősávok, nem sorolható Natura 2000-es élőhelyek közé. A 

beavatkozás minimális területen érinti ezt az élőhelyet, ezért a beavatkozás erre az élőhelyre elviselhető hatású.  

RC – őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők, nem sorolható Natura 2000-es élőhelyek közé. A 

beavatkozás csak kis területen érinti ezt az élőhelyet (víztározó területe), ezért a beavatkozás erre az élőhelyre 

elviselhető hatású.  

RDb – őshonos lombos fajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők, nem sorolható Natura 2000-

es élőhelyek közé. A beavatkozás ezt az erdei élőhelyet jelentős mértékben érinti (kb. 0,8 ha, víztározó 

területe), meghatározó részét megsemmisíti, így károsító hatású. Mivel azonban jellege szerint rossz 

természetességű, inváziós faj dominanciájával jellemezhető élőhely, ez nem jelent komoly természetvédelmi 

veszteséget. 
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6.4.5.2. A beavatkozás várható hatása a védett növényfajokra 

Centaurea sadleriana (budai imola): A tervezett beavatkozások felmért egyedeit nem érintik, potenciális 

élőhelye kis mértékben érintett. Emiatt ennél a fajnál a beavatkozás összességében elviselhető hatású.  

Cnidium dubium (inas gyíkvirág): A tervezett beavatkozások felmért egyedeit kis számban (15-20 tő) 

érinthetik a felvonó melletti feltöltés területén. Néhány egyede esetlegesen potenciálisan érintett lehet a 

downhillcart pálya nyomvonalán. Emiatt ennél a fajnál a beavatkozás összességében elviselhető hatású.  

Dianthus collinus (dunai szegfű): Egyedei kis számban (kb. 20-25 tő) érintettek a downhillcart nyomvonallal. 

A fajnál a beavatkozás összességében elviselhető hatású. 

Erysimum odoratum (magyar repcsény): A beavatkozás nem érinti ezt az erdei élőhelyen előforduló fajt, ezért 

a tervezett beavatkozás erre a fajra semleges hatású.  

Dictamnus albus (nagy ezerjófű): A faj termőhelye nem szerepel a beavatkozás helyszínei között, erre a fajra 

a beavatkozás semleges hatású.  

 

A Natura 2000-es jelölő növényfajok esetében nem áll fenn érintettség, mivel ezek populációi nem találhatók 

meg a területen, így a tevékenység és A beavatkozás ezekre semleges hatásúnak minősíthető.  

6.4.5.3. A beavatkozás várható hatása a közösségi jelentőségű jelölő állatfajokra  

MADARAK  

Bubo bubo 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj egyedeire semleges 

hatású. 

Bucephala clangula  

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj egyedeire semleges 

hatású. 

Chlidonias niger 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj egyedeire semleges 

hatású. 

Ciconia ciconia 

Fészkelése kizárható, alkalmilag potenciálisan felbukkanhat. A beavatkozás esetlegesen zavaró lehet, de ennek 

jelentősége csekély, így a faj egyedeire semleges vagy elviselhető hatású. 

Ciconia nigra 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj egyedeire semleges 

hatású. 

Circaetus gallicus 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj egyedeire semleges 

hatású. 

Columba oenas  

Fészkelése és érdemi előfordulása a kezelt területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Dendrocopos leucotos 

Fészkelése és érdemi előfordulása a kezelt területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 
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Dendrocopos medius 

Fészkelése és érdemi előfordulása a kezelt területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Dryocopus martius 

Tavaszi időszakban átrepülő, keresgélő példányok megfigyelhetőek voltak. Fészkelésére adat nincs, 

ugyanakkor a beavatkozással a potenciális fészkelő- és táplálkozóterület sem szűkül érdemben. A beavatkozás 

a fajra leginkább alkalmi zavarást jelenthet, így a faj egyedeire semleges vagy elviselhető hatású. 

Emberiza cia 

Fészkelésére adat nincs, nem is valószínű. A beavatkozás így a faj egyedeire semleges hatású. 

Falco peregrinus 

Fészkelése kizárható, alkalmi kóborlóként, vadászóként potenciálisan felbukkanhat, jelentősége csekély. A 

beavatkozás így a faj egyedeire semleges hatású. 

Ficedula albicollis 

Fészkelése és érdemi előfordulása az érintett területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Ficedula parva 

Fészkelése és érdemi előfordulása az érintett területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Haliaeetus albicilla 

Fészkelése kizárható, alkalmi kóborlóként, vadászóként potenciálisan felbukkanhat, jelentősége csekély. A 

beavatkozás így a faj egyedeire semleges hatású. 

Lullula arborea 

Előfordulására adat nincs. Potenciálisan a sípálya alsó (északi) részeinek rétjei, azok kaszálatlan 

szegélye/környéke alkalmas fészkelőhelyként szolgálhatnának számára. Potenciális állománya az érintett 

Natura 2000-es terület állományához viszonyítva elhanyagolható, így a beavatkozás a fajra nézve semleges 

vagy elviselhető hatású.  

Motacilla cinerea 

Fészkelése és érdemi előfordulása az érintett területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Mergus albellus 

Fészkelése és érdemi előfordulása az érintett területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Pandion haliaetus 

Fészkelése és érdemi előfordulása az érintett területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Pernis apivorus 

Fészkelése és érdemi előfordulására adat nincsen,  az érintett területen fészkelése kizárható, alkalmilag 

potenciálisan felbukkanhat, jelentősége csekély nincs. A beavatkozás így a faj egyedeire nézve semleges vagy 

elviselhető hatású.  

Picus canus 

Fészkelésére adat nincs, nem figyeltük meg, a vizsgált terület környezetében lévő erdőfoltok potenciálisan 

alkalmas élőhelyek lehetnek a faj számára. Ugyanakkor a beavatkozással érintett részeken alkalmas 

fészkelőhely nincs, az legfeljebb zavaró lehet. A beavatkozás így a faj egyedeire semleges vagy elviselhető 

hatású.  
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Sterna hirundo 

Fészkelése és érdemi előfordulása az érintett területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Strix uralensis 

Fészkelése és érdemi előfordulása az érintett területen kizárható, jelentőség nincs. A beavatkozás így a faj 

egyedeire semleges hatású. 

Sylvia nisoria 

Fészkelésére adat nincs, egyedeit a területen nem észleltük. Potenciálisan a sípályával határos cserjés 

erdőszegélyekben fészkelhet, ott a beavatkozás zavaró vagy károsító hatást jelenthet. Potenciális állománya 

ugyanakkor az érintett Natura 2000-es terület állományához viszonyítva elhanyagolható, így a kezelés a fajra 

nézve semleges vagy elviselhető hatású.  

 

EMLŐSÖK  

Lutra lutra (vidra): A vizsgált területen nincs a faj számára megfelelő élőhely, egyedei nem fordulnak elő. A 

beavatkozás a fajra nézve semleges hatású.  

 

Barbastella barbastellus (piszedenevér), Miniopterus schreibersi (hosszúszárnyú denevér), Myotis bechsteini 

(nagyfülű denevér), Myotis blythii (hegyesorrú denevér), Myotis dasycneme (tavi denevér), Myotis 

emarginatus (csonkafülű denevér), Myotis myotis (közönséges denevér), Rhinolophus euryale (kereknyergű 

patkósdenevér), Rhinolophus ferrumequinum (nagy patkósdenevér), Rhinolophus hipposideros (kis 

patkósdenevér): 

A jelölő denevérfajok nyári szállására vagy telelőhelyére utaló adat, megfigyelés nincs. A sípálya üzemelése 

és a beavatkozások nem érintik közvetlenül azokat az erdei élőhelyeket, amelyek potenciális élőhelyéül 

szolgálhatnak ezeknek a fajoknak. A gyepes területek/tisztások fenntartása, illetve a víztározó kialakítása (az 

erdőterület csekély csökkenése mellett) növeli a terület változatosságát, annak ízeltlábú diverzitását, így egyes 

denevérfajoknak változatosabb táplálkozóterületet biztosíthat. Ennek jelentősége azonban a teljes területre és 

állományokra vonatkoztatva valószínűleg csekély, így a beavatkozás e fajokra nézve inkább semleges.  

 

KÉTÉLTŰEK, HÜLLŐK  

Bombina bombina (vöröshasú unka): A vizsgált területen nincs a faj számára megfelelő élőhely, egyedei nem 

fordulnak elő. A beavatkozás a fajra nézve semleges hatású. 

Bombina variegata (sárgahasú unka): A vizsgált területen nincs a faj számára megfelelő élőhely, egyedei nem 

fordulnak elő. A beavatkozás a fajra nézve semleges hatású. A kialakítandó víztározó esetlegesen 

szaporóhelyként (peterakás) szolgálhat, de ennek esélye csekély. 

Emys orbicularis (mocsári teknős): A vizsgált területen nincs a faj számára megfelelő élőhely, egyedei nem 

fordulnak elő. A beavatkozás a fajra nézve semleges hatású. 

 

HALAK  

Barbus meridionalis (Petényi-márna): A vizsgált területen nincs a faj számára megfelelő élőhely, egyedei nem 

fordulnak elő. A beavatkozás a fajra nézve semleges hatású.  

 

GERINCTELENEK  

Lycaena dispar (nagy tűzlepke): A 2019. évi szeptember eleji felmérések során előkerült a faj két egyede (2 

hím) a tisztás (sípálya) alsó részén (korábban 2012-ben is megfigyelték). A faj számára kedvező élőhely (E1) 

és tápnövény (nagytermetű Rumex fajok) a sípálya alsó (északi) részén jellemzőek. A potenciálisan érintett 

egyedek száma csekély az összállományhoz képest. A downhillcart pálya nyomvonala érintheti potenciális 

élőhelyének/szaporodóhelyének töredékes részét, de ennek hatása összességében csekély. A tervezett 
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beavatkozás összességében elviselhető hatású. A lárvák fenntartó kezelés okozta mortalitása a kaszálás 

időpontjának helyes megválasztásával csökkenthető.  

Austropotamobius torrentium (kövi rák): Tiszta vizű patakok lakója, a vizsgált területen nem fordulhat elő. A 

beavatkozás a faj állományait nem érinti, hatása semleges.  

Callimorpha quadripunctaria (csíkos medvelepke): A faj hernyói főleg üde erdők lágyszárú aljnövényzetén, 

vagy cserjéken fejlődnek. A beavatkozás a faj állományait nem érinti, hatása semleges.  

Cerambyx cerdo (nagy hőscincér): Erdei faj, lárvái fakéreg alatt élnek. A beavatkozás a faj állományait nem 

érinti, hatása semleges.  

Cucujus cinnaberinus (skarlátbogár): Erdei faj, lárvái fakéreg alatt élnek, holt fához kötődnek. A beavatkozás 

által érintett erdőrészeken nem sikerült kimutatni, de potenciális előfordulása nem zárható ki, viszont jelentős 

állománya biztosan nem érintett. Így a beavatkozás faj állományait vagy nem érinti (hatása semleges), 

potenciális érintettséget feltételezve elviselhető.  

Dioszeghyana schmidtii (magyar tavaszi-fésűsbagoly): Hernyójának fő tápnövénye a tatárjuhar és a mezei 

juhar, újabb adatok szerint tölgy (Quercus) fajok. A beavatkozás a faj állományait nem érinti, hatása semleges.  

Eriogaster catax (sárga gyapjasszövő): Hernyójának fő tápnövényei a kökény és a galagonya, de ritkábban fűz-

, nyár- és tölgyféléket is elfogyaszt, szegélylakó. A beavatkozás a faj állományait nem érinti, hatása semleges.  

Glyphipterix loricatella (budai szakállasmoly): A faj élőhelyét lejtősztyepprétek és, dolomit sziklagyepek 

jelentik. Ismereteink alapján a faj nem fordul elő a vizsgált területen. Ökológiája és ismert elterjedése alapján 

jelenléte a területen kizárható, A beavatkozás a faj állományait nem érinti, hatása semleges.  

Isophya costata (magyar tarsza): Ez a faj igen nehezen gyűjthető, jól rejtőzködő faj hangja csak közelről vagy 

ultrahang detektorral hallható. A faj ismereteink szerint nincs jelen a területen A beavatkozás állományait nem 

érinti, hatása semleges.  

Limoniscus violaceus (kék pattanóbogár): Korhadékban fejlődő faj, lárvái egészséges fák korhadó gesztjével 

összeköttetésben álló talaj közeli odvakban élnek. A beavatkozás a faj állományait nem érinti, hatása semleges.  

Lucanus cervus (szarvasbogár): Erdei faj, lárvái fakéreg alatt élnek. A beavatkozás a faj állományait nem érinti, 

hatása semleges.  

Morimus funereus (gyászcincér): Erdei faj, lárvái fakéreg alatt élnek. A beavatkozás a faj állományait nem 

érinti, hatása semleges.  

Paracaloptenus caloptenoides (álolasz sáska): hegyi rétek kisavanyodó, kopáros foltjain fordul elő. A faj 

egyedei nyár végére fejlődnek ki. A faj jelenléte nem zárható ki, de arra utaló adat nincs. A hatás semleges, 

potenciális jelenléte esetén összességében elviselhető.  

Phyllometra culminaria (csüngőaraszoló): Ezt a fajt eddig Magyarországon kizárólag dolomit-

sziklagyepekben találták. A nyílt és félig nyílt gyepeket, dolomitplatókat kedveli, igen érzékeny a gyep 

záródására, illetve a beerdősülésre. Varga megfigyelései szerint a nőstény a Stipa pennata-ra telepszik. 

Szabóky (2000) a legnagyobb egyedszámban ott látta a lepkét, ahol a Carex humilis volt a domináns növény. 

Ökológai igényei alapján a faj jelenléte kizárható a területen, A beavatkozás állományait nem érinti, hatása 

semleges.  

Rosalia alpina* (havasi cincér*): Erdei faj, lárvái fakéreg alatt élnek. A beavatkozás a faj állományait nem 

érinti, hatása semleges.  

Stenobothrus eurasius (eurázsiai rétisáska): Déli kietettségű meleg száraz nyílt gyepek lakója. Ökológiai 

igényei alapján a faj jelenléte kizárható a területen. A beavatkozás a faj állományait nem érinti, hatása 

semleges.  

Vertigo moulinsiana (hasas törpecsiga): Nehezen gyűjthető, kis egyedsűrűségű, kifejezetten nedvességigényes 

faj. Ökológiai igényei alapján a vizsgált területen jelenléte kizárható. A beavatkozás állományait nem érint, 

hatása semleges.  

Vertigo angustior (hosszúfogú törpecsiga): Nehezen gyűjthető, kis egyedsűrűségű, kifejezetten 

nedvességigényes faj. Ökológiai igényei alapján a vizsgált területen jelenléte kizárható. A beavatkozás 

állományait nem érint, hatása semleges.  
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6.4.5.4. A tervezett beavatkozás várható hatása a területen megfigyelt egyéb védett 

állatfajokra  

EMLŐSÖK 

Erinaceus roumanicus (keleti sün): stabilan jelen van, több alkalommal volt látható 1-1 keresgélő példány. A 

kivitelezés zavarhatja, esetleg károsíthatja néhány példányát, az üzemelés valószínűsíthetően inkább csak 

zavaró hatású lehet. Mind a mértéket, mind a potenciális érintett állománynagyságot figyelembe véve a 

hatásokat elviselhetőnek ítéljük.  

Nyctalus noctula (rőt koraidenevér): táplálékkereső példány megfigyelése bizonyítja jelenlétét. Nyári vagy téli 

szállása a közvetlenül érintett területen nem ismert, nem is valószínűsíthető (odva jellegzetes, viszonylag jól 

felismerhető). A beavatkozás állományait közvetlenül nem érinti, hatása semleges. 

 

MADARAK  

A megfigyelt fajok jórészt erdei élőhelyekre jellemző és/vagy általánosan elterjedt fajok. Észlelésük is 

leginkább ezeken a kaszálórétek (sípályák) közötti, illetve ezeket szegélyező fás élőhelyeken történt. A 

kaszálórétekhez, elsősorban azok szegélyeihez és a területen csak szerény mértékben jelen lévő bokrokhoz, 

bokoraljakhoz kötődő fajok közül két földön fészkelő (citromsármány, sordély) és cserjén fészkelő faj 

(tövisszúró gébics) is előkerült, bár ezek is csak kis egyedszámban. A területen az aljnövényzet és a cserjeszint 

madarainak alacsony egyedszáma és fajszáma feltehetően az idegenforgalom, jelentős számú gyalogosturista 

zavaró hatásának köszönhető elsősorban. A terület felett átrepülőként, vadászóként megfigyelt bizonyos fajok 

(holló, egerészölyv, héja, gyurgyalag) nem kötődnek a vizsgált területhez, fészkelésük itt nem valószínű.  

Összességében elmondható, hogy a területen tervezett beavatkozások közül a fakitermeléssel járó víztározó 

építés néhány gyakori, itt fészkelő erdei faj (Fringilla coelebs, Luscinia megarhynchos, Sylvia atricapilla, 

Turdus merula) néhány párjának élőhelyét átalakítja/megszűnteti, de a térségben nagy kiterjedésű, jobb 

természetességű és/vagy élőhelyi adottságú erdőségek jellemzőek, így az érintett fajok állományára ez érdemi 

hatással nem lesz. Hasonlóan az előforduló, nem bizonyítottan, de potenciálisan esetleg fészkelő erdei/gyepi 

fajok (Garrulus glandarius, Columba palumbus, Pica pica (nem védett), Aegithalos caudatus, Dendrocopos 

major, Miliaria calandra, Oriolus oriolus, Parus major, Emberiza citrinella, Turdus philomelos, Sturnus 

vulgaris) néhány egyedét/párját potenciálisan érintheti a beruházás. Az érintett területen átrepülő, vagy 

alkalmilag keresgélő fajokra (Corvus corax, Corvus frugilegus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Lanius 

collurio, Merops apiaster, Sitta europea) szintén feltételezhető érdemi hatás. 

 

KÉTÉLTŰEK, HÜLLŐK  

Lacerta agilis (fürge gyík): A kiterjedt, erdőszegélyekkel tarkított, nem erdősödő (kaszált) gyep nagy 

kiterjedésű élőhelyet biztosít a gyakori fajnak. A kivitelezések során, illetve a downhillcart üzemelés során 

potenciálisan károsodhatnak egyedei, de ez a térség összállományához képest teljesen elhanyagolható mértékű. 

A beavatkozás a fajra nézve elviselhető hatású.  

Rana dalmatina (erdei béka): Országosan elterjedt, gyakori faj. A beavatkozások jelenlegi szaporodóhelyeit 

egyáltalán nem érintik. A víztározó kialakítására tervezett erdőrészben kis számban előfordul ugyan, itt 

élőhelye megszűnhet, illetve néhány példány esetlege károsodhat, de a szomszédos erdőkben lényegesen 

nagyobb állományban, jobb élőhelyi feltételekkel él. A kialakítandó víztározó esetlegesen szaporodóhelyet 

nyújthat számára (a megfogalmazott kétéltűvédelmi javaslatokkal). A beavatkozás így a fajra nézve 

elviselhető hatású. 

Lacerta viridis (zöld gyík): Az érintett terület erdőszegélyein rendszeresen látható, stabil populációja 

feltételezhető. A kivitelezések során, illetve a downhillcart üzemelés során esetleg potenciálisan 

károsodhatnak egyedei, de ez a térség összállományához képest teljesen elhanyagolható mértékű. A 

beavatkozás a fajra nézve elviselhető hatású.  

Podarcis muralis (fali gyík): a faj a jelenlegi beavatkozásokkal nem érintett területrészeken él. A tervezett 

beavatkozás a fajra nézve semleges hatású. 

Bufo viridis (zöld varangy): Országosan elterjedt, gyakori faj. A beavatkozások szaporodóhelyeit egyáltalán 

nem érintik. A kivitelezések során, illetve a downhillcart üzemelés során potenciálisan károsodhatnak egyedei, 
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de ez a térség összállományához képest teljesen elhanyagolható mértékű. A kialakítandó víztározó esetlegesen 

szaporodóhelyet nyújthat számára (a megfogalmazott kétéltűvédelmi javaslatokkal). A beavatkozás a fajra 

nézve elviselhető hatású.  

 

GERINCTELENEK  

Papilio machaon (fecskefarkú lepke): A faj lárvái különböző ernyős virágzatú növényeken fejlődnek ki. A 

beavatkozás a jól repülő, általában napsütötte helyeken mozgó imágókat általában nem zavarja, a downhillcart 

eszközök közlekedése miatti gázolás esélye nehezen megítélhető, de valószínűsíthetően nem vagy csak 

minimális egyedszámban érintheti. Így a beavatkozás a fajra nézve összességében semleges vagy elviselhető. 

A lárvák kezelés okozta mortalitása a kaszálás időpontjának helyes megválasztásával csökkenthető.  

Mantis religiosa (imádkozó sáska): Ragadozó lévén leginkább a gyepszerkezet és a préda szervezetek 

egyedsűrűsége hat az állomány méretére. A downhillcart eszközök közlekedése miatti gázolásnak van 

potenciális esélye, de ez az állománynak csak kis részét érintheti. Így a fajra nézve összességében elviselhető 

hatást feltételezünk. 

Parnassius mnemosyne (kis-apolló lepke): Nem került elő (sem imágó, sem hernyó alakban). A faj hernyói 

odvas keltikén (Corydalis cava) fejlődnek, mely üde erdők aljnövényzetében él, előfordul a beavatkozással 

érintett erdőrészen (tervezett víztározó helyszíne) is, kis egyedszámban. A tápnövény a környező, jobb 

természetességű erdőkben lényegesen nagyobb állományban él. A tervezett beavatkozás a lepkét jelenlegi 

adatok alapján nem érinti, a potenciális érintettség is elhanyagolható mértékű, hatása így semleges vagy 

elviselhető.  

Inachis io (nappali pávaszem): A faj hernyói csalánon fejlődnek, az imágók viráglátogatók, így a beavatkozás 

a területen élő állományt csak részben érintheti. A beavatkozás a jól repülő imágókat általában nem zavarja, a 

downhillcart eszközök közlekedése miatti gázolás esélye nehezen megítélhető, de valószínűsíthetően nem 

vagy csak minimális egyedszámban érintheti. A beavatkozás a faj számára az összességében elviselhetőnek 

ítélhető.  

Saga pedo (fűrészlábú szöcske): E nagytestű ragadozó szöcske leginkább az élőhely szerkezetére és 

mikroklímájára érzékeny. Szárnyatlan egyedei gyors menekülésre nem képesek. A közeli Kisvillám déli 

kitettségű oldala jóval kedvezőbb élőhely számára. A közelben lévő gyepekben többfelé előfordul, ezek a 

példányok a Kisvillám oldalának erős populációjához/metapopulációjához tartozhatnak. A downhillcart 

eszközök közlekedése miatti gázolásnak van potenciális esélye, de ez az állománynak csak kis részét érintheti. 

Így a fajra nézve összességében elviselhető hatást feltételezünk. 

Helix pomatia (éti csiga): A beavatkozás (kivitelezés, üzemelés) során érintett példányai elpusztulhatnak, de 

ez az egyedszám a terület populációjához mérten elhanyagolhatóan csekély. A beavatkozás elviselhető a faj 

populációjának számára. 

6.4.6. Összefoglaló értékelés  

A Nagyvillám Sípálya Sport Szolgáltató Kft. által üzemeltetett sípálya Visegrád település külterületén, a 

településtől É-i irányban helyezkedik el. A vizsgált terület a 11 sz. közútról egy 2050 m-es aszfaltozott úton 

közelíthető meg. A terület távolsága Visegrád település utolsó lakóházától légvonalban 720 m, Visegrád-

Szentgyörgypusztától 682 m.  

A sípálya környezetében erdők, jórészt irtás eredetű rét foltok és szabadidőközpontok, infrastrukturális 

létesítményeik találhatóak.  

A sípálya és kapcsolódó területek élővilágára az emberi tevékenység több évtizede jelentős hatással van. A 

terület teljes egészében részét képezi a 60675,95 hektár kiterjedésű Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, ezáltal 

országos jelentőségű védett természeti területnek számít. Emellett részét képzi a 30145,74 hektár kiterjedésű, 

HUDI20039 számú, Pilis és Visegrádi-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek, valamint 

a 49556,83 hektár kiterjedésű, HUDI10002 számú, Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi 

területnek, mely utóbbiak az EU Natura 2000 hálózatba tartoznak.  
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A tervezett tevékenység a sípálya szolgáltatásainak javítását, biztonságosabbá tételét és színesítését, bővítését 

szolgálja. 

 

A sípálya hóágyúzását szolgáló víztározó kialakítása és üzemeltetése a sípályával közvetlenül határos 

területen (Visegrád 4A és részben 4F erdőrészletek) történne. A beruházás az érintett kb. 0,8 ha erdőterület 

teljes átalakulásával, eltűnésével jár, de ez mérsékelt károsítást jelent, mivel az érintett erdő alapvetően rossz 

természetességű, csekély természetvédelmi jelentőséggel rendelkező állomány. A korábban vizsgált víztározó 

helyszínek közül a legkisebb kockázatúnak ítélhető. 

 

A „Downhillcart” pálya kialakítása (kb. 500 m-en) meghatározóan jelenleg is bolygatott, kevésbé értékes 

(gyep)felszíneket érint a dupla tolókaros lift, murvás út, a sípálya bolygatott gyepű dombsora és a síház előtti 

„bébipálya” nyomvonalon. Értékes, egyben jelölő élőhelyek érintettsége mérsékelt: 6210 Szálkaperjés-

rozsnokos xero-mezofil gyepek kb. 120 m2, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek kb. 400 m2. 

Az üzemelés síszezonon kívüli zavarást, bolygatást jelent, de az érintett élőhelyek meghatározó hányada 

jelenleg is bolygatott, csekély természeti értékkel bír. A szomszédos élőhelyek zavarása elviselhető, tekintve 

azok jellegét, illetve figyelembe véve, hogy egész évben látogatott a terület, a közelben számos 

turisztikai/szabadidős létesítmény (pl. „Canopy” pálya) található. 

A felvonó cseréje, bővítése a jelenleg is üzemelő felvonó (dupla tolókaros lift) átépítését jelenti, a nyomvonal 

kismértékű bővítése indulási és érkezési végeken (egyben a downhillcart pálya összeépítésével). Értékes 

élőhelyet érdemben nem érint, jelenleg is bolygatott, jellegtelen gyepek jellemzőek, a felvonó alsó végén lehet 

érintett E1 gyepi élőhely néhány 10 m2-es állománya. 

A tereprendezés (részleges feltöltés) a felvonó melletti sávon értékes gyep E1 (6510 Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek) kb. 500 m2-es állományát érinti. Az erős zavarást jelentő részleges feltöltés után a gyep 

regenerációja valószínű (a gyomosodást a rendszeres kaszálás megakadályozza). A sífelvonó (dupla 

tolókaros lift) nyomvonalán a korábban kimélyített szakasz eredeti térszínre való visszatöltése 

jellegtelen, zavart szárazgyepi állományt érint kb. 350 m2-en. Jelenleg is zavart terület, a gyep regenerációja 

várható. 

6.5. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEKET, VALAMINT A VÍZGYŰJTŐ-

GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET 

SZERINTI, AZ IVÓVÍZKIVÉTELRE KIJELÖLT ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETETT 

VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEKET ÉRINTŐ HATÁSOK A VÍZGYŰJTŐ-

GAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 

6.5.1. Jelenlegi állapot jellemzése 

6.5.1.1. Vízföldtani viszonyok 

A térségben megtalálható permi rétegsor vízzárónak tekinthető. A triász rétegsor karsztosodott kőzetei alkotják 

a főkarsztvíztározót. Az alsó triász rétegsor vízadó és víztározó képessége csekély, karbonátos rétegei 

víztárolók. 

A térség karsztos víztározó képződményeit a nagy vastagságú középső–felső-triász, valamint alárendeltebb 

vastagságban középső-miocén sekélytengeri karbonátos képződmények alkotják. Az alaphegységi triász 

kőzetek jól karsztosodó, repedezett, hasadozott kőzetek. Jó, illetve kitűnő vízvezető képességüket a tektonikai 

folyamatok mellett a kréta-alsó-eocén, alsó-oligocén és pleisztocénban történt karsztosodási folyamatok is 

elősegítették. 

A terület legjelentősebb karsztvíztározó összletei a felső-triász kiváló vízvezető, víztároló és vízadó képességű, 

nagy vastagságú platform karbonátjai, a Fődolomit Formáció és a Dachsteini Mészkő. A hidrodinamikai 

modell szerint a karsztvíz a vízgyűjtő alegység ÉK-i részéről a Pilis DK-i lábánál fakadó langyos vizű források 

felé áramlik a mélykarszton keresztül, DNy-i irányba. 
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Az eocén képződmények többsége vízzáró, csak a karsztosodott Szőci Mészkőnek van jó víztartó és vízvezető 

képessége. Az oligocén képződmények szintén minimális vízadó és vízáteresztő képességgel rendelkeznek, de 

a változatos kifejlődésű Csatkai kavics kavicsosabb kifejlődései jó vízadó képességűek. A miocén és pannóniai 

vízzáró illetve félig áteresztő márgás, homokköves képződményei közé települt Lajta Mészkő és a Tinnyei 

Formáció biogén mészhomokos összletei jó vízadóak. 

A karsztos kőzetekből fedőhegységi üledékekbe átáramlás csak elenyésző mennyiségben lehetséges. 

Vízföldtani jelentősége a vulkáni agglomerátumoknak van, melyekből sok kis-közepes hozamú hasadékforrás 

vezeti felszínre a vizet. Ezek általában igen kis oldott anyag tartalommal rendelkeznek. A fedőhegységi 

üledékek közül víztartó tulajdonságuk az oligocén-miocén-pannon homokos-kavicsos üledékeknek, továbbá a 

pleisztocén folyóvízi kavicsoknak van (Duna kavicsterasz), melyek a terület legjelentősebb negyedidőszaki 

vízadó képződményei. 

6.5.2. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

6.5.2.1. Felszíni vízfolyások 

A Dunába torkolló kis mellékpatakok vízgyűjtő területe Esztergomtól Szentendreig. A tetők jó vízellátásúak, 

a peremek vízszegény területek. 

Nagyobb vízfolyások: Szentlélek-patak (16 km, 40,5 km2), pilismaróti Malom-patak (7 km, 26,2 km2), dömösi 

Malom-patak (6 km, 14,2 km2), Apátkúti-patak (9,6 km, 14 km2), Bükköspatak (16 km, 39,2 km2). Mivel a 

nagyesésű patakokon sem a kora tavaszi hóolvadásból eredő, sem a nyári záporok okozta árhullámok nem 

tartósak, ezek nem akadályozzak az árterület hasznosítását. Ezért nem szükséges árvédelmi létesítményeket 

emelni. 

A vízhozamok nagy szélsőségek között ingadoznak (Szentlélek-patak 0-19 m3/s, Bükköspatak 0-24 m3/s). igy 

rájuk vízhasználatot alapozni nem lehet.  

 

Az időszakos jelleg miatt vízminőségük szennyezett. 

A sípálya közvetlen környezetében található víztestek: 

- Duna:        570 m 

- Áprily völgyben található vízmosás 

(OKIR szerinti megnevezés: Névtelen – 0955 1/1):   880 m 

- Apátkúti-patak       1790 m 

96. táblázat Környező vízfolyások 

Víztest kód Víztest neve Típus kódja Típus leírása 

AEP446 Duna Gönyü–Szob között 9K 
síkvidéki – kis esésű – meszes – durva 

mederanyagú – Duna méretű 

AEP275 Apát-kúti-patak 1S 

dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – 

szilikátos – durva mederanyagú – kicsi 

vízgyűjtőjű 

 

A vízhiány és a meredek lejtők mellett állóvizek sem jöhettek létre, mert a keletkező mélyedések gyorsan 

kitöltődnek, hegységben sok a forrás, de azok többnyire időszakosak. Helyzetük szerint a 170 m-es (Lepence-

forrás) és az 525 m-es (Laura-forrás) szintek között fakadnak. Maximális vízhozama a Kinizsi-forrás 

(Pilisszentkereszt, 260 1/p), közepese vízhozama a Fenyvesbérci-forrás (Visegrád, 25 1/p) a legbővizűbb. 

A sípálya közvetlen környezetében található források: 

- Mátyás forrás   320 m 

- Boglárka forrás:  140 m 
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- Dorottya forrás:  210 m 

 

A tevékenység közvetlenül felszíni víztestet nem érint. 

A sípályára hulló csapadékvíz és a pályák olvadékvize a sípályától észak-keletre elhelyezkedő időszakos 

vízmosásba kerül, részben a mesterséges, burkolt elvezető csatornák, részben a természetes lejtési viszonyok 

következtében. 

6.5.2.2. Felszín alatti víztest 

Gyér „talajvíz” időszakosan a völgytalpakon fordul elő. A hegység mélyebb rétegei is vízszegények. Artézi 

kutak csak a peremterületeken létesültek, meglehetősen gyér vízhozamokkal és sekély mélységgel. Közülük 

kitűnik a leányfalui egykori Bányászüdülő Fürdőkútja (560 1/p és 45 °C), amely már a vulkáni fekü triász 

rétegeiből táplálkozik. 

A h.1.6 Dunántúli Középhegység-Duna vízgyűjtő, Visegrád-Budapest víztest északról és keletről a h.1.7, 

délről a h.1.5 nyugatról a h.1.4 víztestekkel határos. 

97. táblázat Felszín alatti víztestek 

Azonosító Víztest neve 
Víztest 

kód 
Víztest típus leírása 

AIQ550 Dunántúli KözéphegységDuna vízgyűjtő, Visegrád-Budapes sh.1.6 Sekély hegyvidék 

AIQ551 Dunántúli KözéphegységDuna vízgyűjtő, Visegrád-Budapest h.1.6 Hegyvidéki 

AIQ552 Dunántúli-középhegység –Esztergomi-források vízgyűjtője k.1.4 Karszt 

 

 

89. ábra Porózus felszín alatti víztestek 

 

A sípálya területén a felszín közelében talajvízre nem lehet számítani. 

A 2012-ben végzett 5 méteres feltáró fúrások során talajvizet nem észleltek. 

A 2013.06.26-án készített fúrások egyikében sem észleltek talajvizet 0,7-1,2 m-es talpmélységig.  

A terület jellegéből adódóan sem összefüggő talaj-, sem szivárgó vizek megjelenése nem várható, azonban 

esetleges repedésekben vízszivárgás nem zárható ki. 
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90. ábra Talajvíztükör nyugalmi vízszintje 

 

6.5.2.3. Felszín alatti víztestek érzékenységi besorolása 

Visegrád közigazgatási területe –a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Kiemelten érzékeny f.a. terület. 

219/2004. (VIII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján készített térkép szerint a vizsgált telep területe 

a „1. b) - Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- 

és dolomitmárga képződmények találhatók”. 

 

 

91. ábra A terület érzékenységi besorolása 
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A beavatkozási terület nem vízbázis védőterületen helyezkedik el.  

 

 

92. ábra Vízbázis védőterületek a térségben (Forrás: OKIR) 

98. táblázat Vízbázis védőterületek Visegrád település területén 

Vízbázis 

VOR 

kódja 

Vízbázis 

kódja 
Víztest kód  

Vízbázis 

sérülékeny-e? 
Település Vízbázis név 

Vízbázis 

típuskódja 

AID817 12023-10 sh.1.6 igen Visegrád 
Visegrád, DJRVR 

Visegrádi Vízbázis 
P Q3 Fm1 

6.5.3. Vízhasználatok, vízi létesítmények 

6.5.3.1. Vízellátás 

Vízfelhasználás 

A szociális és a technológiai vízellátást (hóágyúzásra használt víz) közüzemi vízzel oldják meg.  

Az ingatlan vízcsatlakozással rendelkezik.  

A telepre jellemző vízfogyasztással járó tevékenységek a következők: 

- hóágyúzás 

- szociális vízfelhasználás 

Az éves vízfelhasználás jelenleg átlagosan ~8000 m3.  

A fejlesztést követően várható vízfelhasználás csökkeni fog az olvadék visszaforgató rendszer miatt. 

A víz kivételét a fejlesztést követően is a Pilisi Parkerdő ZRt. hálózata biztosítja a hálózta sípálya melletti 

szakaszából. 

 



 

|. oldal 177  

Kommunális szennyvizek 

Keletkező mennyiség jelenleg: 48 m3/év; becsült szennyvíz mennyiséges a fejlesztést követően 60 m3/év. 

A keletkező kommunális szennyvizeket a szigetelt, zárt, szivárgásmentes vezetékkel a Pilisi Parkerdő ZRt. 

szennyvízelvezető hálózatán keresztül juttatják el a szennyvíztelepre. Az így összegyűjtött szennyvizek normál 

üzemi körülmények között sem a talajt, sem a felszín alatti vizeket nem terhelik.  

Az ingatlan területén 300-as beton csatorna halad keresztül. A csatornaszakasz átmérője rákötésre alkalmas, 

azonban nyomvonalát a létesítmény igényeihez alkalmazkodva át kell helyezni. 

 

Az újonnan kialakított berendezések, műtárgyak esetében a tervezés során figyelembe veszik az 

elővigyázatosság elvét, mely szerint csakis műszaki védelemmel ellátott berendezések, tárolók kialakítása 

valósult meg, ezért sem a felszíni, sem a felszín alatti víztestekre nem jelent veszélyt a tervezett tevékenység. 

 

A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges 

vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyek beszerzésével, az engedélyekben foglaltak maradéktalan 

betartásával biztosítható, hogy az építés és üzemelés fázisaiban a felszíni és felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 

6.5.3.2. Csapadékvíz-elvezetés rendszere 

A sípálya jelenlegi csapadékvíz-elvezető rendszerét 4 részre oszthatjuk. 

 

 
93. ábra Jelenlegi csapadékvíz elvezetés 

 

1. rendszer feladata: sípálya olvadékának és az észak-nyugati parkoló északi részének csapadékvizének 

elvezetése. 

A sípálya csapadékvizének és olvadékának legnagyobb részét az út melletti árok vezeti le, ami az út alatt 

átkötve csatlakozik az északi-nyugati parkoló keleti felében kialakított rendszerbe, majd a csapadékvíz a 

parkolórész észak-nyugati végében elterülő erdőben található időszakos vízmosásba torkollik.  

A vízmosás kezdeti szakasza stabilizált hullámtörővel kb. 15 m hosszan (5. ábra).  

Elvezető rendszer átmérője: 60 cm. 

2. rendszer feladata: az észak-nyugati és déli parkoló középső részén összegyűlő csapadék elvezetése. 

A sípálya felőli parkoló közepén egy rácsos vízelvezető került kialakításra, ami az út alatt átkötésre került és 

csatlakozik az északi-nyugati parkoló középső szakaszára hulló csapadékvizét gyűjtő hálózathoz. Az elvezető 

rendszer a területtől északra található erdős területre vezeti az összegyűjtött csapadékot. (folyóka 

hullámtörővel kb. 10 m) 

A felszín alatti csatorna átmérője: 60 cm. 



 

|. oldal 178  

3. rendszer feladata: a déli parkoló dél-nyugati részén összegyűlő csapadék elvezetése. 

A sípálya felőli parkoló dél-nyugati részén egy áteresz vezeti a csapadékvizet az út melletti árokba, ahonnan a 

csapadékvíz nyugati irányba szállítódik tovább. 

Átmérő: 30 cm. 

4. rendszer feladata: az észak-nyugati parkoló dél-keleti részén összegyűlő csapadék elvezetése. 

Az észak-nyugati parkoló déli részén összegyűlő csapadékvíz a parkoló végében kialakított felszíni folyókán 

keresztül van bevezetve a területtől délre található erdőbe (hullámtörő itt is van kb. 20 m hosszan). 

 

Lejtés és lefolyási viszonyok 

A Panoráma-út a Fekete-hegyi réttől a sípark területéig lejt. Az út menti árok lejtése követi az út lejtését. Az 

árok jelenleg is betonlap burkolattal ellátott, melynek egyes szakaszairól az ellenkező, völgyfelőli oldalra 

átereszek vezetik el a vizet a természetes befogadók fele. A Nagyvillám teljes keleti és északi oldala is ide lejt. 

A vízgyűjtő mélypontja a Síház alatt lévő mélyfekvésű útmenti terület (a 0115 hrsz. része), innen áteresz vezeti 

át a vizeket az út alatt az északi oldalba, a Vár-kert fele húzódó vízmosásba. Ebből az igen nagy vízgyűjtőből 

nem lehet és nem is célszerű begyűjteni a teljes vízkészletet, csupán ennek töredékére van reális lehetőség. 

 

 
94. ábra A terület lejtésviszonyai 

 

A záporvizekből származó (jellemzően nyári időszaki) maximális lefolyások igen nagy hordalékmennyiséget 

szállítanak. Ezt nem célszerű bevezetni a rendszerbe, csupán a téli, olvadásból származó, illetve a késő őszi, 

csöndes esőkből származó lefolyást, melynek jelentősen kisebb a hordaléktartalma. 

A vízgyűjtő rendszert a Mogyoróhegyi étterem magasságától lefele kell téli időszakra „zárni”, azaz az út DNY-

i oldalán húzódó árokban tartani a lefolyásokat, kiiktatva a természetes befogadók (vízmosás) fele vezető 

átereszt. Az így befogott vízgyűjtő felülete F1=4,67 ha. 

A sípályákról lefolyó vizeket a síház alatt húzódó árok gyűjti, ennek bevezetése szintén megoldható. Ennek 

vízgyűjtője F2=2,98 ha. 

A befogott teljes vízgyűjtő nagysága F=7,65 ha. 

 

 

Természetes 

befogadó (vízmosás)  
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Visszaforgatható lefolyások számítása, mértékadó kapacitás meghatározása 

Éves csapadékmennyiség: 592 mm 

Hóágyúzás apport: 525 mm (várhatóan ez növekszik 1000 mm körülire – 2,25 ha hóágyúzott területre 

kijuttatott 800 mm víz 2250 m3-nek felel meg.) 

99. táblázat Lefolyások havonta a 7,65 ha-ra vonatkoztatva 

Hónap Lefolyás (m3/hó) Hónap Lefolyás (m3/hó) 

január 920,5 július 385,6 

február 906,7 augusztus 378,7 

március 598,6 szeptember 326,7 

április 361,1 október 358,0 

május 493,4 november 458,2 

június 534,0 december 1003,1 

 

A vízgyűjtő rendszer nagyságrendileg a téli hónapokban (nov.-febr.) havi ~3000 m3 víz gyűjtésére és 

visszavezetésére képes. A teljes vízgyűjtőről 1 év alatt 6724,6 m3, míg a télen (a tervezés során ezzel 

számoltak) 3887,1 m3 csapadékvíz és olvadékvíz visszatartására lenne lehetőség.  

A tervezett teljes tározókapacitás 7700 m3. 

A lefolyó vízmennyiségből a tervek szerint reálisan ~2000 m3 víz visszatartása várható, ami lényegében a 

területre additíve kijuttatott hóágyúzott vízmennyiség. 

A vízvisszatartás így a természetes vízháztartási folyamatokba nem avatkozik be, a vízgyűjtő alvízi területein 

a korábbi természetes lefolyásból eredő vízhozam meg fognak jelenni. 

 

A tervek szerint a fejlesztés keretében külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE 

megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kerülnek beépítésre a parkolókra hulló 

csapadékvíz tisztítására. 

A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést 

követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszivárogtatásra használt 

területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

A csapadékvíz elvezetést a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül szükséges biztosítani (káros elöntés 

nem keletkezhet, meg kell akadályozni, hogy csapadékvíz a szomszédos területre átfolyjon, ill. ott kárt 

okozzon). 

A csapadékvíz-elvezető hálózat úgy lesz kialakítva, hogy abba szennyezett csapadékvíz ne kerülhessen. 
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6.5.4. Vízvédelemmel összefüggő hatások becslése 

6.5.4.1. Felszíni vizekre kifejtett hatások vizsgálata 

Sem a létesítés, sem az üzemeltetés felszíni vizet közvetlenül nem érint. A hatás semleges. 

6.5.4.2. Felszín alatti vizekre kifejtett hatások vizsgálata  

Az üzemeltetés felszíni vizet közvetlenül nem érint. A felszín alatti víz minősége normál üzemi körülmények 

között nem romolhat, tekintve a térségi adottságokat. A felszín alatti vizek érintettségét vizsgálva 

megállapítottuk, hogy normál üzemben, tekintve, hogy az egyes létesítmények megfelelő vízzárósággal 

készülnek, káros hatás nem érheti azt. 

A területen létesülő csővezetékek kialakításakor különös figyelmet fordítanak azok vízzáróságára, ebben az 

esetben azok nem veszélyeztetik a felszín alatti vizeket. 

Havária helyzetben lokális szennyezés előfordulhat. 

7. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELEMZÉS 

ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ  

(Rövid neve: Klímakockázati Útmutató) 

7.1. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÁLTAL BEFOLYÁSOLT PROJEKT AZONOSÍTÁSA  

A tervezett beruházásra már az ellenőrző lista 1. pontja érvényes „Fizikai beruházás esetében annak tervezett 

élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább 15 év” és „a projekt 

megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek az 

éghajlatváltozásnak kitett helyszínek”, ezért a végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan 

befolyásolt projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az 

adaptációs útmutatóban foglaltak szerint javasolt! 
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7.2. ELŐZETES ELEMZÉS 

7.2.1. 1. modul: A beruházás érzékenységének elemzése 

100. táblázat Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához 

Éghajlati paraméter változása 
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1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 
25 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 

0 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony magas alacsony 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi 

minimum ≥ 20 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi 
középhőmérséklet > 25 °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi 

maximum és minimum különbsége, °C) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi 

csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése 

(csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése 

(leghosszabb időszak, amikor a napi 

csapadékösszeg < 1 mm, nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

12. Max. nedves időszak hosszának változása 
(leghosszabb időszak, amikor a napi 

csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának 
növekedése (napok száma, amikor a napi 

csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 

alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása alacsony alacsony alacsony alacsony magas alacsony 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent 

felhőképződés 

alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események 
számának és intenzitásának növekedése 

magas alacsony alacsony alacsony magas alacsony 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

magas alacsony alacsony alacsony magas alacsony 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának 

növekedése 

alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári 
kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony 

vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín 

alatti vízkészletek csökkenése) 

közepes közepes közepes alacsony magas alacsony 

22. Aszály gyakoribb előfordulása alacsony alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása magas alacsony alacsony alacsony magas alacsony 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése közepes alacsony alacsony alacsony közepes alacsony 

25. Szélerózió alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony 

Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapján, módosítva 
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Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az általa 

nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a feltárása. 

Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy melyek a legrelevánsabb éghajlati paraméterek a 

beruházás érzékenysége szempontjából. Ezek azok, amelyek tekintetében legalább egy dimenzió mentén 

’magas’ vagy ‘közepes’ minősítést kapott a projekt. 

Releváns elemek: 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 

20 mm, nap) 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony 

vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése) 

22. Aszály gyakoribb előfordulása 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 

7.2.2. 2. Modul: A projekthelyszín kitettségének értékelése 

Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a projekt 

megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az 1. Modulban végzett 

elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus különböző éghajlati veszélyekre és kockázatokra mennyire 

érzékeny általában, a 2. Modul pedig azt határozza meg, hogy az adott beruházási helyszín mennyire van kitéve 

egyes éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak. 

A projekthelyszín kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer adatai alapján határoztuk 

meg a relevánsnak ítélt éghajlati paraméterek vonatkozásában. A kitettség meghatározásakor két regionális 

klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek adatait vettük figyelembe és a kedvezőtlenebb 

előrejelzést vettük alapul. 

 

Hőmérséklet 

 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az évi középhőmérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett. 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben lévő klímacsökkentési egyezményben 

megfogalmazottakat („az iparosodás óta mért globális átlaghőmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a 

korábbiaktól”) jelentősnek ítélhető. 

A XXI. században folytatódik az átlaghőmérséklet emelkedése a Kárpát-medencében, mégpedig minden 

évszak, időszak és modell esetében statisztikailag szignifikáns módon (azaz az évek közötti változékonyság 

nem haladja meg a változás mértékét). A növekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgált 2071-

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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2100 időszakban ez nagyobb mértékű (átlagosan 3,5 fok), mint a korábbi 2021-2050 időszakban (amikor 1,7 

fok az átlagos változás). 

 

Éghajlati paraméter: Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

 

  

95. ábra Kitettség - Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate és 

a RegCM klímamodell alapján (°C) 

 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján 1,5-2 °C, míg a RegCM klímamodell alapján 1-1,5 °C a várható 

átlaghőmérséklet változás a projekt helyszínén 2021-2050 időszakában a 1991-2020 időszakához képest. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 

 

Éghajlati paraméter: Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

 

96. ábra Kitettség - Hőhullámos napok gyakorisága, 2021-2050 

 

A klímamodell 2021-2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%-ban) szemlélteti a 

klímamodell 1991-2020 időszakához képest. A tervezési területen a hőhullámos napok gyakoriság változása 

83,88 %/év. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 
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Éghajlati paraméter: A forró napok számának növekedése 

 

Jelenleg a térségben a forró napok száma évente 0,8-0,9 nap. 

A forró napok számának változása a 2021–2050 időszakra: 

ALADIN-Climate klímamodell alapján: 10-15 nap. 

RegCM klímamodell alapján: 0-5 nap. 

A változás jelentősnek ítélhető leginkább a ALADIN-Climate klímamodell alapján. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 

 

  

97. ábra Kitettség - A forró napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate és RegCM 

klímamodell alapján (napok száma) 

 

Csapadék és aszály 

 

Az OMSZ adatai alapján a térségben 1901 és 2009 között az átlagos csapadékösszegek -10 %-kal csökkentek. 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ 

A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok enyhe növekedést mutatnak, s a száraz időszakok hossza (vagyis a 

leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen megnövekedett a 20. 

század eleje óta. A napi intenzitás (egy adott periódusban lehullott összeg és a csapadékos napok számának 

hányadosa) nyáron jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi csapadékok növekedése arra utal, hogy a 

csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik. 

A nyári csapadékintenzitás-változás a térségben 1960-2009 között -0,5-0,0 mm/nap. A nyári napi intenzitás 

országos átlagban növekedett, ezt a növekedést a délnyugat-dunántúli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-

magyarországi területek csapadékintenzitásának csökkenése mérsékli. 

A 2021-2050 időszakban az éves csapadékösszeg változatlanságában és a nyári csapadékátlag 5-10%-ot elérő 

csökkenésében jobbára egységesek a projekciók. 

 

  

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/
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Éghajlati paraméter: Csapadék intenzitásának növekedése 

 

  
tél tavasz 

  
nyár ősz 

98. ábra Kitettség – Az évszakos csapadékintenzitás várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm/nap) 

101. táblázat Az évszakonkénti csapadékintenzitás (mm/nap) várható változása 2021-2050 között a projekthelyszínen: 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél 0-1 -1-0 

tavasz 0-1 0-1 

nyár -1-0 0-1 

ősz 0-1 0-1 

 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján a téli és őszi időszakban a csapadékintenzitás 2021-2050 között kis 

mértékben nő (0-1 mm/nap közötti csökkenés várható), míg a nyári és tavaszi hónapokban a csapadékintenzitás 

kismértékben csökken (0-1 mm/nap közötti növekedés várható).  

A RegCM klímamodell az előző modellhez képest téli időszakban csökkenés a többi hónapokban növekedést 

(0-1 mm/nap közötti) prognosztizál. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 
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Éghajlati paraméter: Éves csapadékmennyiség csökkenése 

 

  

99. ábra Kitettség - A csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra a klímamodellek alapján 

(mm) 

 

A klímamodellek a csapadékmennyiség csökkenése vonatkozásában eltérő adatokat prognosztizálnak. Az 

ALADIN-Climate klímamodell szerint a csapadékmennyiség csökkenés a 2021-2050 időszakra a projekt 

helyszínén a 1991-2020 időszakához képest: -25-0 mm közötti lesz, ezzel ellentétben a RegCM klímamodell 

-75--50 mm-es csökkenést jelez. 

A kitettség minősítése: KÖZEPES. 

 

A napi csapadékintenzitási index a REMO modell futtatási területének nagy részén növekszik. Ez azt jelenti, 

hogy a jövőben egy csapadékos napra átlagosan nagyobb csapadékmennyiség jut. Ez a növekedés 

Magyarországon 10% körüli, de csak az Alföld déli részén szignifikáns. 

A térségben várható változás (ALADIN-Climate és REMO): 

- 2021-2050: 0 - -5% 

- 2071-2100: -5 - -10% 

A korábbi, európai projektek durvább (50 km és afeletti) felbontású modellfuttatásainak eredményei 

 

100. ábra Éves és évszakos csapadékösszeg relatív változása (%) a két modell eredményei alapján 2021-2050 és 2071-

2100 időszakra 
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Éghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlásának változása 

 

  
tél tavasz 

  
nyár ősz 

101. ábra Kitettség – Az évszakos csapadék várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (mm) 

102. táblázat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) várható változása 2021-2050 között a projekthelyszínen: 

 ALADIN-Climate klímamodell alapján RegCM klímamodell alapján 

tél -25-0 -25-0 

tavasz 0-25 -25-0 

nyár -25-0 -25-0 

ősz 0-25 -25-0 

 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján a tavaszi és az őszi csapadékmennyiség 2021-2050 között csökken 

0-25 mm közötti értékkel a téli és nyári időszakban a csapadékmennyiség kismértékben növekszik, várhatóan 

0-25 mm közötti mértékben. 

A RegCM klímamodell az előző modellhez képest a minden időszakban növekedést mutat 0-25 mm közötti 

értékben. 

A kitettség minősítése: MAGAS. 
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Éghajlati paraméter: Aszályos időszakok hosszának növekedése 

 

A Pálfai-féle index az aszályviszonyok időbeli (évenkénti) és térbeli változásának kimutatására, (adott) térség 

aszályosságának meghatározására szolgál. A területre jelenleg jellemző Pálfai-féle index értéke 3,75-4,0 

közötti, ami a PaDI szerinti aszálykategória szerint enyhe aszályos területnek minősül. Az előrejelzések szerint 

a ALADIN-Climate klímamodell szerint 0,5 és 0,75 egységgel növekedni fog a térség aszályossága, mely 

eredményeként a projektterület aszályossága közelít, de nem éri el a mérsékelt aszály súlytotta területi 

kategóriát. A RegCM klímamodell hasonló eredményeket prognosztizál. 

A kitettség minősítése: KÖZEPES. 

  

102. ábra Kitettség - A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján 

 

Időjárási szélsőségek 

 

A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet <0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi 

maximumhőmérséklet ≥30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi (OMSZ). A 

hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas évektől 

szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges hőmérsékletekben 

bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, hogy a klíma megváltozása a meleg 

szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is 

felölelő időszakban. 

A XX. század végén a téli hónapokban a +4 °C-ot meghaladó pozitív anomáliák a teljes időszak 5-10%-ában 

fordultak csupán elő, nyáron pedig egyáltalán nem. A szimulációk alapján mind télen, mind nyáron egyértelmű 

a pozitív hőmérsékleti anomáliák XXI. század végére várható gyakoriságnövekedése mindkét modell esetén. 

Kisebb növekedés várható a RegCM-szimuláció szerint: télen 20-35%, nyáron 25-45% az 1961-1990 időszak 

átlagát +4 °C-kal meghaladó anomáliák valószínűsíthető gyakorisága. A PRECIS modell szerint a század 

végére jelentősebb lesz a múltbeli átlagos hőmérsékletnél legalább +4 °C-kal magasabb havi 

átlaghőmérsékletek előfordulási gyakorisága (télen 50-60%, nyáron 75-90%). 
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Éghajlati paraméter: Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában 

A projekt helyszínén a tavaszi fagyos napok száma jelenleg 14-16 nap, az ALADIN-Climate klímamodell 

alapján ez az érték 8-10 nappal csökkeni fog, míg a RegCM klímamodell alapján nem 2 nappal csökken.  

A kitettség minősítése: ALACSONY. 

 

  

103. ábra Kitettség - A tavaszi fagyos napok számának várható változása a 2021–2050 időszakra a klímamodellek 

alapján (napok száma) 

Párolgás 

 

Éghajlati paraméter: Potenciális evapotranspiráció és klimatikus vízmérleg 

 

A projekt helyszínén a potenciális evapotranspiráció mértéke jelenleg 640-660 mm, az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján ez az érték 60-80 mm-rel, míg a RegCM klímamodell alapján 20-40 mm-rel növekedni 

fog, ami körülbelül 5-10%-os növekedésnek felel meg.  

  

104. ábra Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció várható változása a 2021–2050 időszakra a klímamodellek 

alapján (mm) 

 

A klimatikus vízmérleg jelenleg a projekt helyszínén -75 - -50 mm.  

A vízmérleg-változás mértéke a 2021–2050 időszakra: 

ALADIN-Climate klímamodell alapján: -100--75 mm. 

RegCM klímamodell alapján: -75--50 mm 
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A klímaváltozás hatásai legerőteljesebben valószínűleg a vízfogalom módosulásán keresztül válnak majd 

érzékelhetővé. A klimatikus vízmérleg változásából jól látható, hogy a térségben a vízhiány tovább emelkedik 

2050-ig mindkét modell előrejelzése szerint. 

A kitettség minősítése: KÖZEPES. 

  

105. ábra Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate és RegCM 

klímamodell alapján (mm) 

 

Belvízgyakoriságának kialakulása növekszik 

 

Az evapotranspiráció növekedése és a fagyos napok számának csökkenése a belvíz képződés csökkenése 

irányában hat, míg az intenzívebbé váló csapadékesemények, a nyári-tavaszi elöntések annak növekedéséhez 

járulhatnak hozzá. 

A 2021-2050 közötti időszakra a HUMI index értékeiben változás nem azonosítható egyik modell eredményei 

alapján, az adatok a teljes területen –1,6 és 0% között szórnak. A 2071-2100 közötti periódusra a számított 

változás értékek alig haladják meg a ±1%-ot mindkét modell esetében, tehát a belvízveszély jelentős változását 

a HUMI index változásai nem vetítik elő. A változások térbeliségét tekintve a század végére a REMO alapján 

az alföld keleti részén várható a belvízveszély igen csekély mértékű növekedése. 

Az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-

0001) című pályázat (továbbiakban ÁKK) keretein belül az árvízkockázat kezelés tervezés III. ütemében külön 

feladatrészként valósult meg a „Belvízi veszélytérképezés”. A térkép alapján a belvíz-veszélyeztetettségi 

kockázat a projekt helyszínen 0%. 

Az adatok alapján a térség „ALACSONY” érzékenységű. 
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Globálsugárzás 

 

A globálsugárzás a térségben az 1961–1990 időszakban 4500-4600 MJ/m². A globálsugárzás mértéke a projekt 

helyszínén csak kis mértékben változik (2%). 

A kitettség KÖZEPESnek ítélhető. 

  

106. ábra Kitettség - A globálsugárzás várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate 

és a RegCM klímamodell alapján (MJ/m²) 

103. táblázat Kitettség összefoglalása 

Éghajlati paraméter változása Érzékenység 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése magas 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) közepes 

3. Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) alacsony 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) magas 

5. Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) magas 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) magas 

7. Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C) közepes 

8. Éves csapadékmennyiség csökkenése közepes 

9. Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) közepes 

11. Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 

mm, nap) 
közepes 

12. Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 

mm, nap) 
közepes 

13. 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 

mm, nap) 
közepes 

14. Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése közepes 

15. Csapadék évszakos eloszlásának változása magas 

16. Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés közepes 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése magas 

18. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése közepes 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése alacsony 

20. Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése alacsony 

21. Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 

időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése) 
közepes 

22. Aszály gyakoribb előfordulása közepes 

23. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása magas 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése alacsony 

25. Szélerózió alacsony 
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7.2.3. 3. Modul: Potenciális hatások elemzése 

A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy adott 

éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két 

feltétel együttes fennállása szükséges.  

A következő táblázatokból kiderül, hogy a létesítmények és a hozzájuk köthető szolgáltatások a szélsőséges 

időjárási körülmények hatására károsodhatnak leginkább. Ilyenek például az intenzív csapadék, hőhullámok, 

árvizek stb. A hosszútávon bekövetkező változások kevésbé vannak hatással rájuk. Illetve kijelenthetjük, hogy 

a szolgáltatások terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszközök terén. Az 

infrastruktúra jellemzően olyan hatásokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekövetkezési 

valószínűsége alacsony (pl.: földrengés). 

A következőkben azokat a potenciális hatásokat vesszük számba a lehetséges következményekkel 

egyetemben; eszközökre, szolgáltatásokra és környezetre vonatkozó bontásban, amelyeknek a projekt terület 

ténylegesen ki van téve. 

104. táblázat A potenciális hatások és következményeik összefoglalása 

Éghajlati paraméter változása  

Várható hatás 

A beruházás helyszínén 

található eszközök 

Közlekedési kapcsolatok, 

munkaerő, inputok és 
szolgáltatások 

Projekt helyszín 

környezetének adaptációs 
képessége 

Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) 

Csökkenő fagy emelő 

képesség miatti burkolat és 

alap károk. 

A természetes hó 

csökkenése miatt a 
hóágyúzás szükségessé 

válik. 

A hóágyúzás a szomszédos 
vízfeleslegből biztosítható. 

Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 
°C)  

A létesítmények, eszközök 

élettartama megrövidül. 

A nyári hasznosítás 

lehetősége csökken. 
A téli hasznosítás költségei 

a természetes hótakaró 

hiánya miatt 
megemelkednek. 

A nyári időszakban végzett 

szakszerű gyepgazdálkodás 

a káros hatásokat mérsékli, 
a mikroklimatikus tényezők 

változását lassítja. 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

Hőhullámos napok számának növekedése (napi 
középhőmérséklet > 25 °C)  

Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és 

minimum különbsége, °C)  

Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos 

napok átlagos csapadéka, mm/nap)  

Károsodik az létesítmények 
szerkezete: kimosódik az 

alap, beszakadás, süllyedés 

következik be. 

Alacsonyan fekvő elemek 

ideiglenes víz alá kerülése. 

A művi létesítmények 

akadályozzák a vizek 

lefolyását. 
A kialakítandó csapadékvíz-

elvezetés az elöntéseket 

mérsékli. 
A csapadék helyben tartása 

tározással megoldódik. 

20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok 
száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 

Csapadék évszakos eloszlásának változása  

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés  

A tetőszerkezet, vagy 

kültéri elemek öregedése 

felgyorsul, felületi 
repedések jelennek meg. 

Orvosmeteorológiai hatások 

a sípályán tartózkodóra. 

A sípálya környezete 

továbbra is erdő terület, 

mely árnyékoló hatása 
kedvező. 

Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának 
és intenzitásának növekedése  

Épület alapok, térburkolatok 

és kiegészítő infrastruktúrák 
károsodása (pl.: felvonók 

károsodása). 

Alacsonyan fekvő elemek 
ideiglenes víz alá kerülése. 

Méretezett csapadékvíz 
elvezetés javító hatású. 

Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése  nem releváns.   

Aszály gyakoribb előfordulása 
A sípálya természetes nyári 

vegetációjának károsodása. 

A nyári hasznosítás 

lehetősége csökken. 

A csapadékvíz elvezető-

gyűjtő rendszer révén a 

csapadék helyben tartása az 
aszály hatásait csökkenti. 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása  
Épületek és létesítmények 

szerkezeti károsodása. 

Az épületek, egyéb 

eszközök használhatatlanná 
válása a szerkezeti 

károsodások miatt. 

 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése  Tűzkár. 
Közbiztonság romlása. 
Eszközök károsodása. 
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Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgálnak az elemzés kiindulópontjául. Ezek eredményeit kell 

szerepeltetni a következő táblázatban. A táblázat megfelelő cellájába kell beírni a különböző éghajlati 

paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. 

 

105. táblázat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése 

 

Egy hatást akkor tekintünk potenciálisnak, ha az érzékenység és a kitettség együttesen jelentkezik az adott 

projekt területén. 

 

A potenciális hatások értékelése 

 

A klímaváltozás eredményeként szélsőséges meteorológiai és környezeti jelenségek és folyamatok (árvizek, 

belvizek, aszályok, szélviharok, hőséghullámok, korai és késői fagyok, jégesők, síkos úttestek és özönvízszerű 

zivatarok stb.) valószínűsége növekedni fog a jövőben, melyek jelentős környezeti, valamint gazdasági 

károkat, illetve egészségügyi és szociális problémákat okoznak. 

 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

y
sé

g
 

Alacsony 

9. Csapadékos napok számának 

csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 

mm, %) 

14. Felszíni vizek 

átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

19 Árhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

20. Belvíz kialakulásának 

gyakoriságának növekedése 

25. Szélerózió 

7. Átlagos napi hőingás 

növekedése (napi maximum és 

minimum különbsége, °C) 

8. Éves csapadékmennyiség 

csökkenése 

10. Átlagos napi csapadékosság 

növekedése (csapadékos napok 

átlagos csapadéka, mm/nap) 

11. Max. száraz időszak 

hosszának növekedése 

(leghosszabb időszak, amikor a 

napi csapadékösszeg < 1 mm, 

nap) 

12. Max. nedves időszak 

hosszának változása 

(leghosszabb időszak, amikor a 

napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, 

nap) 

 

5. Trópusi éjszakák számának 

növekedése (napi minimum ≥ 

20 °C) 

Közepes - 

2. Nyári napok számának 

növekedése (napi max. > 25 °C) 

3. Fagyos napok számának 

csökkenése (napi min. < 0 °C) 

13. 20 mm-t elérő csap. napok 

számának növekedése (napok 

száma, amikor a napi 

csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) 

16. Megnövekedett UV 

sugárzás, csökkent 

felhőképződés 

22. Aszály gyakoribb 

előfordulása 

1. Felszíni levegő 

átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

6. Hőhullámos napok számának 

növekedése (napi 

középhőmérséklet > 25 °C) 

Magas - 

21. Vízkészletek csökkenése 

(vízfolyások nyári kisvízi 

készletének csökkenése, tavak 

alacsony vízállású időszakainak 

gyakoribbá válása, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése) 

24. Erdőtüzek gyakoriságának 

növekedése 

4. Hőségnapok számának 

növekedése (napi maximum ≥ 

30 °C) 

15. Csapadék évszakos 

eloszlásának változása 

17. Felhőszakadási (viharos 

időjárási) események számának 

és intenzitásának növekedése 

18. Villámárvíz előfordulási 

gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

23. Tömegmozgás gyakoribb 

előfordulása 



 

|. oldal 194  

Az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező a szélsőséges időjárási helyzetek („Átlagos napi 

csapadékosság növekedése”; „Max. nedves időszak hosszának változása”; „Felhőszakadási (viharos időjárási) 

események számának és intenzitásának növekedése”) a projekt által használatban lévő létesítményekre károsan 

hathat. A kiépített eszközök víz alá kerülése ronthatja azok műszaki állapotát, a karbantartási és fenntartási 

költségeket növelheti. 

 

A csapadék intenzitásának növekedése az épületek, felvonók, víztározó és utak szerkezeti károsodásához 

vezethet (alap kimosódása, beszakadás, süllyedés, töltés stabilitásának csökkenése), valamint hozzájárul a 

tömegmozgás okozta károk kockázatának növeléséhez. 

A víztározó területére hulló csapadék csökkenti a töltés teherbírását, a gyorsan mozgó víz pedig az töltés 

kimosását és tönkremenetelét eredményezheti. 

A viharos időjárási események számának növekedése, a hevesebb, erősebb széllökésekkel járó viharok a 

kiegészítő infrastruktúra (pl. korlátok) károsodásához vezethet, valamint a közlekedési kapcsolatok 

akadályoztatása léphet fel a balesetek kockázatának növelésével, utak járhatatlanná válásával pl. fák, lámpák, 

oszlopok kidőlése miatt. 

 

A felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése miatt a tetőszerkezet és az útburkolatok élettartama 

rövidülhet (repedések, deformálódó útburkolatok), a hőségnapok és hőhullámok számának növekedése szintén 

az utak deformálódáshoz, nyomvályúsodáshoz járul hozzá szélsőséges esetben egyes szakaszok lezárását, az 

ezeken zajló közlekedés korlátozását is szükségessé teheti.  

A megnövekedett UV sugárzás a tetőszerkezet öregedésének felgyorsulásához vezethet, valamint 

hozzájárulhat a felületi repedések kialakulásához. Emellett a használók komfortérzetét is csökkenti. 

 

Az emelkedő átlaghőmérséklet a természetes hóréteg kialakulásának esélyét jelentősen csökkenti, a hóágyúzás 

szüksége jelentősen emelkedni fog, ezáltal a fenntartási és üzemelési költségek nagy mértékben emelkedni 

fognak. 

 

A tervezett víztározó esetében az elsődleges klimatikus változók közül az átlagos csapadékmennyiség 

növekedése, az extrém csapadékok, a hosszan tartó csapadék, a maximális szélerősség, zivatar, továbbá a 

másodlagos hatások közül a hirtelen hóolvadás és a talaj instabilitás számíthat kockázatosnak.  

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hóolvadás, a hosszan tartó csapadék, illetve ezek kombinációi egyrészt 

áradásokhoz vezetnek, másrészt a tervezett tározó töltésének alámosását és súvadását eredményezik 

 

A nagy meleg szerepet játszik az út-burkolatok nyomvályúsodásában. A nagy mennyiségű csapadék 

következtében műtárgyak, földművek, burkolatok károsodnak. Az intenzív havazás, a fagy nehezíti a téli 

közlekedést és fokozza az üzemeltetési beavatkozások volumenét (hóeltakarítás, síkosság megszüntetése, téli 

burkolatkárok javítása, hófúvás elleni védekezés). 

 

Az létesítmények és épületek, valamint a meglévő parkoló alapjainak fagyemelése jelentős károkat okoz. Az 

alapok megemelkedését pl. az idézi elő, hogy a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében 

megemelkedik a talaj, az útburkolatokon jéggel tömött fagydombok, kidudorodások alakulnak ki, olvadáskor 

pedig megsüllyednek. 

A fagyos napok számának és hideg szélsőségek csökkenése ellenére télen is előfordulhatnak szélsőséges 

időjárási körülmények. A fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú csapadékok is 

kedvezőtlenül érintik a burkolatok állagát: az térburkolatba szivárgó nedvesség kátyúsodást okoz, mely 

jelenség szintén gyakoribbá válhat. Szélsőséges időjárás esetén hóakadályok kialakulására is fel kell készülni. 

 

A tartós aszályos időszak is rontja a műtárgyak állékonyságát (süppedést okozva). A látási viszonyokat 

befolyásoló homokviharok valószínűségének növekedése várható, ezáltal baleseti kockázat növekedése. 
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A tartós aszály ronthatja a sípálya jelenlegi nyári vegetációjának állapotát. Az aszály kockázatát némiképp 

enyhíti, hogy a talajok az téli üzemet követően az olvadékkal feltölthetők. A lejtőviszonyok és a kis termőréteg 

vastagság miatt azonban a sípálya talajának víztározó képessége nem jelenetős. 

 

Másodlagos hatásként jelentkezhet a fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási 

költségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 

A személy és teherforgalom akadályoztatásának társadalmi költségei közé tartozik pl. az áruk megromlása, 

termelési inputok késése, utazási idő meghosszabbodásával járó jóléti veszteség, sürgősségi ellátás 

akadályoztatása stb. 

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. 

7.2.4. 4. Modul: Kockázatelemzés 

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

hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a kár bekövetkezési 

valószínűségének szorzata. A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező 

közvetlen károkat, ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek továbbgyűrűző társadalmi, 

gazdasági, környezeti hatásait is. 

 

1. Következmények listájának felállítása 

 

A. Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési): 

o épület és egyéb infrastruktúrák megrongálódása: 

épületek élettartamának rövidülése, öregedés felgyorsulása, 

térburkolat deformálódása,  

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges csapadékviszonyok miatt, 

épület/létesítmény alap, térburkolat vagy víztároló tó kimosódása, 

víztároló tó részű beszakadás, 

hűtőberendezésben keletkező károk, 

gépészeti berendezések műszaki meghibásodása, 

vízvezetékek fagykárosodása 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok;  

o úttestben keletkezett károk, és egyéb infrastruktúrák megrongálódása: 

útburkolat élettartamának rövidülése, öregedés felgyorsulása 

útburkolat deformálódása, nyomvályúsodás 

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges csapadékviszonyok miatt. 

útalap kimosódása, útpálya beszakadás 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok; kátyúk kialakulása 

o a karbantartási feladatok növekedésével a munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb mértékű 

kibocsátása 
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B. Biztonság és egészség: 

o közlekedési biztonság csökkenése 

o halálozással járó balesetek számának növekedése 

o 1970 és 2000 között Dr. Páldy Anna és Dr. Bobvos János vizsgálták a hőmérséklet egészségre 

gyakorolt hatását; a hőhullámok és a halálozási arány összefüggését. Megállapították, hogy a 18 

°C-os napi átlaghőmérséklet felett meredeken emelkedik a napi halálesetszám. A hőmérséklet 

változékonysága az összhalálozás esetében 7%-os kockázatnövekedést jelent, a szív- és érrendszeri 

halálozás kockázata pedig a nyári hónapokban 6%-kal nő. A többi meteorológiai elem ehhez képest 

jóval kisebb kockázati tényezőt jelent. 

o A komolyabb betegséggel küzdő munkaerő jellemzően nem megterhelő fizikai munkát végez, így 

annak a valószínűsége, hogy a megvalósítási fázisban, a vizsgált kockázati tényezők kapcsán 

halálesettel járó rosszullét következik be, igen alacsony.  

o Mivel hazánkban háromfokozatú hőségriasztási rendszer működik, illetve külön munkavédelmi 

előírások vonatkoznak hőségriadó esetére, így a rosszullétek bekövetkeztének kockázata sem 

haladja meg a közepes szintet.  

o Amennyiben a létesítés idején betartják a munkavédelmi előírásokat, törvényi szabályozásokat, 

odafigyelnek az esetleges hőségriasztásokra, úgy a vizsgált kockázatok csak ritkán és mérsékelt 

módon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekövetkezési valószínűsége az üzemelési fázisban, a 

közlekedők körében bekövetkező rosszulléteknek és az ebből bekövetkező baleseteknek. 

 

C. Környezet: 

o levegőszennyezés – számításaink szerint nem jelentős. 

o földtani közeg szennyeződése – normál üzemi körülmények között nem várható. 

o felszín alatti víztest szennyeződése – normál üzemi körülmények között nem várható. 

o A természetvédelmi szempontból kiemelt területen kialakítandó létesítmények egyik 

legáltalánosabb káros hatása a természeti környezetre az élőhelyek zavarása. 

 

D. Társadalom: 

o Jelen projekt vagy nincs hatással a társadalmi stabilitásra, vagy kisebb, helyi szintű társadalmi 

elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruházási helyszín közelében, a megközelítési utak 

mentén a légszennyező anyagok koncentrációja, vagy a zajszint emelkedik. 

o munkahelyek megszűnés nem várható 

o elvándorlás nem feltételezhető. 

 

E. Gazdasági/pénzügyi: 

o nem rentábilis fenntartási költségek 

o a hőmérséklet emelkedés miatt a természetes hóréteg kialakulásának esélye csökken, ezért 

folyamatos hóágyúzásra van szükség 

o a hóréteg fenntartása megfelelő víz rendelkezésre állása esetén egyszerűbb és olcsóbb lesz 

o Additív fenntartási munkák: 

- A károsodott épületek, burkolatok javítása. 

- Zöldfelületek fenntartása. 

- Kiegészítő infrastruktúrák javítási, karbantartási költségei. 
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2. Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes meghatározásán 

keresztül 

106. táblázat A valószínűségek értékelése 

Következmények 
Hatás/következmény Hatás/következmény 

nagyságrendje 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési): 

épületek, burkolatok élettartamának 

rövidülése, öregedés felgyorsulása 

A rendszeres felújítások mellett is az 

épületek, utak szerkezete károsodik, 

tájesztétikai szempontból az állapota 

romlik. Az utak károsodása balesetekhez 

vezethet, téli időszakban a 

sikosságmentesítés ellenére a károsodott 

burkolatok kockázat mértéke nő. 

A parkoló területén az útburkolati hibák 

következtében előálló balesetek 

olajszennyezhez vezet, ami a  

Kicsi: A hatás üzletmenet 

folytonosság menedzsmenten 

keresztül kezelhető. 

térburkolat deformálódása 

burkolt felületeken jelentkező fagykárok; 

kátyúk kialakulása 

burkolt felületek alámosódása a szélsőséges 

csapadékviszonyok miatt. 
A létesítmények alapjának károsodása a 

létesítmények megdőléséhez, extrém 

esetben kidőléshez, balesetekhez vezet. 

Közepes: Egy komoly esemény, 

mely sürgősségi üzletmenet-

folytonossági intézkedéseket 

igényel 
épületek alapjának vagy a létesítmény alapok 

kimosódása, kidőlés 

töltés beszakadás (tömegmozgás) 
A víztározó töltésének károsodása a 

tározott vízmennyiség (7000 m3) 

szétterüléséhez, a szomszédos területek 

elárasztásához vezet. Az úttest 

elárasztása közlekedési problémákat 

eredményez. 

A víz alá kerülő gépészeti berendezések 

elárasztása olajszennyezéshez vezet. 

Közepes: Egy komoly esemény, 

mely sürgősségi üzletmenet-

folytonossági intézkedéseket 

igényel 

víztározó támfalának károsodása 

(tömegmozgás) 

víztároló tó részű beszakadás 

hűtőberendezésben keletkező károk 

A berendezések üzemeléséhet szükséges 

folyadékok (olaj, hűtőfolyadék) 

szétterülése talajszennyezést 

eredményez. 

Hirtelen bekövetkező műszaki 

problémák robbanáshoz vezethetnek. 

Hűtőgáz légkörbe kerülése. 

Átemelős szivattyúk meghibásodása a 

tározó túltöltéséhez vezet. 

Kicsi: A hatás üzletmenet 

folytonosság menedzsmenten 

keresztül kezelhető. 
gépészeti berendezések műszaki 

meghibásodása 

vízvezetékek fagykárosodása 

A vízvezetékek nem megfelelő 

karbantartása fagykárokat idézhet elő. A 

tározott folyadék szétterül a felszín alatti 

talajrétegben, ami suvadást, földcsúszást 

idézhet elő. 

Az elfolyó víz gazdasági károkat is okoz. 

Kicsi: A hatás üzletmenet 

folytonosság menedzsmenten 

keresztül kezelhető. 

a karbantartási feladatok növekedésével a 

munkagépek üvegházhatású gázainak nagyobb 

mértékű kibocsátása 

A megnövekedő karbantartási igény 

megnövekedett gépkocsiforgalomhoz 

vezet, amely az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának a növekedését 

eredményezi. 

Kicsi: A hatás üzletmenet 

folytonosság menedzsmenten 

keresztül kezelhető. 

Környezet: 

levegőszennyezés 

A megközelítési utak környezetében a 

légszennyezettségi állapot romlik. 

A számításaink szerint a hatás nem 

jelentős. Kicsi: Lokalizált hatás a projekt 

helyszínén/üzemen belül. 
földtani közeg szennyeződése 

Normál üzemi körülmények között nem 

várható. 

felszín alatti víztest szennyeződése 
A felszín alatti víztest elhelyezkedése 

miatt nem várható szennyezés. 

felszíni víztest szennyeződése 

A parkolóban bekövetkező esetleges 

baleset okozhatja a szomszédos vízfolyás 

szennyeződését. 

Közepes: Mérsékelt károk 

esetleges szélesebb körű hatással. 

Helyreállítás 1 év. 

Gazdasági/pénzügyi: 

termelékenység hatékonyságának csökkenése 
A klímaváltozás eredményeként a téli 

üzemeltetés idején a síelésre alkalmas 

napok számának csökkenése gazdasági 

hátrányokat eredményez. A fokozott 

hóágyúzási igény költségnövekedéssel 

jár. 

Közepes: x % IRR 10 – 25% 

Bevétel 

veszteséges működtetés 
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Magyarázat: (Forrás: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) 

Hatás/következmény nagyságrendje: 

Üzemeltetés Kicsi: A hatás üzletmenet folytonosság menedzsmenten keresztül kezelhető. 

Közepes: Egy komoly esemény, mely sürgősségi üzletmenet-folytonossági intézkedéseket igényel 

Környezet Közepes: Mérsékelt károk esetleges szélesebb körű hatással. Helyreállítás 1 év. 

Kicsi: Lokalizált hatás a projekt helyszínén/üzemen belül. 

Gazdasági Kicsi: x % IRR 2 – 10% Bevétel 

Közepes: x % IRR 10 – 25% Bevétel 

 

3. Kockázati mátrix kitöltése 

 

A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell határozni 

a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát. 

107. táblázat A valószínűségek értékelésének szempontjai 

1 

Ritka 

2 

Nem valószínű 

3 

Közepes valószínűség 

4 

Valószínű 

5 

Majdnem bizonyos 

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente 

 

108. táblázat Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem bizonyos   

épületek, burkolatok 
élettartamának 

rövidülése, öregedés 

felgyorsulása 

térburkolat 

deformálódása, burkolt 

felületeken jelentkező 

fagykárok; kátyúk 

kialakulása 

 

Valószínű    

a karbantartási feladatok 

növekedésével a 
munkagépek 

üvegházhatású gázainak 

nagyobb mértékű 
kibocsátása 

 

Lehetséges   

termelékenység 

hatékonyságának 
csökkenése 

veszteséges működtetés 

vízvezetékek 
fagykárosodása 

 

Nem valószínű  

épületek alapjának vagy 
a létesítmény alapok 

kimosódása, kidőlés 

 

felszíni víztest 

szennyeződése 

burkolt felületek 
alámosódása a 

szélsőséges 

csapadékviszonyok 
miatt. 

hűtőberendezésben 

keletkező károk, 
gépészeti berendezések 

műszaki meghibásodása, 

levegőszennyezés 
földtani közeg 

szennyeződése 

 

Ritka  

töltés beszakadás 

(tömegmozgás) 
víztározó támfalának 

károsodása 

(tömegmozgás) 
víztároló tó részű 

beszakadás 

  

felszín alatti 

víztest 

szennyeződése 

109. táblázat Mátrix értékelés szempontjai 

Valószínűség 
Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas Közepes Alacsony Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes Alacsony Nincs 
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7.2.5. Adaptációs intézkedések 

Az utóbbi években a mitigáció (a klímaváltozást okozó tevékenységek korlátozása) mellett egyre fontosabb 

szerepet kap az adaptáció (klímaváltozáshoz való alkalmazkodás) is. 

Miután megvizsgáltuk, hogy egy adott projekt, objektum, élőhely, élőlénycsoport stb., mennyire érzékeny, 

sérülékeny egy adott kockázati tényezőre nézve, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek 

alkalmazkodni a változásokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptációs képességüket becsüljük. Ez a 

klímakockázati elemzés egyik utolsó, ugyanakkor egyik legfontosabb, ám legtöbb bizonytalanságot hordozó 

lépése is. A bizonytalanság abból fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodó-képessége sok különböző, 

és még eddig nem vizsgált tényezőtől függhet; eltérő mértékű lehet. A fontossága ennek a lépésnek pedig 

abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt történik meg a lehetséges adaptációs intézkedések keresése, az érintett 

rendszerekben bekövetkező változások emberi társadalomra gyakorolt negatív hatásainak a mérséklésére való 

törekvés. 

A Koppenhágai Adaptációs Terv alapján 3 lehetséges beavatkozási pont van a káresemények kezelése terén: 

- elsősorban a káresemény bekövetkezési valószínűségének megszüntetésére kell törekedni; 

- amennyiben a káresemények bekövetkezési valószínűségének megszüntetése nem lehetséges, úgy a 

bekövetkező kár minimalizálása a cél; 

- amennyiben a kárcsökkentés sem lehetséges, úgy utolsó lehetőségként a keletkező kár helyrehozását 

kell megkönnyíteni adaptációs intézkedésekkel. 

Jellemzően a káreseményt megelőzni, a bekövetkezési valószínűséget nullára csökkenteni nem lehet. 

Legtöbbször a károk minimalizálását tudjuk megvalósítani, valamint a bekövetkező károkat helyreállítani. 

110. táblázat Adaptációs intézkedések 

Kockázat Lehetséges adaptációs intézkedés 

Jelen projekt keretében megvalósuló 

adaptációs célt szolgáló 

beavatkozások 

Létesítmények károsodása 

Megfelelő tervezés, amely alkalmazkodik a tervezett 

tevékenységekhez, igazodik a környezethez és az 

adottságokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi 

tényezőkhöz. 

 

Ellenőrző és fenntartási, javítási munkák megfelelő 

mennyiségben és minőségben történő elvégzése. 

A terv összhangban van a terület 

település-fejlesztési és az úthálózat-

fejlesztési terveivel. 

Az tervezett víztározó figyelembe 

veszi a domborzati és vízrajzi 

adottságokat. 

Épületek és burkolatok 

élettartamának rövidülése, 

öregedés felgyorsulása 

A hőmérséklet-emelkedése az burkolatok deformáció-

hajlamának növekedését eredményezi. 

A deformáció-hajlam elsősorban az alkalmazott 

kötőanyag minőségétől függ, ezért merevebb 

kötőanyagok, magas hőmérséklet-tűrő képességű 

bitumen-típusok használatával ez a hatás kezelhető. 

 

Az ultraibolya sugárzás növekedésével a tetőszerkezet 

gyorsabban öregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkező 

feszültségeket kevésbé tudja felvenni, és megreped. 

Ennek kezeléséhez az épület környezetében található 

növényzet is hozzájárulhat, amennyiben elhelyezhető 

úgy, hogy az épület árnyékolásához hozzá tud járulni. 

Az aktuális műszaki előírásokat 

vették figyelembe a tervezés során a 

megválasztott építőanyagok 

tekintetében. 

 

Lehetőleg az ultraibolya sugárzásnak 

ellenálló építőanyagok kerüljenek 

beépítésre. 
Út deformálódása, 

nyomvályúsodás 

Burkolt felületek alámosódása a 

szélsőséges csapadékviszonyok 

miatt. 

A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, 

így a földműveket – rézsűket és padkákat – védeni kell 

a kimosódás ellen.  

 

A tömegmozgás elleni intézkedésekkel (támfal) a 

víztározó rézsűjének stabilizálása megoldható.  

A rézsűk stabilizálását növénytelepítéssel is elő lehet 

segíteni, a rézsűk füvesítése, alacsony cserjékkel való 

beültetése szintén stabilizálást segíti elő. 

Megfelelő földmű méretezéssel a kedvezőtlen hatás 

elkerülhető. 

Az létesítmények (értsd felvonók, 

szociális blokk, gépészeti helyiségek) 

a műszaki előírásoknak megfelelően 

kerül kialakításra.  

 

Ellenőrző és fenntartási, javítási 

munkák megfelelő mennyiségben és 

minőségben történő elvégzése 

javasolt. Víztározó töltésének károsodása 

(tömegmozgás) 
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Burkolt felületeken jelentkező 

fagykárok; kátyúk kialakulása 

A megnövekedett víztartalom csökkenti a térburkolatok 

teherbírását, a gyorsan mozgó víz pedig az út kimosását 

és tönkremenetelét eredményezheti. 

A fagypont körüli hőmérséklet és a változó 

halmazállapotú csapadékok is kedvezőtlenül érintik a 

burkolatok állagát: a repedésekbe szivárgó nedvesség 

felpúposodást okoz. 

Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel 

védekezhetünk. 

A biztosításra kerül az burkolt 

felületekről lefolyó csapadékvizek 

összegyűjtése és elvezetése.  

 

A tervezett beruházás által érintett 

területen a csapadékvíz elvezető 

csatornák, műtárgyak rendszeres 

karbantartása javasolt. 

A felületek rossz víztelenítése 

miatt az felület teherbírása 

csökken 

Kiegészítő infrastruktúra (pl. 

csapadékvíz elvezetés) 

károsodása 

Csapadékvíz elvezetés: a megfelelő vízelvezetés 

biztosítása a legfontosabb adaptációs intézkedés az 

éghajlatváltozás esetében.  

A megfelelő vízgazdálkodási infrastruktúra 

segítségével kell megoldani a víz hatékony távoltartását 

és elvezetését a létesítménytől vagy esetünkben a 

csapadékvíz összegyűjtését. 

A csapadékvíz elvezetés alapvető 

koncepciója, hogy a meglévő 

lefolyási viszonyokat nem 

változtatják meg, hogy a környező 

területek vízjárását a tervezett telep 

káros mértékben ne befolyásolja. 

A csapadékvíz összegyűjtése, annak 

helyben tartása a mikroklimatikus 

viszonyokban bekövetkező 

kedvezőtlen változásokat pufferelni 

képes. 

Utak, felületek sózásának 

növényzetkárosító hatása. 

Környezetkímélő, alternatív síkmentesítési eljárások, 

anyagok alkalmazása. 

Környezetkímélő síkosság mentesítés 

alkalmazása. 

Nem megfelelő fenntartás 

esetén invazív- és allergén 

növények terjedése az 

zöldfelületeken. 

A fenntartási munkák megfelelő mennyiségben és 

minőségben történő elvégzése. 

A tervezett szálloda környezetében 

található zöldfelületek kezelője 

biztosítja a szükséges kezelést (pl.: 

rendszeres kaszálás, fűnyírás) 

8. A MEGALAPOZÓ INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA 

Az alaplégszennyezettség meghatározásához használt alapadatok forrásai: 

Közlekedési adatok forrása: KIRA – INFO: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp 

A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2019. ÉVRE VONATKOZÓ 

KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 

 

Meteorológiai adatok – Magyarország kistájainak katasztere 

 

Szélsebesség és szélgyakorisági adatok – WRPLOT View - Lakes Environmental Software adatai  

A meteorológiai adatok forrása: 

- Order #: MET2015988 

- Contact: Sandor Barna 

- E-mail: enviroexpertkft@gmail.com 

- Company: Enviro Expert Ltd  

- Met Type: AERMET-Ready MM5   

- Period: Jan 01, 2008 - Dec 31, 2018 

- Latitude: 46.653111 N 

- Longitude: 18.282444 E 

- Time Zone: UTC + 1 

- Closest City: Visegrád 

- Country: Hungary 
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AERMOD View - Teljes körű levegő diszperziós modell (AERMOD) - egy következő generációs légköri 

diszperzió modell és AERMET meteorológiai adatfeldolgozás 

 

Licensz 

A szerzői jog által védett szoftverek illegális használata és másolása törvénybe ütköző cselekedet, ennek 

megfelelően ellenkezik a BIOAQUA PRO Kft. és az Enviro-Expert Kft. politikájával, és adott esetben 

büntetőjogi felelősségre vonással jár. 

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alábbi licensszel rendelkezünk. 

111. táblázat AERMOD View licensz adatai 

 Contact Name: Sándor Barna 
 E-mail:  barna.sandor@gk.szie.hu  

 Address:  Hadházi út 7. I./5. 
 City:  Debrecen 
 Postal Code:  4028 
 Country:  Hungary 
 Serial #:  AER0009279 
 Maintenance Expiration Date:  21-Mar-2021 

 

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbázisa 

Talaj, talajvíz: Prokat Mérnöki Iroda Kft. és VIZITERV Environ Kft. mérései 

 

OKIR Térkép áttekintő:  

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&

dir=ASC 

MFGI adatai: https://map.mfgi.hu/ 

9. 314/2005. (XII, 25,) KORM. RENDELET 4. MELLÉKLET 3. PONTJA 

SZERINTI KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

9.1. AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATAI 

Teljes név: NAGYVILLÁM SÍPÁLYA Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: NAGYVILLÁM SÍPÁLYA KFT. 

Székhely:  2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 190. 

KÜJ. száma: 102953882 

KTJ. száma: 102354921  

Cégjegyzék száma: 13-09-105432 

KSH száma: 13595609-9311-113-13 

 

  

mailto:barna.sandor@gk.szie.hu
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC
http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order_by=TARGYEV&dir=ASC
https://map.mfgi.hu/
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9.2. MINŐSÍTETT ADATOT, VAGY A KÖRNYEZETHASZNÁLÓ SZERINT ÜZLETI 

TITKOT KÉPEZŐ ADATOK 

Nem releváns. 

9.3. A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TECHNOLÓGIA, 

FELHASZNÁLANDÓ ANYAGOK ÉS ELŐÁLLÍTANDÓ TERMÉK 

KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÍTÉSE KORÁBBAN MÁR MEGTÖRTÉNT, A 

VONATKOZÓ MINŐSÍTÉSI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL 

Nem releváns. 

9.4. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS 

BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

Nem releváns. 

9.5. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA ERDŐ IGÉNYBEVÉTELÉVEL JÁRÓ 

BERUHÁZÁSHOZ VAGY TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜL SOR, 

ÉS KORÁBBAN AZ ERDÉSZETI HATÓSÁG IGÉNYBEVÉTELI VAGY ELVI 

IGÉNYBEVÉTELI ELJÁRÁSA NEM KERÜLT LEFOLYTATÁSRA, AZ 

ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL 

Erdő igénybevételének minősül az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből való kivonása, 

időleges igénybevétele és rendeltetésszerű használatát akadályozó létesítmény elhelyezése ill. tevékenység 

gyakorlása. 

A tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. 

(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány Adattárban 

nyilvántartott erdőterületeket részben érint, a beruházás néhány szakaszon az Evt. 77. §-a szerint erdő 

igénybevételével jár. 

 

Érintett helyrajzi számok Visegrád település közigazgatási területén helyezkednek el. Az alábbi táblázat 

tartalmazza a Visegrádközigazgatási területéhez tartozó, a beavatkozásokkal közvetlenül érintett terület 

tulajdoni adatait. 

112. táblázat A tervezett beavatkozások által érintett erdő művelési ágú ingatlan 

Helyrajzi szám Település Területe (m2) Művelési ág  Erdőrészletek jele 

0120/8 Visegrád 92982 legelő 4/A 

0125/20 a Visegrád 663660 erdő 4/A 
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107. ábra A fejlesztés területén található tervezett erdők 

 

Gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény igénybevételének engedélyezésénél az 

igénybevételre kerülő erdő helyett az erdő fekvése szerinti vagy azzal szomszédos településen az igénybe vett 

erdővel legalább azonos méretű, azzal megegyező vagy magasabb természetességi állapotú csereerdősítést kell 

elvégezni. 

Az erdő igénybevétel egy gyűjtőfogalom, többféle igénybevétel létezik, például /a teljesség igénye nélkül/: 

- mezőgazdasági művelésbe vonás (erdőből szántó, rét, legelő, gyümölcsös), 

- termelésből kivonás (erdőből kivett művelési ág, pl. tanya, út, építési telek), 

- rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel (időleges vagy tartós, pl. közművezeték 

elhelyezés). 

 

Az engedélyezési eljárás során az alábbiakat szükséges az engedélyező felé benyújtani: 

- az erdőtervnek a tervezett igénybevétel engedélyezése kapcsán felmerülő módosításához szükséges 

dokumentumokat, 

- változási vázrajz és területkimutatás, 

- az igénybevétellel érintett ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) és az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher jogosultjának 

(jogosultjainak) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az igénybevételhez 

való hozzájárulását, 

- az erdőtalaj 400 m2-t meghaladó beépítése esetén a humuszos termőréteg feltárását rögzítő 

jegyzőkönyvet, valamint az abban rögzített eredmények függvényében a humuszos termőréteg 

mentésére és felhasználására vonatkozó leírást, 
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- érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és az erdőtelepítési jogosultság 

igazolását. 

 

Az engedélyezés során az erdőterület kivonására irányuló eljárást le kell folytatni. 

 

10. EGYÉB FORRÁSOK 

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA 

Barótfi István (szerk.) Környezettechnika, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000. 

AERMOD Tutorial 

 

Természetvédelem: 

A. Nyomtatott szakirodalom 

1. Báldi, A., Moskát Cs. és Szép T. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer IX. Madarak. - 

Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN 963 7093 52 4 

2. Bölöni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk., 2011): Magyarország élőhelyei : vegetációtípusok leírása és 

határozója : ÁNÉR, 2011. MTA ÖBKI, Vácrátót, 441.  

3. Garay, A. (1995): Adatok Magyarország Orthoptera faunájához. Fol. Ent. Hung. 56: 231-234.  

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

Közalapítvány, Csákvár, 955 pp. 
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Jogszabályok: 

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről 

- A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

- A szállítási tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 

 

Egyéb szabványok: 

- MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása  

- MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása  

- MSZ 21459/1-81: Pontforrás szennyező hatásának számítása szabványok 

- A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 

halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó 

követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK 

irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és a Tanács (EU) 

2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapján határoztuk meg. 

- MSZ 15036:2002 számú szabvány 

- ÚT 2-1.302:2000 számú útügyi műszaki előírás 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. számú melléklete 

- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai 

- AERMOD View AERMET meteorológiai adatfeldolgozással - teljes körű levegő diszperziós modell  

- Földhivatali alaptérképek (megbízói adatszolgáltatás) 

- Megbízó tervezői által számított adatok 
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1. fejezet AZONOSÍTÓ ADATOK 

1.1. A TERV KÉSZÍTŐJÉNEK, ILLETVE A BERUHÁZÓNAK A NEVE, 
CÍME, ELÉRHETŐSÉGE  

A projekt gazdája: Nagyvillám Sípálya Sport Szolgáltató Kft. 

Társaság székhelye: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 190. 

Cégjegyzékszám: 13-09-105432 

A projektgazda képviselője és kapcsolattartója: Gutbrod Rezső 

Telefon: +36 (06) 26-390-339 

Mobil t.: +36 (06) 20-959-0213 

E-mail: info@visegradsipalya.hu 

1.2. AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK, 
SZERVEZETEK NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE, SZAKMAI 

REFERENCIÁINAK LEÍRÁSA 

A hatásbecslés kidolgozója: 

BioAqua Pro környezetvédelmi szolgáltató és tanácsadó Kft. 

4032 Debrecen, Soó R. u. 21. 

Referenciák: 

Tisza folyó 736+888-737+524 fkm. szakaszának folyószabályozási célú mederkotrási 
tervéhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció – Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság (2015) 

A Batár balpart 0+000-6+690 tkm. szakaszán tervezett beruházásra vonatkozó Natura 
2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – ÖKO Zrt. (2015) 

Tisza balpart 130+681-143+180 tkm. szakaszán tervezett beruházásra vonatkozó 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – ÖKO Zrt. (2015) 

Tisza jobbpart 54+292-62+812 tkm. szakaszán tervezett beruházásra vonatkozó 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – ÖKO Zrt. (2015) 

Túr balpart 0+000-10+920 tkm. szakaszán tervezett beruházásra vonatkozó Natura 
2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – ÖKO Zrt. (2015) 

A Tivadar-Kisar térségi nagyvízi mederrendezés tervezett beavatkozásaihoz 
kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – ÖKO Zrt. (2015) 

A Tiszakécske 11A, 11B, 17A, 17H és 17I erdőrészletek/részletnél erdő és 
erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló területek termelésből való kivonásának 
engedélyezéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – 
Tiszakécske Város Önkormányzata (2015) 

Gyöngyös-patak mederrendezéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés 
elkészítése – Radiola Kutató és Tanácsadó Bt. (2015) 

Kisvárda Nádas-tó (0175/15 hrsz) rehabilitációs tervéhez kapcsolódó Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció elkészítése – Kisvárda Város Önkormányzata (2015) 
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A Tisza 424,950 – 425,050 fkm balparti szelvénye közötti partszakaszon, 
partvédelem, ivóvíz vezeték, szennyvíz nyomóvezeték vízjogi létesítési 
engedélyezése keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – 
„SZABICS” Bt. (2015) 

A Budapest III. kerület, Római parti árvízvédelmi mű létesítésére vonatkozó 
beruházáshoz kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – 
VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft.(2015) 

„Győr-Gönyü Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztés tervezési és 
előkészítési munkái I.” c. projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
elkészítése – VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. (2016) 

A Berettyó 72,8-72,7 fkm. közötti szakaszán tervezett partvédőmű létesítéséhez 
kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése – "KÖRÖS-AQUA" Kft. (2016) 

A Zagyva jobb part 12+423-20+300 tkm közötti, valamint Zagyva bal part 13+400-
19+746 tkm közötti töltésfejlesztésére vonatkozó Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció elkészítése – Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (2016) 

A Nádudvar 0954/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő állattartó telep tervezett 
fejlesztéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése – Dembrovszki 
Sándor (2016) 

A Hortobágy 0305/2 -ú ingatlanon lévő állattartó telep tervezett fejlesztéséhez 
kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése – Oláh Ferenc (2016) 

A Balmazújváros külterületén folytatott szeizmikus felmérés engedélyezési 
eljárásához kapcsolódó Natura 2000-es hatásbecslésnek elkészítése – OGD Nádudvar 
Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság (2016) 

A "4451 jelű összekötő út korrekciójára vonatkozó" projekt tervezett 
beavatkozásaihoz kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – 
VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (2016) 

A Görbeháza 08/3 hrsz. létesítendő napelemes kiserőmű létesítéséhez kapcsolódó 
beavatkozások Natura 2000 hatásbecslési dokumentációjának elkészítése – 
Görbeháza Község Önkormányzata (2016) 

A Dorog-Esztergomi regionális vízellátó rendszer létesítéséhez kapcsolódó beruházás 
által érintett Natura 2000 területekre vonatkozó hatásbecslési dokumentáció 
elkészítése – Trinity Enviro Kft. (2016) 

„A Jászfelsőszentgyörgy csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése" projekt tervezett 
beavatkozásokhoz kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – 
Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. (2016) 

Az Angelica SE pihenőparkjának turisztikai és infrastrukturális fejlesztéséhez 
kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – Angelica 
Szabadidő és Ifjúsági Sportegyesület (2016) 

„A Tisza-hullámtér – Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a 
szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt keretében, az 
Erdészeti Rehabilitációhoz szükséges Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
elkészítése – Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (2016) 

A „Modern Városok Program” keretén belül megvalósítani tervezett, Tiszai kikötő és 
kapcsolódó létesítmények fejlesztése projekt keretében tervezett beavatkozásaihoz 
kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése – Katona Mérnöki 
Szolgáltató Kft. (2017) 
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„VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” elnevezésű, KEHOP–1.4.0-15-2016-
00003 azonosító számú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
összeállítása – VIZITERV Environ Kft. (2017) 

„VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” elnevezésű, KEHOP–1.4.0-15-2016-
000014 azonosító számú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
összeállítása – VIZITERV Environ Kft. (2017) 

„Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésű, KEHOP–1.3.0-15-2016-
00010 azonosító számú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
összeállítása a Kepés-Lesvári-főcsatorna rekonstrukciójához kapcsolódóan – 
VIZITERV Environ Kft. (2017) 

„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” 
elnevezésű, KEHOP–1.4.0-15-00011 azonosító számú projekt keretében Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció elkészítése – ÖKO Zrt. (2017) 

„Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” elnevezésű KEHOP–1.4.0-15-
2015-00015 azonosítási számú projekt keretében készített Natura 2000 hatásbecslés, 
vízi makroszkópikus gerinctelenekre és halakra vonatkozó fejezetrészeinek 
elkészítése – ÖKO Zrt. (2017) 

„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 
terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság működési területén” című projekt beavatkozásaihoz kötődően Natura 
2000 hatásbecslés készítése – VIZITERV Consult Kft. (2017) 

„A Bezerédi Duna-ág rehabilitációja” című KEHOP–4.1.0-15-2016-00064 azonosító 
számú projekthez kapcsolódó Natura 2000 Hatásbecslés elkészítése – VITAQUA 
Közműtervező Kft. (2017) 

„A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP–1.3.0-
15-2016-00015 azonosító számú projekt engedélyeztetési és kiviteli tervezési 
feladatainak elkészítése keretében Natura 2000 hatásbecsléselkészítése – NOX 
Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (2017) 

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 
terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
működési területén, az „Árvízvédelmi fejlesztések” KEHOP 1.4.0/2015 konstrukció 
keretében Natura 2000 Hatásbecslési Dokumentáció készítése – VIZITERV Consult 
Kft. (2017) 

„Az abádszalóki szabadstrand és ökológiai folyosó komplex turisztikai fejlesztése” c. 
projekt keretében Natura 2000 hatásbecslés készítése – Fegyverneki Területfejlesztő 
Központ és Mérnökiroda Kft. (2018) 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”, TOP–1.2.1-
15-JN1–2016-00020 kódszámú, „Tiszakanyar” című projekt keretében Natura 2000 
Hatásbecslési Dokumentáció elkészítése – Rákóczifalva Város Önkormányzata, 
Tiszavárkony Község Önkormányzat, Vezseny Község Önkormányzata (2018) 
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2. fejezet A TERV VAGY BERUHÁZÁS 

2.1. A NATURA 2000 TERÜLETRE HATÁSSAL LÉVŐ TERV VAGY 

BERUHÁZÁS BEMUTATÁSA, CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

A jelen dokumentációban szereplő tervezett fejlesztések indoka, hogy növeljék a 
pálya kihasználtságát, az üzemelési biztonságát és meghosszabbítsák azt az 
időszakot, amikor a pálya látogatókat tud fogadni és aktív kikapcsolódási, rekreációs 
lehetőséget tud biztosítani az ide látogatók számára. 

2.2. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK 

ISMERTETÉSE 

A beruházás valójában a jelenleg is a Nagyvillám hegyen engedélyek szerint üzemelő 
sípálya módosítását, részben tevékenységének bővítését szolgálja az alábbiak szerint. 

 

1. A sípálya hóágyúzását szolgáló víztározó kialakítása és üzemeltetése 

A hóágyú biztonságos működéséhez szükséges vízmennyiség betározását biztosító 
víztározó kialakítása a sípályával határos területen (Visegrád 4A és részben 4F 
erdőrészletek), a kapcsolódó földbe fektetett vezetékekkel. A hóágyúzás telente 
jelenleg is működő technológia, a víztározó az ehhez szükséges vízmennyiség 
biztonságos készletezését szolgálja a klimatikusan csökkenő csapadékmennyiség és 
egyéb vízfelhasználók igényei mellett. 

 

2. „Downhillcart” pálya kialakítása és üzemeltetése 

A kialakítandó/kijelölendő pálya a jelenlegi dupla tolókaros lift kiszállótól indul, és a  
szivattyúház felé vezető murvás út nyomvonal szélesítésével készülne el (kb. 4 m  
széles), a házig, majd a fő sípálya, földből készült hullám sorát  
célozza meg (itt megy a hóágyús fővezeték, bolygatott a közelmúltban bekövetkezett 
vezetékcsere földmunkái miatt), és lent a „bébipálya” jelenlegi helyén fordul be a 
tervezett  
felvonó beszállójához. Felfelé a jelenlegi felvonó (dupla tolókaros lift) nyomvonalán, 
azt igénybe véve, bolygatott gyepsávon haladna. Ezen a szakaszon tereprendezés, 
részben feltöltés készülne. A pálya egyes szakaszai részleges stabilizálást kapnak. A 
teljes tervezett nyomvonal kb. 500 m. 

 

3. Felvonó cseréje, bővítése 

A jelenleg is üzemelő felvonó (dupla tolókaros lift) átépítése, a nyomvonal 
kismértékű bővítése indulási és érkezési végeken (egyben a downhillcart pálya 
összeépítésével). 

 

4. Sípálya nyugati oldalán (a felvonó melletti gyepsávon és részben annak 
nyomvonalán) kis területű tereprendezés, feltöltés 

A sípályát adó tisztás/gyep nyugati szélén (a felvonó melletti sávban) kb. 90x5 m-es 
sávban (~ 500 m2) a terület kismértékű feltöltése, a terepszint kiegyenlítése mélyebb 
hóréteg felgyülemlésének megakadályozása miatt, valamint a sífelvonó (dupla 
tolókaros lift) nyomvonalán a korábban kimélyített szakasz eredeti térszínre való 
visszatöltése, kb. 35x10 m-es sávban (~ 350 m2). 
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1. ábra. A tervezett tevékenységgel érintett helyszínek: kék – tervezett víztározó és vezetékek, 
piros – tervezett downhillcart pálya nyomvonala (részleges tereprendezés is), sárga 

négyzetrácsos – felvonó bővítése, zöld sávozott – feltöltés, tereprendezés 

 

5. Szociális blokk/kiszolgáló épület bővített helyfoglalása, illetve kiegészítése 2 
db új konténerrel (mellékhelyiség és síléctároló, kb. 30 + 8 m2) és körben 
szilárdított tersz kialakítása (kb. 77 m2) 

A síházzal (kiszolgáló/szociális épülettel) érintett terület túlnyomórészt domboldali 
(tszf. magasság kb. 239-241 m) másodlagos gyepes élőhely, kisebb facsoporttal 
tarkítva, részben jelenleg is beépített/bolygatott. Csekély lejtésű térszínen található, 
északi oldalához közel aszfaltozott közút fut. A jelenlegi állapot valószínűleg 
erdőirtással, majd a gyep használatával, beszántással, bolygatással, majd a parlag 
visszagyepesedésével alakult ki. Az eredeti talajszint részben bolygatott. 
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2. ábra Szociális blokk bővítés 

 



 BioAqua Pro Kft 9 

2.3. A TERV VAGY BERUHÁZÁS TÁRSADALMI, GAZDASÁGI 

KÖVETKEZMÉNYEINEK LEÍRÁSA 

A tervezett fejlesztés egyrészt a pálya üzemeltetésében érintettek gazdasági érdeke, 
másrészt a téli és nyári sportolási, rekreációs lehetőségek, infrastrukturális feltételek 
javításán keresztül társadalmi érdek. A tervezett és részben megvalósult 
módosításokkal nő a pálya kihasználtsága, az üzemelési biztonsága és annak az 
időszaknak a hossza egy-egy üzemelési éven belül, amikor a pálya látogatókat tud 
fogadni és aktív kikapcsolódási, rekreációs lehetőséget tud biztosítani az ide 
látogatók számára. Mindezek következtében a tervezett beavatkozások növelik a 
pálya, mint aktív turisztikai attrakció vonzerejét és profitabilitását. 
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3. fejezet A MEGVALÓSÍTÁS INDOKAI 

3.1. A TERV VAGY BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA 

SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE 

A sípálya további üzemeltetését és annak fejlesztését Magyarország Kormánya is 
támogatja egy elfogadott 2017-2030 időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési 
programmal. 

A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a 
térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. 
határozatban meghatározott fejlesztések érintik a sípályát is. 

1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési 
térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről a 
következőket tartalmazza: „A Kormány elfogadja a részére bemutatottak szerint a 
Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a 
térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló, 2017-2030 időszakra 
vonatkozó stratégiai fejlesztési programot (a továbbiakban: fejlesztési program);” 

A rendelet 1. számú mellékletének 25. pontja az alábbiakat tartalmazza: 
 

Térség Helyszín Fejlesztés 
típusa 

Fejlesztési téma Támogatási 
igény  

(Mrd Ft) 

Forrás 

25. Dunakanyar 
kiemelt 

fejlesztési 
térség 

Visegrád Aktív 
turizmus 

fejlesztése 

Nagyvillám 
sípálya 

infrastrukturális 
és szolgáltatási 

fejlesztése 

0,60 Hazai 
forrás 

 

3.2. A TERV VAGY A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ INDOKOK 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletének 4. pontjában megadott 
lehetséges indokok a következők: 

• Társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek 
(amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet).  

• Emberi egészség vagy élet védelme  

• A közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása  

• A környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése  

• A fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek 
(amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)  

 

A tervezett fejlesztés megvalósításával kapcsolatban kiemelt közérdek nem merül fel 
indokként. 
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A tervezett fejlesztés egyrészt a pálya üzemeltetésében érintettek gazdasági érdeke, 
másrészt a téli és nyári sportolási, rekreációs lehetőségek, infrastrukturális feltételek 
javításán keresztül társadalmi érdek. A társadalmi érdek a pályát látogató sportolási 
lehetőségre vágyó közönség lakhelyét figyelembe véve elsősorban regionális léptékű 
(Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl), de tágabb értelemben, a kis 
gyakorisággal érkező látogatókat is figyelembe véve országos léptékűnek tekinthető. 
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4. fejezet AZ ÉRINTETT NATURA 2000 

TERÜLET 

4.1. A NATURA 2000 TERÜLET NEVE ÉS KÓDJA, AMELYRE A TERV 

VAGY A BERUHÁZÁS VÁRHATÓAN HATÁSSAL VAN 

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

2. Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 élőhelyhálózat egy olyan összefüggő 
európai ökológiai hálózat, amely arra hivatott, hogy a közösségi jelentőségű 
természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül 
biztosítsa a biológiai sokféleség megóvását és hozzájáruljon kedvező ökológiai 
állapotuk fenntartásához, illetve helyreállításához. A Natura 2000 hálózat az Európai 
Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket – az 1979-ben 
megalkotott Madárvédelmi Irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő 
különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi 
Irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket 
– foglalja magába, amelyek magyarországi bevezetésének és alkalmazásának jogi 
hátterét a 275/2004. (X. 08.) és a 269/2008. (XI. 18.) számú Kormány rendeletek 
szabályozzák. 

A különleges madárvédelmi területek kijelölésének elsődleges célja, hogy az adott 
terület közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű jelölő madárfajai 
részben fészkelő és vonuló, részben csak vonuló állományai számára megfelelő 
fészkelő, táplálkozó és pihenőhelyet nyújtson, ezáltal biztosítsa a jelölő madárfajok 
fészkelő és vonuló állományainak megőrzését és lehetőség szerint gyarapodását. 

A különleges természetmegőrzési területek kijelölésének elsődleges célja, hogy az 
adott területre jellemző közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű jelölő 
élőhelytípusok foltjainak kiterjedését és ökológiai állapotát (élőlényegyütteseik 
diverzitását, jellemző fajösszetételét, dominancia-viszonyait) hosszabb távon 
megőrizzék és lehetőség szerint gyarapítsák és javítsák. Továbbá elsődleges cél, hogy 
az adott területre jellemző közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű 
jelölő növényfajok és rendszertanilag nem a madarak osztályába sorolható jelölő 
állatfajok populációi számára megfelelő élőhelyet biztosítson, ezáltal e jelölő fajok 
életképes populációinak hosszabb távú fennmaradását és lehetőség szerinti 
gyarapodását szolgálják. 

Gyakorlati szempontól egy Natura 2000 élőhelyhálózathoz tartozó különleges 
természetmegőrzési területen több közösségi jelentőségű élőhelytípus is előfordulhat. 
Ezek közül nem feltétlenül mindegyik jelölő élőhelytípus, hiszen lehet olyan 
közösségi jelentőségű élőhelytípus, melynek az adott területen csak nem típusos és 
nem számottevő kiterjedésű foltjai fordulnak elő. Az adott élőhelytípust tehát nem 
azon a területen kell elsősorban megvédeni, hanem ott, ahol jelentős kiterjedésű, jó 
ökológiai állapotú, gyakorlati szempontból is megvédhető foltjai vannak. 

Hasonló a helyzet a növény és állatfajok esetében is, hiszen egy adott, a Natura 2000 
élőhelyhálózathoz tartozó területen egynél több közösségi jelentőségű és kiemelt 
közösségi jelentőségű faj fordulhat elő. Ezeket relatív borításuk és relatív 
populációméretük alapján négy kategóriába (A, B, C, D) sorolják. Az “A”, “B” és 
“C” kategóriába sorolt közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű 
fajok az adott Natura 2000 élőhely jelölő fajai, amelyek populációinak 
megőrzése elsődleges célja az adott Natura 2000 élőhely kijelölésének, 
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kialakításának. Az “A” kategóriába tartoznak azok a jelölő fajok, melyek országos 
állományának, több mint 15%-a az adott Natura 2000 élőhelyhez kötődik 
fészkelőként, táplálkozóként vagy vonulóként. “B” kategóriába sorolhatók azon 
jelölő fajok, melyek országos állományának 2-15%-a, és “C” kategóriába azok, 
melyek országos állományának kevesebb mint 2%-a kötődik az adott Natura 2000 
élőhelyhez. A “D” kategóriába sorolt fajok olyan közösségi jelentőségű fajok, 
melyek az országos állományhoz viszonyítva 2% alatti arányban, de előfordulnak 
fészkelő, vonuló, vagy táplálkozó fajként az adott Natura 2000 területen, de nem 
jelölő fajok, állományaik védelme, megőrzése nem tartozik az adott Natura 2000 
élőhely kijelölésének indokai közé. Az adott Natura 2000 terület természetvédelmi 
kezelését nem ezen “D” kategóriába sorolt fajok ökológiai igényei szabják meg, 
hanem az “A”, “B” és “C” kategóriába sorolt jelölő fajoké. Következésképpen a “D” 
fajok állományváltozása, legyen az akár kedvezőtlen irányú állományváltozás, nem 
veszélyezteti az adott Natura 2000 terület kijelölésének indokát, hiszen a kijelölés 
indokát a jelölő fajok és jelölő élőhelytípusok adják. 

Fentiekből következően egy adott Natura 2000 területre vonatkozó hatásbecslésünk 
csak az “A”, “B” és “C” kategóriába sorolt élőhelyekre és fajokra gyakorolt várható 
hatásokra tér ki, nem foglalkozik tételesen a “D” kategóriába sorolt élőhelyekkel és 
fajokkal. E dokumentáció fejezeteiben csak a következő felsorolásokban látható, “A”, 
“B” és “C” kategóriába sorolt jelölő élőhelyekkel és fajokkal foglalkozunk 
hatáselemzés szintjén az egyes Natura 2000 területek érintettsége kapcsán. 

 

4.1.1. A BÖRZSÖNY ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI10002) 

KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET 

4.1.1.1. A BÖRZSÖNY ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI10002) KÜLÖNLEGES 

MADÁRVÉDELMI TERÜLET ADATAI 

Kezelő: Duna-Ipolya Nemzeti Park Igazgatóság 

Terület: 49556,83 hektár 

• Bubo bubo  C 

• Bucephala clangula C 

• Chlidonias niger C 

• Ciconia ciconia C 

• Ciconia ciconia C 

• Ciconia nigra  B 

• Circaetus gallicus C 

• Columba oenas B 

• Dendrocopos leucotos A 

• Dendrocopos medius B 

• Dryocopus martius  B 

• Emberiza cia C 

• Falco peregrinus A 

• Ficedula albicollis  B 
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• Ficedula parva  B 

• Haliaeetus albicilla  C 

• Haliaeetus albicilla C 

• Lullula arborea  C 

• Mergus albellus  C 

• Mergus albellus  C 

• Motacilla cinerea B 

• Pandion haliaetus  C 

• Pernis apivorus  B 

• Picus canus  C 

• Sterna hirundo  C 

• Strix uralensis  C 

• Sylvia nisoria  C 

A HUDI10002 Natura 2000 terület jelölő fajainak listája, valamint kódja és neve az 
EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a „Standard Data Form” információi 
alapján készült (http://natura2000.eea.europa.eu). A terület kiterjedését a 14/2010. 
(V. 11.) KvVM rendelet 6. melléklete alapján mutatjuk be. 

Természetvédelmi célkitűzések („Standard Data Form” alapján 
(http://natura2000.eea.europa.eu)) 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon 
található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük 
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, 
valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok 
élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek 
biztosítása. 

Specifikus célok: Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok 
populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. 
Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a fekete gólyát (Ciconia nigra), a 
vándorsólymot (Falco peregrinus), a fehérhátú fakopáncsot (Dendrocopos leucotos) 
és a kis légykapót (Ficedula parva). A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek 
természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek, erdők 
fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás 
fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. Változatos extenzív 
földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Tájidegen energia 
növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése. A beépített területek 
területi kiterjedésének minimalizálása. Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, 
támogatása. Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. A szálaló vágás, szálalás 
bevezetése az arra alkalmas területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének 
folyamatos megőrzése érdekében. Kedvező természetvédelmi helyzet elérése 
érdekében szükséges fejlesztés: Középhegységi vízfolyások állapotának javítása, 
erdészeti gázlók felszámolása, újak létesítésének elkerülése. Meglévő ürge 
állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. Meglévő és új 
létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá 
szükség esetén földkábelbe helyezése. Invazív fajok, különösen a selyemkóró, 
kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó 
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legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek, hegyi rétek 
területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő fajoknak otthont 
adó erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos 
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok 
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint 
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, 
melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén. Szükséges 
a jelölő fajoknak élőhelyet biztosító sziklatörmelék erdők vágáskor nélküli, 
örökerdőként való megőrzése. A jelölő harkályfajok állományának fenntartása, illetve 
növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban 
idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű (min. 20-40 m3/ha), 
méreteloszlású holt fa biztosítása. Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett 
ragadozó madarak számára. Öreg és böhöncös faegyedek megőrzése. Nagy területi 
kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció (erdészeti 
feltáró utak, közelítő hálózat túlzott sűrítése) elkerülése. A területen található 
cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó terület sziklagyepek, 
sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való 
fenntartásuk. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne 
okozza az erdők, gyepek degradációját, ne veszélyeztesse a földön fészkelő 
madárfajok állományát. A tájidegen muflon állomány kiszorítása a magas 
természetességű fontos madár táplálkozó területet jelentő gyepekről. 
Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának 
elősegítése. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb 
esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. 
Környezetkímélő szúnyogirtás. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb 
tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális 
turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. A jelölő madárfajok élőhelyeinek 
infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Elő kell segíteni a jelenleg nem 
jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: 
parlagi sas (Aquila heliaca), kígyászölyv (Circaetus gallicus), fehér gólya (Ciconia 
ciconia), rétisas (Haliaeetus albicilla).  
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4.1.1.1.1. A BÖRZSÖNY ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI10002) KÜLÖNLEGES 

MADÁRVÉDELMI TERÜLET ÉRINTETT RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÁLLAPOT 

ISMERTETÉSE

4.1.1.2. ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI ÁLLAPOT 

A mintegy 49.557 hektár kiterjedésű Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges 
madárvédelmi területet (HUDI10002) 29 települését érinti. Területének jelentős része 
a nemzetközi IBA – területek (IBA – Important Bird Areas), vagyis Fontos 
Madárélőhelyek sorát gazdagítja. Területének meghatározó hányada a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park része. 

A teljes madárvédelmi terület tengerszint feletti magassága 102-939 méter, a terület 
átlagos tengerszint feletti magassága 521 méter, a tervezéssel érintett területrész 
tengerszint feletti magassága kb. 235-263 méter. 

Általános leírás: A Börzsöny és a Visegrádi-hegység egyedülálló, nagyrészt zárt 
erdőségekkel borított terület a Duna két partján. A kiterjedt, egybefüggő természeti 
terület változatos élőhelyei igen fontosak a különböző madárfajok számára egész 
éven át. Börzsönyi rész: a Börzsöny-hegység Pest és Nógrád megyében fekvő részeit 
foglalja magába. Meredek hegyoldalak, szakadékszerű völgyek, éles gerincek 
jellemzik a vulkáni működés alkotta tájat. Az évi magas csapadékösszeg (800 mm) 
hatására a keskeny völgyekben hűvös mikroklíma jellemző. Éles eltérést jelentenek 
az északi oldalak bükkerdei, és a déli lejtők sziklasztyepprétjei. Erdei madárfajok 
szempontjából fontos terület (itt él pl. a legnagyobb ismert hazai fehérhátú 
fakopáncs-állomány). A Börzsöny két részre osztható: a Dél-Börzsönyre és a Magas-
Börzsöny zárt tömbjére. Mind anyagukat, mind szerkezetüket a vulkáni működés 
határozta meg. A vulkáni formákon kívül a felszínt az ősi folyóteraszok is jellemzik. 
A Visegrádi-hegység tömegét dachsteini mészkő és dolomit adja, de találhatók itt 
harmadkori vulkáni kőzetrétegek is (miocén-kori andezit, tufa és piroklasztok). A 
Visegrádi-hegység erősen lepusztult vulkáni tömbök csoportja, amelyek sugarasan 
rendeződnek el a völgyek mentén. Jellegzetes élőhelyei a középhegységi lombhullató 
erdők: cseres-tölgyesek, bükkösök és illír gyertyános-tölgyesek váltakoznak a 
kitettségnek és a talajadottságoknak megfelelően. Földhasználat: Erdőgazdálkodás, 
halgazdálkodás, mezőgazdaság (szántóművelés, gyepgazdálkodás), kivett területek. 
Veszélyeztető tényezők: intenzív erdőgazdálkodás, infrastruktúra fejlesztése, 
madarak zavarása, mezőgazdasági művelés felhagyása, mezőgazdasági termelés 
növekedése, üdülés és turizmus, egyéb zavaró tényezők. 
A madárvédelmi területen előforduló egyéb (nem jelölő) közösségi jelentőségű fajok: 
Aquila chrysaetos, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Circus 
aeruginosus, Circus cyaneus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Dendrocopos 
syriacus, Egretta alba, Egretta garzetta, Grus grus, Lanius collurio, Milvus migrans, 
Nycticorax nycticorax, Riparia riparia. 

A víztározó kialakításával érintett részek meghatározóan rontott erdők, a zárt 
erdőtömb szélén, zavart területen helyezkednek el. A downhillcart pálya helyszíne 
alapvetően gyepes tisztás, illetve bolygatott kaszált gyep, amelyek korábban 
erdőirtással, illetve később részben mezőgazdasági művelés felhagyásával jöttek 
létre, jelenleg a sípálya szerves részét képezik.  

4.1.1.2.1. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK AKTUÁLIS FELMÉRÉS ALAPJÁN 

A Dryocopus martius egyedeit tavaszi időszakban több alkalommal is lehetett látni 
átrepülő, illetve keresgélő példányok formájában, de a közvetlenül érintett területen 
fészekodúját nem találtuk, fészkelése nem is valószínű. A viszonylag kis kiterjedésű 
érintett területen egyéb jelölő madárfajok állományait, egyedeit nem sikerült 
kimutatni. Fészkelő állományról vagy egyéb jelentős előfordulásról adatok 
nincsenek, a jelölő fajok nagy részének fészkelése a terület jellege alapján 
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potenciálisan sem valószínűsíthető. (A karvalyposzáta fészkelésére potenciálisan 
esetleg alkalmas lehet a tevékenység környezete, de tényleges fészkeléséről adat, 
megfigyelés nincsen.) 

Az érintett területen az erdős, cserjés élőhelyeken stabil fészkelő a Fringilla coelebs, 
Luscinia megarhynchos, Sylvia atricapilla, Turdus merula. Rendszeresen 
megfigyelhető, esetlegesen fészkelhet a Garrulus glandarius, Columba palumbus, 
Pica pica, Aegithalos caudatus, Dendrocopos major, Miliaria calandra, Oriolus 
oriolus, Parus major, Emberiza citrinella, Turdus philomelos. Rendszeresen 
felbukkan a Corvus corax néhány egyede, illetve folyamatosan jelen van a Corvus 
frugilegus, fészkelésük a tágabb környezetben valószínűsíthető. Átrepülő, illetve 
keresgélő egyedek észlelhetőek voltak, fészkelésük nem valószínű az érintett 
részeken: Accipiter gentilis, Buteo buteo, Lanius collurio, Merops apiaster, Sitta 
europea. 

 

4.1.2. PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI20039) KIEMELT 

JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET 

4.1.2.1. A PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI20039) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 

TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ADATAI 

Kezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Terület: 30145,74 hektár 

4.1.2.1.1. JELÖLŐ ÉLŐHELYEK 

40A0* Kontinentális cserjések* [Subcontinental peri-Pannonic scrub*] 

6190 
Pannon sziklagyepek [Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-

Festucetalia pallentis)] 

6210 

Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek [Semi-natural dry 
grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-

Brometalia)] 

6240* 
Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők* [Sub-pannonic steppic 

grasslands*] 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek [Lowland hay meadows 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)] 

6520 Hegyi kaszálórétek [Mountain hay meadows]  

8150 
Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet [Medio-

European upland siliceous screes] 

8210 
Mészkedvelő sziklanövényzet [Calcareous rocky slopes with 

chasmophytic vegetation] 

8220 
Mészkerülő sziklanövényzet [Siliceous rocky slopes with 

chasmophytic vegetation] 

8310 
A nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok [Caves not 

open to the public] 
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9130 Szubmontán és montán bükkösök [Asperulo-Fagetum beech forests] 

9150 

Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők 
[Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-

Fagion] 

9180* 
Törmeléklejtő- és szurdokerdők* [Tilio-Acerion forests of slopes, 

screes and ravines*] 

91E0* 

Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők* [Alluvial forests with 
Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae)*] 

91G0* 
Pannon gyertyános-tölgyesek* [Pannonic woods with Quercus 

petraea and Carpinus betulus*] 

91H0* 
Pannon molyhos tölgyesek* [Pannonian woods with Quercus 

pubescens*] 

91M0 
Pannon cseres-tölgyesek [Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile 

oak forests] 

4.1.2.1.2. JELÖLŐ FAJOK 

Növények 

• Dianthus plumarius regis-stephani* (Szent István-szegfű*) B 

• Echium russicum (piros kígyószisz) C 

• Ferula sadleriana* (magyarföldi husáng*) A 

• Himantoglossum caprinum (bíboros sallangvirág) C 

• Iris humilis subsp. arenaria (homoki nőszirom) C 

• Pulsatilla grandis (leánykökörcsin) B 

• Pyrus magyarica* (magyar vadkörte*) A 

• Seseli leucospermum (magyar gurgolya) C 

Makroszkópikus vízi gerinctelenek 

• Austropotamobius torrentium* (kövi rák*) A 

Lepkék 

• Callimorpha quadripunctaria* (csíkos medvelepke*) C 

• Dioszeghyana schmidtii (magyar tavaszi-fésűsbagoly) C 

• Eriogaster catax (sárga gyapjasszövő) C 

• Glyphipterix loricatella (budai szakállasmoly) C 

• Lycaena dispar (nagy tűzlepke) C 

• Phyllometra culminaria (csüngőaraszoló) C 

Egyéb gerinctelenek 

• Cerambyx cerdo (nagy hőscincér) B 
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• Cucujus cinnaberinus (skarlátbogár) C 

• Isophya costata (magyar tarsza) C 

• Limoniscus violaceus (kék pattanóbogár) C 

• Lucanus cervus (nagy szarvasbogár) B 

• Morimus funereus (gyászcincér) C 

• Paracaloptenus caloptenoides (álolaszsáska) C 

• Rosalia alpina* (havasi cincér*) B 

• Stenobothrus eurasius (eurázsiai rétisáska) C 

• Vertigo angustior (harántfogú törpecsiga) C 

• Vertigo moulinsiana (hasas törpecsiga) C 

Halak 

• Barbus meridionalis (Petényi-márna) C 

Kétéltűek és hüllők 

• Bombina bombina (vöröshasú unka) C 

• Bombina variegata (sárgahasú unka) C 

• Emys orbicularis (mocsári teknős) C 

Emlősök 

• Barbastella barbastellus (nyugati piszedenevér) C 

• Lutra lutra (vidra) C 

• Miniopterus schreibersi (hosszúszárnyú denevér) C 

• Myotis bechsteini (nagyfülű denevér) C 

• Myotis blythii (hegyesorrú denevér) C 

• Myotis dasycneme (tavi denevér) C 

• Myotis emarginatus (csonkafülű denevér) C 

• Myotis myotis (közönséges denevér) B 

• Rhinolophus euryale (kereknyergű patkósdenevér) C 

• Rhinolophus ferrumequinum (nagy patkósdenevér) C 

• Rhinolophus hipposideros (kis patkósdenevér) C 

A HUDI20039 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak 
listája, valamint kódja és neve az EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a 
„Standard Data Form” információi alapján készült (http://natura2000.eea.europa.eu). 
A terület kiterjedését a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 6. melléklete alapján 
mutatjuk be. 
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4.1.2.2. A PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI20039) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 

TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ÉRINTETT RÉSZÉNEK TERMÉSZETI 

ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

4.1.2.3. ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI ÁLLAPOT 

4.1.2.3.1. NÖVÉNYZET 

Általános jellemzés 

A Visegrádi-hegység kistáj vegetációja (VOJTKÓ 2008 alapján) 

Délies kitettségben és az alacsonyabb tetőkön cseres-tölgyes a zonális erdőtársulás, 
amelynek Dömös mellett érdekes növénye a szubmediterrán dudamag (Danaa 
cornubiensis). Gyertyános-tölgyesek zonálisan csak a legmagasabb tetőkön, 
fennsíkszerű magaslatokon jelennek meg, többi előfordulásuk az északi oldalakon és 
völgyekben extrazonális. Ebben a társulásban él a pofók árvacsalán (Lamium orvala), 
erdei varjúköröm (Phyteuma spicatum), erdei varfű (Knautia maxima). A bükkösök 
kis területet borítanak, lombkoronaszintjükbe kocsánytalan tölgy elegyedik. A 
törmeléklejtőkön és sziklás gerincéleken hársas sziklaerdők, a mély szakadékos 
völgyekben szurdokerdő helyi változata alakult ki. Jellemző fajaik a pézsmaboglár 
(Adoxa moschatellina), csillogó gólyaorr (Geranium lucidum), hölgyestike (Hesperis 
matronalis), erdei holdviola (Lunaria rediviva), ritka a gímpáfrány (Phyllitis 
scolopendrium). A déli oldalakon melegkedvelő társulások jutnak uralomra. Jellemző 
fajaik a virágos kőris (Fraxinus ornus), fekete fodorka (Asplenium adiantum-
nigrum), mérges sás (Carex brevicollis), hegyközi cickafark (Achillea crithmifolia), 
magyar bogáncs (Carduus collinus), tömeges a tollas szálkaperje (Brachypodium 
pinnatum), illetve egyes típusokban a bajuszoskásafű (Piptatherum virescens). A 
melegkedvelő erdők védelmében nyugaton többfelé megtalálhatók a törpemandula 
(Prunus tenella) bokrai. A hegység délnyugati felén, az egykori szőlőkultúrák helyén 
jellegzetes kontinentális gyepek alakulnak ki hosszúfüzérű harangvirág (Campanula 
macrostachya) jelenlétével. Szentendre mellett található érdekes kultúrreliktum a 
szentendrei rózsa (Rosa villosa var. sancti-andreae). Pilismarótnál, az északi 
peremvidéken kis kiterjedésben homoki növényzet is található (báránypirosító – 
Alkanna tinctoria, homoki habszegfű – Silene conica). 

Gyakori élőhelyek: K2, K5, M1; közepesen gyakori élőhelyek: OC, P2b, H3a, G2, 
LY2, H2, L2a; ritka élőhelyek: L1, RC, H4, E2, D34, J5, I4, OB, P2a, LY1. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: bálványfa (Ailanthus 
altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, 
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens 
parviflora) 3, amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 1, japánkeserűfű-fajok 
(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvessző-fajok (Solidago 
spp.) 2.  

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/81
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/91
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/58
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/54
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/97
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/57
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/85
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/84
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/59
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/44
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/77
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/65
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/96
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3. ábra. A tervezett tevékenységgel érintett helyszínek: kék – tervezett víztározó és vezetékek, 
piros – tervezett downhillcart pálya nyomvonala (részleges tereprendezés is), sárga 

négyzetrácsos – felvonó bővítése, zöld sávozott – feltöltés, tereprendezés 

 

A tevékenységgel érintett területek vegetációjának és flórájának bemutatása 
aktuális felmérés alapján 

 

1. Tervezett víztározó és vezetékei 

A víztározó gyakorlatilag teljes egészében erdőterületen (erdőtervezett erdőben) 
kerülne kialakításra. A Visegrád 4A erdőrészletet szinte teljes egészében, a Visegrád 
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4F erdőrészletet kis arányban veszi igénybe, összkiterjedése hozzávetőlegesen 0,7 
hektár. 

Az érintett 4A erdőrészlet őshonos lombosfákkal elegyes akácos (kb. 60%) állomány, 
a 4F erdőrészlet érintett kis része felújítás utáni sűrű fiatalos, hagyásfákkal. Az 
erdőkben jelentős a vadkár, jelentős talajbolygatás (túrás) jellemző. 

 

1. kép. A 4A erdőrészlet jellemző képe 

 

A 4A erdőrészlet „kultúrerdő” természetességi állapotba sorolt. Az erdőállomány 58 
évesként nyilvántartott (vágásérettsége 65 év), meghatározóan (kb. 60%) akácos 
(Robinia pseudoacacia) állomány, északnyugatias kitettségű domboldalon. 
Jelentősebb elegyfafajok az Acer campestre és a Carpinus betulus, kis mennyiségben 
jelen van még (részben újulatban) a Tilia cordata, Quercus petraea, Quercus cerris, 
Acer platanoides, Acer tatatrica, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, 
Juglans regia. A cserjeszint közepes, a fák újulatai mellett jellemző a Sambucus 
nigra, foltokban Rubus fruticosus, mellettük Crataegus monogyna, Syringa vulgaris, 
Rubus caesius, Cornus mas, Euonymus europaeus, Sorbus aucuparia, Rhamnus 
catharticus. Foltokban sok Clematis vitalba, helyenként Hedera helix. 
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2. kép. A 4F erdőrészlet jellemző képe 

 

Az aljnövényzet meglehetősen jellegtelen, gyomos. Foltokban gyakori a Ballota 
nigra, Parietaria officinalis, Clematis vitalba, néhol Rubus caesius és Rubus 
fruticosus. Mellettük előfordul még: Allium scorodoprasum, Allium vineale, 
Anthriscus cerefolius, Artemisia vulgaris, Brachypodium sylvaticum, Chelidonium 
majus, Festuca sulcata, Galium aparine, Geum urbanum, Humulus lupulus, 
Hypericum perforatum, Mycelis muralis, Urtica dioica, Viola hirta, Poa nemoralis, 
Poa trivialis, Taraxacum officinale, Plantago major, Glechoma hederacea, 
Geranium robertianum, Lysimachia nummularia, Colchicum autumnale, Impatiens 
parviflora, Erigeron annus, Chaerophyllum temulum, Alliaria petiolata, Ficaria 
verna. Valódi erdei fajok kis számban, inkább a üdébb részeken jellemzőek: Stellaria 
holostea, Pulmonaria officinale, Ajuga reptans, Melica nutans, Melica uniflora, 
Corydalis cava, Asperula odorata, Polygonatum latifolium, Stachys sylvatica, 
Asarum europaeum. 
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3. kép. A tervezett tározó helye a 4F erdőrészletben 

 

A 4F erdőrészletből kb. 500 m2-t venne igénybe a víztározó. Az érintett állományrész 
20 év körüli fiatalos, kocsánytalan tölgyes felújítás, koros hagyásfákkal (itt Tilia 
cordata). Jellemző és jelen lévő fajok: Quercus petraea, Quercus cerris, Tilia 
cordata, Acer campestre, Carpinus betulus, Cerasus avium, Acer platanoides, 
Staphylea pinnata, Robinia pseudoacacia, Cornus mas, Corylus avellana, Fraxinus 
excelsior, Fraxinus ornus, Pyrus pyraster, Clematis vitalba, Euonymus verrucosus, 
Poa nemoralis, Dactylis polygama, Sambucus nigra, Achillea distans, Torilis 
japonica, Rubus fruticosus, Alliaria petiolata, Geum urbanum, Anthriscus cereifolius, 
Hedera helix, Viola hirta, Galeobdolon luteum, Lamium maculatum, Parietaria 
officinalis, Impatiens parviflora. 

Az érintett erdőállományok jelenlegi állapotukban nem tekinthetőek közösségi 
jelentőségű élőhelynek. 

A kapcsolódó vezetékek földbe süllyesztett módon kerülnek kialakításra, a jelzett 
erdőterületen kívül jellegtelen, gyomos gyepeket és E1 kaszálórét állományai érintik 
minimális kiterjedésben (jellemzésüket lásd alább). 

 

2. „Downhillcart” pálya kialakítása és üzemeltetése 

 A kialakítandó pálya a jelenlegi dupla tolókaros lift kiszállótól indul, és a  
szivattyúház felé vezető út nyomvonal szélesítésével készülne el (kb. 4 m  
széles), a házig, majd a fő sípálya, földből készült hullám sorát  
célozza meg (itt megy a hóágyús fővezeték, bolygatott a közelmúltban bekövetkezett 
vezetékcsere földmunkái miatt), és lent a bébi pálya jelenlegi helyén fordul be a 
tervezett  
felvonó beszállójához. Felfelé a jelenlegi felvonó (dupla tolókaros lift) nyomvonalán, 
azt igénybe véve, bolygatott gyepsávon haladna. Ezen a szakaszon tereprendezés, 
részben feltöltés készülne. A pálya egyes szakaszai műanyag rácsos stabilizálást 
kapnak. A nyomvonal hozzávetőlegesen 500 méter. 
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4. kép. A tervezett pálya nyomvonala a szivattyúhát felé vezető úton 

 

A nyomvonal a felső (indulási) szakasz után kb. 35 m-en 6510 Sík- és dombvidéki 
kaszálórétek jelölő élőhelyet, 20 m-en 6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil 
gyepek jelölő élőhelyet, alsó szakaszán kb. 20 m-en ismét 6510 Sík- és dombvidéki 
kaszálórétek jelölő élőhelyet érint. Ilyen módon a 6510 jelölő élőhely érintettsége kb. 
220 m2, a 6210 jelölő élőhely érintettsége kb. 80 m2. A többi szakaszon a nyomvonal 
alapvetően jellegtelen, gyomos gyepeket érint (sífelvonó pályája, murvaszórásos út, 
lesiklópálya bolygatott talajú buckái és a „bébipálya” jellegtelen gyepje. 
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5. kép. A tervezett pálya által érintett természetközeli élőhelyfolt az induló szakaszt követően 

 

A 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek élőhely-típus érintett állományainak 
növényfajai: 

Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Poa pratensis, Calamagrostis epigeios, 
Alopecurus pratensis, Achillea spp., Anthriscus sylvestris, Arctium lappa, Briza 
media, Carex praecox, Campanula patula, Centaurea jacea, Chrysanthemum 
vulgare, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Colchicum autumnale, Convolvulus 
arvensis, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Erigeron annuus, 
Euphorbia esula, Euphorbia virgata, Filipendula vulgare, Galium mollugo, Galium 
rubioides, Galium verum, Knautia arvensis, Leontodon autumnalis, Lotus 
corniculatus, Lysimachia nummularia, Mediago lupulina, Medicago falcata, 
Ornithogalum umbellatum, Pastinaca sativa, Pimpinella saxifraga, Polygala comosa, 
Potentilla reptans, Pseudolysimachion spicatum, Ranunculus acris, Ranunculus 
auricomus, Ranunculus polyanthemos, Taraxacum officinale, Tragopogon orientalis, 
Trifolium campestre, Trifolium medium, Trifolium pratense, Trifolium repens, 
Veronica austriaca, Vicia cracca, Plantago lancolata, Plantago major. Néhány töves 
állományban érintett a védett Dianthus collinus és a Cnidium dubium. 

 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek élőhely-típus érintett 
állományainak növényfajai: 

Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Poa pratensis, 
Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Campanula patula, Carex caryophyllea, 
Carex pallescens, Carex praecox, Centaurea jacea, Chrysanthemum corymbosum, 
Colchicum autumnale, Coronilla varia, Dianthus collinus, Dianthus pontederae, 
Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia virgata, Falcaria vulgaris, Festuca 
rupicola, Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, 
Hypochaeris maculata, Lathyrus latifolius, Lathyrus tuberosus, Lotus corniculatus, 
Luzula campestris, Muscari comosum, Ononis spinosa, Peucedanum alsaticum, 
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Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago media, Polygala comosa, 
Prunella vulgaris, Primula veris, Pseudolysimachion spicatum, Ranunculus 
polyanthemos, Rhinanthus sp., Rumex acetosa, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, 
Stellaria graminea, Geranium sanguineum, Thymus sp., Trifolium medium, Trifolium 
montanum, Trifolium pratense, Turritis glabra, Verbascum austriacum, Verbascum 
blattaria, Veronica austriaca, Verbascum phoeniceum, Vicia cracca, Viola hirta, 
Thesium linophyllon, Centaurea stenolepis, Peucedanum alsaticum. Néhány töves 
állományban érintett a védett Dianthus collinus.  

 

6. kép. A lesiklópálya bolygatott talajú buckái 

 

Az érintett jellegtelen, bolygatott üde és mezofil gyepek növényfajai: 

Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Agrostis capillaris, Ajuga genevensis, 
Ajuga reptans, Ambrosia artemisiifolia, Anthriscus sylvestris (helyenként sok), 
Arctium lappa, Aristolochia clematitis, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgare, 
Ballota nigra, Bellis perennis, Bryonia alba, Calamagrostis epigeios, Campanula 
glomerata, Campanula patula, Capsella bursa-pastoris, Carex digitata, Carex hirta, 
Carex spicata, Centaurea jacea, Centaurea stenolepis, Chaerophyllum aromaticum, 
Chrysanthemum corymbosum, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Cirsium arvense, 
Clematis vitalba, Convolvulus arvense, Conyza canadensis, Coronilla varia, Crepis 
biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Dipsacus laciniatus, Elymus repens, 
Erigeron annuus, Euphorbia cyparissias, Fallopia convolvulus, Festuca pratensis, 
Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium mollugo, Galium verum, Geum urbanum, 
Glechoma hederacea, Heracleum sphondylium, Lathyrus tuberosus, Leontodon 
autumnalis, Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Luzula luzuloides, Medicago 
falcata, Mediago lupulina, Melandrium album, Parietaria officinale, Pastinaca 
sativa, Phleum pratense, Picris hieracioides, Pimpinella saxifraga, Plantago 
lanceolata, Plantago media, Poa pratensis, Polygala comosa, Polygonatum 
multiflorum, Primula veris, Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos, Robinia 
pseudo-acacia, Rorippa austriaca, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Rumex acetosa, 
Rumex crispus, Sambucus ebulus, Sanguisorba minor, Setacea, Silene vulgaris, 
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Sisymbrium strictissimum, Stellaria media, Symphytum officinale, Tanacetum 
vulgare, Taraxacum officinale, Torilis arvense, Tragopogon orientalis, Trifolium 
pratense, Tussilago farfara, Urtica dioica, Verbascum phoeniceum, Veronica 
austriaca, Vicia cracca, Viola hirta. 

 

7. kép. Bolygatott, gyomos mezofil gyep a nyomvonal mentén 

 

3. Felvonó cseréje, bővítése 

A jelenleg is üzemelő felvonó (dupla tolókaros lift) átépítése, a nyomvonal 
kismértékű bővítése indulási és érkezési végeken (egyben a downhillcart pálya 
összeépítésével). A felvonó jelenleg üzemelő szakasza, illetve annak jellegtelen 
gyepje a tervezett „downhillcart” pályába esik, jellemzése ott található. 
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8. kép. A felvonó bővítésével érintett élőhelyfolt 

 

 

9. kép. Bolygatott, gyomos jellegtelen gyep a felvonó felső vége közelében 

 

A felvonó felső (déli) végének bővítése a sípálya meredekebb, alig használt gyepjét 
érinti. Ez itt erősen gyomos, bolygatott, jellegtelen gyeppel fedett. A bolygatást 
meghatározóan a vaddisznó okozza, ami az utóbbi 1-2 évben teljesen feltúrta az 
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érintett részeket, erős gyomosodást okozva. Az érintett részen tömeges az Ambrosia 
artemisiifolia, Sambucus ebulus, foltokban Calamagrostis epigeios. Jellemző még az 
Elymus repens, Urtica dioica, Tussilago farfara, Rubus fruticosus, Hypericum 
perforatum, Achillea spp., Taraxacum officinale, Cichorium intybus, Erigeron 
annuus, Daucus carota, Centaurea jacea, Asclepias syriaca (20-30 hajtás), Barbarea 
vulgaris, Rosa canina, Trifolium pratense, Agrimonia eupatoria, Silene vulgaris, 
Pastinaca sativa, Artemisia vulgare, Setaria spp., Pimpinella saxifraga. 

 

10. kép. A lesiklópálya bolygatott talajú buckái 

 

A felvonó alsó (északi) végének bővítése a szintén gyomos, jellegtelen gyepet, 
cserjecsoportot, illetve csekély, legfeljebb néhány tíz m2-es kiterjedésben a 6510 Sík- 
és dombvidéki kaszálórétek jelölő élőhely jelentéktelen, gyomosodó állományát 
érinti. Jellemző fajok az Arrhenatherum elatius, Elymus repens, Poa pratensis, 
Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, Pastinaca sativa, 
Achillea millefolium, Cynodon dactylon, Agrimonia eupatoria.  

 

4. Sípálya nyugati oldalán a gyepen kis területű tereprendezések 

A sípályát képező tisztás/gyep nyugati szélén (a felvonó mellett) kb. 90 x 5 méteres 
sávban (~ 500 m2) a terület kismértékű feltöltése, a terepszint kiegyenlítése a 
felgyülemlő mélyebb hóréteg kialakulásának megakadályozása miatt. 
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11. kép. A sípályát képező tisztás jellemző habitusképe 

 

A feltöltés alapvetően jelölő élőhelyet érint, annak átalakuló, degradálódott 
állományát. Összességében körülbelül 500 m2 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
jelölő élőhelynek (ÁNÉR2011: E1 - Franciaperjés rétek élőhely-típusba sorolható 
gyep) bolygatásával/átalakításával jár. Az érintett részen jellemzőek Typhoides 
arundinacea foltok (ez utal az időszakosan felgyülemlő víztöbbletre is), mellettük 
Elymus repens, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Barbarea 
vulgaris, Chaerophyllum temulum, Heracleum sphondylium, Comvolvulus arvensis, 
Cichorium intybus, Erigeron annus, Bromus spp., Urtica dioica, Pastinaca sativa, 
Plantago lanceolata, Tragopogon dubius, Sambucus ebulus jellemző. 15-20 töves 
állományban előfordul a védett Cnidium dubium. 
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12. kép. A tervezett feltöltéssel érintett élőhelysáv felső része 

A másik tervezett tereprendezés/feltöltés a sífelvonó (dupla tolókaros lift, egyben 
tervezett downhillcart nyomvonal) vonalán a korábban kimélyített, elhordott anyagú 
szakasz eredeti térszínre való visszatöltése, kb. 35x10 m-es sávban (hozzávetőlegesen 
350 m2). Itt szinte hiányzik a termőréteg (a korábbi elhordás nyomán), az érintett 
területen fajszegény, jellegtelen szárazgyep (OC) található. Az közönséges 
szárazgyepi fajok és gyomok mellett előfordul a Plantago media, Sanguisorba minor, 
Polygala comosa, ritkásan jellemzőek a Festuca fajok (főleg F. rupicola, F. 
pseudovina). 
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13. kép. A tervezett feltöltéssel érintett élőhelysáv a felvonó nyomvonalán 

 

5. Szociális blokk/kiszolgáló épület bővített helyfoglalása 

 

Az síközpont/síház és infrastrukturális elemek környéke erősen bolygatott, gyomos. A 
bolygatott, beépített terület alapvetően az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer 
(ÁNÉR 2011) szerinti U2 – Kertvárosok, szabadidős létesítmények élőhely-típusba sorolható, 
nem közösségi jelentőségű élőhely. 

A tervezett, a jelenlegi épülethez/kontérnerhez kapcsolt új konténerek és a terasz helyszínén 
gyomos, cserjés, időszakosan visszavágott bozótos (nagy számban akác sarjakkal) és taposott, 
jellegtelen gyep található. Jellemző növényfajok itt: Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, 
Ligustrum sp., Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Cornus mas, Acer campestre, Prunus sp., 
Humulus lupulus, Clematis vitalba, valamint Elymus repens, Lolium perenne, Arrhenatherum 
elatius, Urtica dioica, Ballota nigra, Ambrosia artemisiifolia,  Trifolium repens, Parietaria 
officinalis, Arctium lappa, Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris. A terasz kialakítással érintett 
egy kisebb Acer campestre faegyed is az épület mellett. 
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A tervezett konténerek helyszíne (a jelenlegi építmény É-i oldalához csatlakozóan, 
cserjés gyomos bozótossal) 

 

 

A jelenlegi síház Ny-i oldala, a tervezett terasz és konténer bővítés helyszíne 

 

Közelükben, közvetlenül már nem érintetten a gyep franciaperjés kaszálók (E1) jellegtelenebb, 
mezofil változataként írható le. A gyep uralkodó füvei az Arrhenatherum elatius és Poa spp., 
Festuca pratensis, kevesebb Elymus repens, Bromus erectus, Festuca rupicola, foltokban 
megjelenik a Calamagrostis epigeios, néhol Anthoxanthum odoratum, Briza media. 
Calamagrostis epigeios, Plantago media, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Lotus 
corniculatus, Fragaria viridis, Achillea spp., Scabiosa ochroleuca, Filipendula vulgaris, 
Bothriochloa ischaemum, Cichorium intybus, Peucedanum alsaticum, Peucedanum cervaria, 
Centaurea jacea, Salvia pratensis, Pimpinella saxifraga, Ranunculus acris, Colchicum 
autumnale, A gyep mezofil jellegű, a réti fajok mellett megjelennek szárazgyepi/erdőszegély 
elemek is. A védett Dianthus collinus néhány egyedes állománya is előfordul a közelben, de a 
síközpont konténeres bővítésével közvetlenül nem érintett. 
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A jelenlegi síház É-i oldala, a tervezett bővítés helyszíne 

 

4.1.2.3.2. MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK 

Az érintett területeken vizes élőhely nincs, illetve a röpképes/kóborlásra hajlamos 
fajok egyedei sem kerültek elő. 

4.1.2.3.3. EGYÉB GERINCTELENEK 

A benapozott gyepek és erdőszegélyek, cserjésedő gyepek viszonylag sok ízeltlábú 
fajnak nyújtanak élőhelyet/táplálkozóterületet. A felmérések során nagy számban 
kerültek elő a dombvidéki/középhegységi gyepekre általánosan jellemző növényevő 
rovarok, szöcskék és sáskák, poloskák és lárváik. Látványos a lepkefajok jelenléte is. 
Védett fajok közül rendszeresen látható a fecskefarkú lepke (Papilio machaon), 
nappali pávaszem (Nymphalis io), több alkalommal kardoslepke (Iphiclides 
podalirius). Jelölő (egyben védett) lepkefajok közül 2019 őszén előkerült a nagy 
tűzlepke (Lycaena dispar) két egyede (2 hím) a tisztás (sípálya) alsó részén. 
Szaporodása potenciálisan előfordulhat a terület üde gyepjein, csekély 
egyedszámmal. 

Számos példányban észleltük az imádkozó sáskát (Mantis religiosa). Előfordul a 
fűrészlábú szöcske (Saga pedo), melynek kifejlett példányait sikerült az érintett 
területek gyepjein megfigyelni. A szintén védett éti csiga (Helix pomatia) az 
erdőszegélyen, illetve az erdők üdébb részein jellemző. 

Az érintett területen a jelölő ízeltlábú vagy más gerinctelen fajok egyéb állományai, 
egyedei nem kerültek elő. 

4.1.2.3.4. HALAK 

Az érintett területen halak számára alkalmas vizes élőhely nincs. 

4.1.2.3.5. KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK 

A felmérések során a közelében, illetve a víztározóval érintett erdőrészen erdei béka 
(Rana dalmatina) néhány egyede került elő. A közelben gyepes tisztáson zöld 
varangyot (Bufo viridis) lehetett megfigyelni, amely faj a hegylábi, alacsonyabb 
részeken többfelé is előfordul. Nem került elő, de valószínűsíthető a pettyes gőte 
(Triturus/Lissotriton vulgaris) esetleges előfordulása az erdők üdébb részein. 

Az érintett területeken kétéltűek szaporodására alkalmas vizes élőhely nincs.  



 BioAqua Pro Kft 36 

Az érintett területeken rendszeresen megfigyelhetőek a zöld gyík (Lacerta viridis) 
egyedei, valószínűleg stabil állománya él a környéken. Szintén többfelé láthatóak a 
fürge gyík (Lacerta agilis) egyedei, a terület gyepes részein sokfelé felbukkan.  

Az érintett területeken a jelölő kétéltű- és hüllőfajok nem kerültek elő, megfelelő 
élőhely hiányában – az alkalmi kóborlókon kívül – nem is valószínű jelenlétük vagy 
tartós megtelepedésük. 

4.1.2.3.6. EMLŐSÖK 

Látványos nyomai (túrások) alapján a vaddisznó a sípálya gyepjét is látogatja, a 
gyepet eltérő mértékben, de többfelé folyamatosan, nagy kiterjedésben bolygatja. Az 
erdőben rendszeresen jelen van. 2020 tavaszán friss túrások érdemben nem voltak, a 
korábbiak viszont gyakran gyomosak. A felmérések során a sípályán átváltó, illetve 
az erdőben táplálkozó/rejtőző gímszarvasok (Cervus elaphus) is megjelentek. 
Alkalomszerűen megjelenik a mezei nyúl (Lepus europaeus). Az érintett területen 
(viszonylag kis kiterjedése és zavartsága miatt) egyéb emlősfajok jelentős állományai 
nem élnek. Jellemző a rágcsálók jelenléte, az erdei egérnek (Apodemus sylvaticus) 
korábban két elpusztult példánya is előkerült. Valószínűsíthető cickányfajok 
előfordulása is. Több alkalommal megfigyelhető volt a keleti sün (Erinaceus 
roumanicus). Denevérek közül a korai denevér (Nyctalus noctula) vadászó példányát 
lehetett megfigyelni, amely valószínűleg csak táplálékkeresés közben bukkant fel. 

Az érintett területeken a jelölő emlősfajok nem kerültek elő, megfelelő élőhely 
hiányában – az alkalmi kóborlókon/táplálékkeresőkön kívül – nem is valószínű 
jelenlétük vagy tartós megtelepedésük. 
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5. fejezet A TERV VAGY BERUHÁZÁS 

KEDVEZŐTLEN HATÁSAI 

5.1. A BÖRZSÖNY ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI10002) 

KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETRE GYAKOROLT 

HATÁSOK 

5.1.1. A VÁRHATÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS LEÍRÁSA A TERV VAGY 

BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSÁT KÖVETŐEN VAGY ANNAK 

KÖVETKEZTÉBEN 

5.1.1.1. A TERVNEK VAGY BERUHÁZÁSNAK A BÖRZSÖNY ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG 

(HUDI10002) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETEN BELÜLI 

TÉRBELI KITERJEDÉSE, AZ ÁLTALA IGÉNYBE VETT TERÜLET ÉS AZ 

OKOZOTT HATÁS NAGYSÁGA, KITERJEDÉSE, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA 

5.1.1.1.1. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK HATÁSTERÜLETE 

5.1.1.1.1.1. KÖZVETLEN ÉPÍTÉSI HATÁSTERÜLET 

A tervezett fejlesztés közvetlen építési hatásterületéhez tartozik élővilágvédelmi 
szempontból minden olyan terület, felszín, amelyet a kivitelezési munkálatok 
közvetlenül érintenek, tehát ide tartoznak a tervezett tározók által elfoglalt területek, 
ill. a tervezett nyári hasznosításhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása során a 
tényleges kivitelezési munkavégzéssel érintett területek. Emellett az építési fázis 
közvetlen élővilágvédelmi hatásterületének kell tekinteni a kivitelezési munkálatok 
során használt ideiglenes deponálási területeket, ill. a felvonulási területeket, 
melyeket a munkagépek és a kivitelezésben dolgozó munkások még használnak a 
fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek környezetében. A tervezett beavatkozás 
esetében az élővilágvédelmi szempontból meghatározott teljes közvetlen építési 
hatásterület a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges 
madárvédelmi területen belül helyezkedik el. 

5.1.1.1.1.2. KÖZVETETT ÉPÍTÉSI HATÁSTERÜLET 

Az élővilág szempontjából az építési fázis közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat 
a területeket, ahol az építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, 
hanem közvetve, más környezeti elemre (pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni 
vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően befolyásolják az élővilág valamelyik 
alkotóelemének (az élővilágot alkotó fajok egyedei, állományai) életfolyamatait, 
viselkedését, ezáltal befolyásolják az adott területen a faj állományának alakulását 
(pl.: reprodukciós ráta, ezen keresztül pedig a populációméret). Természetesen ide 
tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelésén, a kivitelezést végző 
munkások és munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális 
zavarásán, ill. a munkafolyamatok esetleges fényszennyezésén keresztül közvetetten 
jelentkező hatások is. Ezek mellett a közvetett hatásterülethez tartoznak azok a 
megközelítési útvonalak, ill. azok közvetlen környezete, amelyeket a munkagépek és 
a munkálatok kivitelezésében részt vevők ténylegesen használnak a szálláshely és a 
munkaterület, ill. a munkavégzés során felhasznált anyagok forráshelye és a 
munkaterület között. Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése 
igen nehéz, mert az egyes fajok eltérő érzékenységet mutatnak a különböző 
környezeti hatásokra, például eltérő mértékben érzékenyek a levegőkörnyezeti 
hatásokra, a zaj és vibrációs hatásokra vagy a vizuális zavaró hatásokra. A 
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levegőminőségi és zajvédelmi határértékek humán egészségügyi szempontból 
kerültek megállapításra és az élővilágot alkotó fajpopulációk túlnyomó többsége 
esetében alapkutatási szinten sem rendelkezünk arra vonatkozó ismeretekkel, hogy a 
jogszabályokban szereplő, emberekre vonatkozóan megállapított határértékek hogyan 
viszonyulnak az adott faj szempontjából releváns küszöbértékekhez. A humán 
szempontból meghatározott határértékeknek megfelelő levegőszennyezettségi és 
zajvédelmi hatásterület sugara az építés időszakában a hasonló jellegű és volumenű 
beavatkozások esetében nagyságrendileg 150-200 m. Számos gyakorlati tapasztalat 
támasztja alá, hogy a zajhatásra és a vizuális zavaró hatásra számos állatfaj egyedei 
megfigyelhetően érzékenyebben reagálnak, mint az emberek és ezek a hatások 
menekülést, ill. egyfajta elkerülő viselkedést váltanak ki az egyedekből. Ugyanakkor 
már a gerinctelen állatok számos csoportjára (pl: puhatestűek, ízeltlábúak) is jellemző 
a tanulás egyik legegyszerűbb, látens formája, az ún. habituációs tanulás, melynek 
lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesülés eredményeként a figyelem 
vagy reakció intenzitása csökken. Az egyedek hozzászoknak az ismételt és a 
megerősítés hiánya miatt számukra nem veszélyesnek, közömbösnek ítélt ingerekhez. 
Legtöbb ténylegesen alkalmazható gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belül 
is elsősorban a madarakra vonatkozóan rendelkezünk. A tervezett beavatkozás által 
érintett területen, ill. környezetében a rendelkezésre álló információk alapján nem 
fészkelnek olyan madárfajok melyek extrém módon érzékenyek lennének az 
akusztikus és vizuális zavaró hatásokra (pl.: rétisas (Haliaeetus albicilla), fekete 
gólya (Ciconia nigra), túzok (Otis tarda)). A beruházási terület közelében 
ténylegesen rendszeresen előforduló és fészkelő madárfajok gyakorlati 
tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró hatásokkal szemben mutatott 
érzékenysége alapján a munkaterület szélétől számított 200 méteres távolságban 
jelölhető ki a közvetett élővilág-védelmi hatásterület határa. Az így meghatározott 
közvetett hatásterületen kívül az építési fázisban a környezeti tényezőkben 
bekövetkező esetleges változások várhatóan még a területen jelenlegi ismereteink 
alapján előforduló legérzékenyebb állat- és a növényfajok életmenetét sem 
befolyásolják érdemben. A tervezett beavatkozás esetében az élővilágvédelmi 
szempontból meghatározott teljes közvetett építési hatásterület a Börzsöny és 
Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi területen belül 
helyezkedik el. 

5.1.1.1.2. AZ ÜZEMELÉS HATÁSTERÜLETE 

A tervezett beavatkozás élővilágvédelmi szempontból meghatározott üzemelési 
hatásterületén értünk minden olyan területet, amelyen a kivitelezési fázisban  
létesített infrastrukturális elemek, mesterséges létesítmények működése, vagy 
használata következtében megváltoznak a hatásviselő fajok eloszlási mintázatát 
ténylegesen befolyásoló ökológiai környezeti tényezők. Ilyen értelemben 
egyértelműen az üzemelés élővilágvédelmi szempontból megállapított 
hatásterületéhez tartozik a tervezett fejlesztés élővilágvédelmi szempontból 
megállapított közvetlen építési hatásterülete, hiszen ott számottevően módosul a 
jelenlegi élőhelyi állapot, hiszen például a jelenlegi, különböző mértékben degradált 
gyepfelszín helyett a tározó létesítéssel érintett élőhelyfoltokon maguk a tározók 
foglalnak majd helyet. Ugyanakkor tágabb értelemen az üzemelés hatásterületéhez 
tartozik a Nagyvillám Sípálya teljes területe, ill. a kapcsolódó és kiszolgáló 
létesítmények teljes területe, hiszen például a nyári hasznosítás várhatóan a nyári 
időszakban generál forgalomnövekedést, ami várhatóan különböző mértékben, de 
potenciálisan érinti a teljes sípályát és kapcsolódó létesítményeit. A tározók létesítése 
és ezáltal a hóellátás biztonságának növelése viszont téli időszaki forgalombővülést 
generál, melynek egyértelműen hatásterülete a Nagyvillám Sípálya teljes területe, ill. 
a kapcsolódó és kiszolgáló létesítmények teljes területe. A tervezett beavatkozás 
esetében az élővilágvédelmi szempontból meghatározott teljes üzemelési hatásterület 
a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi területen 
belül helyezkedik el. 
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5.1.1.2. A NATURA 2000 TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ, A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL 

SZOLGÁLÓ FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ 

KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA 

5.1.1.2.1. VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, MÓDSZEREK 

Az érintett területek és környezetük bejárása és felmérése a 2017. év júliusában és 
augusztusában, 2018. év októberének elején, 2019. év szeptemberében és 2020. 
májusában történt meg. Ennek során részletesen és több alkalommal bejártuk a 
tervezési területet, feljegyeztük a látott edényes növényfajokat, GPS-szel rögzítettük 
a fontosabb növényfajok előfordulási helyét, valamint térképen rögzítettük a területen 
található élőhelyek foltjait, továbbá feljegyeztük az észlelt ízeltlábú, kétéltű, hüllő, 
madár és emlősfajokat (különös tekintettel a fauna közösségi jelentőségű és védett 
tagjaira), valamint potenciális élőhelyeiket. A gyűjtött adatokat térinformatikai 
módszerekkel dolgoztuk fel.  

5.1.1.2.2. A JELÖLŐ FAJOK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

uhu – Bubo bubo 

Eurázsiai elterjedésű faj, a Brit-szigetek és a legészakibb területek kivételével 
általánosan elterjedt, de ritka fészkelő. Sűrű erdők, sziklás hegyvidékek, sivatagok 
lakója, hazánkban elsősorban hegyvidéki kőbányákban, sziklafalakon fészkel, de 
talajon és más madárfajok gallyfészkeiben is megtelepszik. Hazai állománya 70-80 
fészkelő pár, állománya stabil/enyhén növekvő. Állománynagysága a területen: 3-5 
pár, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj egyedei az érintett területet legfeljebb potenciális alkalmi táplálkozóterületként 
használhatják, de annak zavartsága miatt ennek esélye is elhanyagolható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

kerceréce – Bucephala clangula 

Széleskörűen elterjedt, cirkumpoláris faj. Világállományát 2.500.000-4.600.000 
példányra, európai állományát 240.000-350.000 párra teszik. Hazánkban eddig egy 
alkalommal költött bizonyítottan. Elsősorban a tajgaöv kisebb, odvas fákban gazdag 
tavain költ. Vonuló madárfaj, az európai állomány a Balti-tengeren és Nyugat-
Európa partjainál töltik. Magyarországon gyakori őszi-tavaszi átvonuló és téli 
vendég. Nagyobb csapatok elsősorban a nagyobb állóvizeinken és a Dunán 
jellemzőek. Az IUCN Európai Vörös Könyv besorolása alapján a stabil állományú 
fajok közé tartozik. Vonuló- és telelőterületein a fő veszélyeztető tényezőt az 
élővizek szennyezése jelenti. Állománynagysága a területen: 200-500 telelő egyed, 
relatív populációméret: „C”.  

A faj érintettsége 

A folyóhoz kötődő faj egyedei a ténylegesen érintett területen alapvetően nem 
fordulnak elő, alkalmi felbukkanásuk is kizárható. 
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Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során ugyan vízfelület alakul ki, de a fajra valószínűleg nem gyakorol 
érdemi hatást. 

 

kormos szerkő – Chlidonias niger 

Holarktikus elterjedésű, Ézsak-Amerikán keresztül költ Európa jelentős részén, 
valamint Ázsia nyugati területein. Hazánkban szikes tavak, mocsarak kisszámú 
költőfaja. Állománya ingadozó. Leginkább az Alföldön, azon belül is a Hortobágyon 
fészkel. Vonuló. Gyülekező állomány, állománynagysága a területen: 50-100 egyed, 
relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A vizes élőhelyekhez kötődő faj egyedei a ténylegesen érintett területen alapvetően 
nem fordulnak elő, alkalmi tartós felbukkanásuk is kizárható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során ugyan vízfelület alakul ki, de a fajra valószínűleg nem gyakorol 
érdemi hatást. 

 

fehér gólya – Ciconia ciconia 

Szinte egész Európában (kivéve Skandináviát, a Brit-szigeteket és Olaszországot), 
Észak-Afrikában és Kis-Ázsiában elterjedt. Elsősorban a sík- és dombvidékek 
madara, a 250 m tengerszint feletti magasság alatti területeken mindenhol előfordul. 
A déli és keleti országrészben a gyakoribb, vonuló madárfaj.  A hazai állomány 
stabil. Állománynagysága a Natura 2000 területen: szaporodóként jelen van, 
gyülekező állomány: 50-100 egyed, relatív populációméret: „C”. 

 A faj érintettsége 

A gyepekhez, vizes élőhelyekhez kötődő faj egyedeit a ténylegesen érintett területen 
nem figyelték meg, potenciálisan legfeljebb alkalmi kóborlók felbukkanása fordulhat 
elő. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást, táplálkozóterületként a környékbeli 
kiterjedt nyílt gyepek, nem erdősült élőhelyek alkalmasabbak. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során kialakuló vízfelület a fajnak valószínűleg nem jelent számottevő 
élőhelyet, érdemi hatás kizárható. 

 

fekete gólya – Ciconia nigra 

Nyugat-Európában csak Spanyolországban és Portugáliában fordul elő, kelet felé 
azonban elterjedt egészen Észak-Kínáig. Az európai állománya fogyatkozó. 
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Hazánkban ártéri erdők, hegyvidéki és síkvidéki (vizes élőhelyek közelében lévő) 
erdőségek fészkelője. Vonuló madárfaj. Hazai állománya növekszik, kb. 380-420 
fészkelő pár. Állománynagysága a Natura 2000 területen: 10-15 pár, relatív 
populációméret: „B”. 

 A faj érintettsége 

A ténylegesen érintett területen nem figyelték meg, fészkelése kizárható, táplálkozók, 
alkalmi kóborlók felbukkanásának esélye is csekély. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást, táplálkozóterületként a zavart gyep sem 
meghatározó. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során kialakuló vízfelület a fajnak valószínűleg nem jelent érdemi 
élőhelyet, további jelentős hatás kizárható. 

 

kígyászölyv – Circaetus gallicus 

Eurázsiai elterjedésű faj, Keletre Mongóliáig, Északra Lengyelországig terjed 
fészkelőterülete, tőlünk Nyugatra csak Észak-Afrikában, Franciaországban és az 
Ibériai-félszigeten él. Síkságok, hegyvidékek nyílt, fákkal tarkított térségeiben él, 
hazánkban elsősorban déli kitettségű domb- és hegyoldalak tölgyeseinek ritka 
fészkelője. Vonuló, az Alföldön több madár átnyaral. Hazánkban fészkelő állománya 
kb. 30-50 pár, állománya csökkenő. Állománynagysága a területen: 1-2 pár, relatív 
populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

Az érintett területen fészkelésére utaló adat, nyom nincs, azt legfeljebb potenciális 
alkalmi táplálkozóterületként használhatják, de annak zavartsága miatt ennek esélye 
is elhanyagolható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

kék galamb - Columba oenas 

Európa nagy részén elterjedt, odúban fészkelő galambfaj. Főleg öreg erdőkhöz 
(bükkösök, esetenként tölgyesek, ligeterdők) kötődik. Hazánkban fészkelő állománya 
5000-10000 pár, az állományváltozás trendje bizonytalan. Állománynagysága a 
területen: 300-500 pár, relatív populációméret: „B”. 

A faj érintettsége 

Az érintett területen fészkelésre alkalmas élőhely nincs, az gyakorlatilag kizárható. 
Az érintett területet legfeljebb potenciális alkalmi táplálkozóterületként 
használhatják, de ennek esélye is elhanyagolható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 
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Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

fehérhátú fakopáncs – Dendrocopos leucotos 

Palearktikus elterjedésű faj. Költőterülete a mérsékelt övi erdőzónában az Alpoktól és 
Dél-Norvégiától keletre húzódik egészen a Csendes-óceánig, de állománya 
feldarabolódott, elterjedésének nyugati széle Dánia. Hazánkban zárt, öreg bükkösök, 
esetenként kocsánytalan tölgyesek lakója, elsősorban középhegységeinkben, az 
állomány zöme az Északi-középhegységben fészkel. Költőhelyén állandó. Legritkább 
harkályfajunk, országos állománya 100-200 pár. Állománynagysága a területen: 100 
pár, relatív populációméret: „A”. 

A faj érintettsége 

Az érintett területen fészkelésre alkalmas élőhely nincs. Az érintett területet 
potenciális alkalmi táplálkozóterületként használhatják, de ennek jelentősége is 
elhanyagolható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális 
táplálkozóterület sem szűkül érdemben. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

közép fakopáncs – Dendrocopos medius 

Európában a legészakibb területek és a Brit-szigetek kivételével csaknem mindenütt 
előfordul. Az európai állomány fele Németországban fészkel. Elegyes lomberdők, 
gyümölcsösök, parkok lakója, a tűlevelű erdőket kerüli. Nálunk elterjedt költőfaj a 
középhegységi lombhullató erdőkben, az alföldi nagyobb kiterjedésű lombhullató 
erdőkben és a Tisza mentén is költ. Állandó madár, télen kóborol. Hazánkban 
helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkelő, állománya stabil. 
Állománynagysága a területen: „gyakori”, relatív populációméret: „B”.  

A faj érintettsége 

Az érintett terület erdei része potenciálisan fészkelésre esetleg alkalmas lehet, de 
jelenlétére utaló jel nincsen. Az érintett területet potenciális alkalmi 
táplálkozóterületként használhatja, de ennek jelentősége is elhanyagolható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális fészkelő- és 
táplálkozóterület sem szűkül érdemben. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

fekete harkály – Dryocopus martius 

Eurázsiai elterjedésű faj, a Brit-szigetek kivételével csaknem egész Európában, 

Szibériában és Ázsia északi részein egészen Japánig költ. Sík és hegyvidékek zárt 

erdeiben fészkel, elsősorban tűlevelű és bükkerdőkben, de kedveli a nagyobb 

kiterjedésű ártéri- és a tölgyerdőket is. Európában stabil állományú faj. 

Magyarországon viszonylag gyakori madárfaj, elsősorban a középhegységi erdőkben, 



 BioAqua Pro Kft 43 

de a nagyobb folyók mentén, valamint az alföldi erdőkben is elterjedt. Állandó 

madárfaj. Nálunk helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori fészkelő, állománya 

(9400-13000 pár) stabil, mérsékelten növekvő. Állománynagysága a területen: 

„gyakori”, relatív populációméret: „B”.  

A faj érintettsége 

Tavaszi időszakban átrepülő, keresgélő példányok megfigyelhetőek voltak. Az 
érintett terület erdejében fészkelésre alkalmas idős fák minimális számban vannak 
jelen, esetleg potenciális fészkelőhelyként vagy alkalmi táplálkozóhelyként lehet 
figyelembe venni, de tényleges fészkelésre utaló észlelés, adat nincs, és nem is 
valószínűsíthető. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális fészkelő- és 
táplálkozóterület sem szűkül érdemben. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

Bajszos sármány - Emberiza cia  

Palearktikus elterjedésű, fészkelőterülete Európa mediterrán területeitől India 
északnyugati részéig terjed. Világállományát 10.000.000-50.000.000 példányra, 
európai állományát 1.100.000-4.200.000 párra becsülik. A meleg, déli kitettségű 
kőkibúvásos hegyoldalak, kőbányák fészkelője. Állandó madár. Magyarországon 
kisszámú, lokális, de stabilnak mondható fészkelőfaj. A hazai állomány a 
középhegységek kőkibúvásos, déli kitettségű lejtőin fészkel. Az IUCN Európai Vörös 
Könyv besorolása alapján a sérülékeny fajok közé tartozik. Fő veszélyeztető tényezői 
a földhasználati változások (fészkelőterületek beerdősülése). Hazai költőállományát 
400-700 párra becsülik, állománynagysága a területen 10-30 pár, relatív 
populációméret: „C”.  

A faj érintettsége 

Az érintett terület térségében biztos fészkelő, de a közvetlenül érintett területen 
fészkelésére utaló megfigyelés, adat nincsen, az érintett területen gyakorlatilag 
fészkelésre alkalmas élőhely sincs. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

vándorsólyom – Falco peregrinus 

Világszerte elterjedt, kozmopolita madárfaj. Az Antarktisz kivételével az összes 
kontinensen honos. Európa nagy részén megtalálható, gyakran alkalmazkodik a 
városi környezethez is. Hazánkban a vándorsólyom a ’60-as években, mint fészkelő 
kipusztult, de a ’90-es évek végén visszatelepült. Azóta kisszámú, de növekvő 
állományú fészkelő. Rendszeres átvonuló és téli vendég, elsősorban a síkvidéki vizes 
élőhelyek közelében. Hazai költő állománya (20-30 pár) növekvő. 
Állománynagysága a területen: 5-10 pár, relatív populációméret: „A”.  

A faj érintettsége 
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Az érintett terület térségében biztos fészkelő, de a közvetlenül érintett területen 
fészkelésére utaló megfigyelés, adat, potenciális fészkelőhely nincsen. Az érintett 
területen legfeljebb potenciálisan alkalmi táplálékkereső egyedek bukkanhatnak fel. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a zavarás, 
táplálkozóterület szűkülés nem számottevő. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

örvös légykapó – Ficedula albicollis 

A közép-európai lomberdők jellegzetes fészkelő, odúlakó madara. Tölgyesek, 
bükkösök, ártéri erdők lakója, ritkábban gyümölcsösökben, parkokban is előfordul. 
Hazánkban helyenként rendszeres, mérsékelten gyakori, középhegységi erdőink elég 
gyakori, odúlakó fészkelője, alföldi környezetben idős állományú erdőkben költ. 
Vonuló. Hazai állománya stabil, mérsékelten növekvő. Állománynagysága a 
területen: 500 pár, Relatív populációméret: „B”. 

A faj érintettsége 

Az érintett erdei területen fészkelésre alkalmas erdei élőhely alapvetően nincs, a 
minimális számban jelenlévő korosabb fák esetleg potenciális fészkelőhelyet 
képezhetnek, de tényleges költésre utaló adat nincs. Az érintett területet potenciális 
alkalmi táplálkozóterületként használhatja, de ennek jelentősége csekély. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális fészkelő- és 
táplálkozóterület sem szűkül érdemben. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

kis légykapó – Ficedula parva 

Palearktikus elterjedésű, Közép-Európától egy vékony elterjedési sávban egészen 

Nyugat-Szibériáig fészkel, elsősorban bükkösök, ritkábban gyertyánosok lakója. 

Hazánkban középhegységi patakvölgyek idős bükköseiben és gyertyánosaiban, 

szurdokerdőkben ritka fészkelő. Vonuló, április végén érkezik meg költőterületeire, 

ősszel augusztus-szeptemberben vonul el. Hazai állománya 60-150 pár, csökkenő 

tendenciával. Állománynagysága a területen: 10-30 pár, relatív populációméret: „B”  

A faj érintettsége 

Az érintett területen fészkelésre alkalmas élőhely nincs. Az érintett területet 
potenciális alkalmi táplálkozóterületként esetleg használhatják, de ennek jelentősége 
is teljesen elhanyagolható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális 
táplálkozóterület sem szűkül érdemben. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 
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rétisas – Haliaeetus albicilla 

A Palearktisz északi részén elterjedt költőfaj. Európában az összefüggő északi 

állomány mellett szigetszerű populációi élnek elsősorban a nagyobb folyóvölgyek 

mentén. Emelkedő számú fészkelő, elsősorban a nagyobb folyóink mentén, illetve 

azok körzetében költ. Állandó, télen az északi fészkelők madarai növelik a hazai 

állományt. Állománynagysága a területen 5-15 kóborló, telelő egyed, relatív 

populációméret: „C” 

A faj érintettsége 

A vizes élőhelyekhez, nyílt területekhez is kötődő faj egyedeit a ténylegesen érintett 
területen nem figyelték meg, potenciálisan legfeljebb alkalmi kóborlók felbukkanása 
fordulhat elő. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást, táplálkozóterületként az érintett terület 
elhanyagolható a faj szempontjából. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során kialakuló vízfelület a fajnak valószínűleg nem jelent számottevő 
élőhelyet/táplálkozóterületet, érdemi hatás kizárható. 

 

erdei pacsirta – Lullula arborea 

A legészakibb területek kivételével egész Európában, Északnyugat-Afrikában és Kis-
Ázsiában fordul elő, szűk elterjedésű faj, elterjedési területe így szinte kizárólag a 
Nyugat-Palearktisz kontinentális és mediterrán övezetére koncentrálódik. Jellemző 
élőhelyei fákkal tarkított nyílt térségek, erdőszélek, fenyérek, havasi rétek, de 
irtásterületeken, parlagon hagyott területeken is előfordul. Hazánkban kis számban 
fészkel, elsősorban domb- és hegyvidékek bokros, füves területein, az Alföldön 
elsősorban a Kiskunság homokvidékén. Vonuló madár, állománya stabil. 
Állománynagysága a területen: „ritka”, relatív populációméret: „C” 

A faj érintettsége 

Az érintett területről és néhány km-es környezetéből a faj előfordulására utaló 
megfigyelés, adat nincsen. Alkalmi felbukkanása nem zárható ki, de ennek 
jelentősége csekély. Potenciálisan a sípálya alsó (északi) részeinek rétjei, azok 
kaszálatlan szegélye/környéke alkalmas potenciális fészkelőhelyként szolgálhatnának 
számára. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

kis bukó – Mergus albellus 

Palearktikus elterjedésű madárfaj, elsősorban az északi területeken költ, de teleléskor 
a szárazföld belsejébe is lehúzódik. Hazai álló- és folyóvizeken rendszeres átvonuló 
és téli vendég, legnagyobb számban az alföldi halastavakon és a Duna mentén 
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jelentkezik. Állománynagysága a területen 30-50 telelő, kóborló egyed, relatív 
populációméret: „C” 

A faj érintettsége 

A folyóhoz kötődő faj egyedei a ténylegesen érintett területen alapvetően nem 
fordulnak elő, alkalmi felbukkanásuk is kizárható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során ugyan vízfelület alakul ki, de a fajra valószínűleg nem gyakorol 
érdemi hatást. 

 

hegyi billegető - Motacilla cinerea 

Közép- és Nyugat-Európától egészen a Csendes-óceán partvidékéig elterjedt költőfaj, 
európai állományát 580.000-2.100.000 párra becsülik. Hegyvidékek patakjainál, 
kisebb folyók partján fészkel az állomány túlnyomó többsége. Az európai állomány 
részben vonuló. A vonulók a telet Észak-Afrikában, a Földközi-tenger környékén és 
Kis-Ázsiában töltik. Magyarországon elég gyakori fészkelő, elsősorban a 
középhegységek patakjai mentén. Az IUCN Európai Vörös Könyv besorolása alapján 
a stabil állományú fajok közé tartozik. A faj fő veszélyeztető tényezője a 
költőterületek megszűnése és a természetes vízfolyások szennyeződése. Hazai 
állománya 200-500 pár, állománynagysága a területen 30-50 költő pár, relatív 
populációméret: „B”. 

A faj érintettsége 

Az érintett területen fészkelésre alkalmas élőhely nincs. Az érintett terület potenciális 
alkalmi táplálkozóterületként sem vehető számításba. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális 
táplálkozóterület sem szűkül érdemben. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során ugyan vízfelület alakul ki, de a fajra valószínűleg nem gyakorol 
érdemi hatást. 

 

halászsas – Pandion haliaetus 

Világszerte elterjedt, kozmopolita madárfaj. Európában elsősorban a tengerparti 
országokban elterjedt fészkelőfaj. Magyarországon rendszeres tavaszi-őszi átvonuló, 
és átnyaraló. Elsősorban nagyobb álló- és folyóvizeink mentén tűnik fel. 
Állománynagysága a területen 5-10 gyülekező, vonuló/kóborló egyed, relatív 
populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

Az inkább vizekhez kötődő faj egyedei a ténylegesen érintett területen alapvetően 
nem fordulnak elő, alkalmi felbukkanásuk is csekély jelentőségű. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást. 
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Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés során ugyan vízfelület alakul ki, de a fajra valószínűleg nem gyakorol 
érdemi hatást. 

 

darázsölyv – Pernis apivorus 

Eurázsiai, palearktikus elterjedésű faj, Európában a legészakibb területek kivételével 

csaknem mindenütt előfordul, Európában a legnagyobb állománya Franciaországban, 

Svédországban és Németországban található. Általában a lomberdők lakója, de 

leginkább a meleg, déli kitettségű tölgyeseket kedveli. Hazánkban viszonylag gyakori 

fészkelő, elsősorban a dombvidéki erdőkben, legelterjedtebb az Északi-

középhegységben. Vonuló madárfaj, fészkelő állománya kb. 500-750 pár, állománya 

stabil. Állománynagysága a területen: 30-50 pár, relatív populációméret: „B”. 

A faj érintettsége 

Az érintett terület térségében biztos fészkelő, de a közvetlenül érintett területen 
fészkelésére utaló megfigyelés, adat nincsen, az érintett területen gyakorlatilag 
fészkelésre alkalmas élőhely nincs. Alkalmi táplálkozóként potenciálisan 
felbukkanhat. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális 
táplálkozóterület szűkülése sem érdemi.  

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

hamvas küllő – Picus canus 

Eurázsiai elterjedésű faj. Európában Skandinávia északi részei, a Brit-szigetek, az 
Ibériai-félsziget, az Appennini-félsziget és a Balkán-félsziget déli részének 
kivételével mindenhol előfordul, Ázsiában a egészen Japánig költ. Ritkás öreg 
tölgyesekben, ártéri erdőkben, bükkerdőkben és vörösfenyvesekben költ. Hazánkban 
szórványos, helyenként elterjedt, ritka fészkelő, elsősorban a középhegységi 
területeken, de megtalálható egyes alföldi lombhullató erdőkben is. Állandó madár. 
Állománya stabil. Állománynagysága a területen: 20 pár, relatív populációméret: „C” 

A faj érintettsége 

Az érintett terület térségében potenciális fészkelőként tartják nyilván, de a 
célterületen fészkelésre alkalmas élőhely nincs. Az érintett területet potenciális 
alkalmi táplálkozóterületként használhatja, de ennek jelentősége csekély. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást, a potenciális 
táplálkozóterület sem szűkül érdemben. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 
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küszvágó csér – Sterna hirundo 

Holarktikus elterjedésű madárfaj. Eurázsiában a Brit-szigetektől egészen 

Kamcsatkáig fészkel, de elterjedt Észak-Amerikában is. Halastavak, szikes tavak, 

kavicsbányatavak stabil állományú, kisszámú fészkelője. Az állomány zöme az 

alföldi területeken költ. Vonuló. Állománynagysága a területen: 5-10 kóborló, telelő 

egyed, relatív populációméret: „C” 

A faj érintettsége 

A vizekhez kötődő faj egyedei a ténylegesen érintett területen alapvetően nem 
fordulnak elő, alkalmi felbukkanásuk is kizárható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra nem gyakorol érdemi hatást. 

 

uráli bagoly – Strix uralensis 

Hazánkban erősödő állományú bagolyfaj, állandó. Főként kisemlősökkel táplálkozik, 

de elfogyasztja a madarakat, kétéltűeket és a nagyobb rovarokat is A zárt, öreg 

erdőket kedveli. Elfoglalja a ragadozó madarak gallyfészkeit, valamint kettétört 

odvas fák üregében költ természetes körülmények között. Hazai fészkelő állománya 

160-260 pár, ingadozó. Állománynagysága a területen: 1-3 pár, relatív 

populációméret: „C”  

A faj érintettsége 

Számára alkalmas fészkelőhely a célterületen nincs, a faj egyedei az érintett területet 
legfeljebb potenciális alkalmi táplálkozóterületként használhatják, de ennek 
jelentősége is elhanyagolható. 

Az építés várható hatásai 

Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

 

karvalyposzáta – Sylvia nisoria 

Palearktikus elterjedésű madárfaj, Közép-Európától Nyugat-Kínáig húzódik az 
elterjedési területe. Gyakori fészkelő, elsősorban a melegebb, déli kitettségű 
középhegységi domboldalakon, de elbokrosodott legelőkön, erdőszegélyeken alföldi 
környezetben is költ. A Tisza menti erdőkben is szép állománya található. Vonuló 
madárfaj. Állománynagysága a területen: „gyakori”, relatív populációméret: „C”  

A faj érintettsége 

Az érintett területek tágabb térségében biztos fészkelő, de a közvetlenül érintett 
területen és környékén fészkelésére utaló megfigyelés, adat nincsen. Alkalmi 
felbukkanása valószínű. 

Az építés várható hatásai 
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Az építés a fajra valószínűleg nem gyakorol érdemi hatást. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelés a fajra valószínűleg vagy nem gyakorol érdemi hatást vagy a költési 
időszakban való üzemelés esetlegesen zavarhatja a jelenlévő egyedeket. 

 

5.1.1.2.3. A TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT, A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FAJOK 

EGYEDEINEK SZÁMA, ÁLLOMÁNYSŰRŰSÉGE VAGY AZ ÉRINTETT TERÜLET 

NAGYSÁGA 

Fajok 

Fészkelő- vagy 
egyéb állomány a 

különleges 
madárvédelmi 

területen (p=pár) 

Fészkelő állomány a projekt területen 
(pár) 

Bubo bubo 3-5(p) nincs 

Bucephala clangula  200-500 nincs 

Chlidonias niger 50-100 nincs 

Ciconia ciconia P, gyülekező: 50-
100 

nincs 

Ciconia nigra 10-15(p) nincs 

Circaetus gallicus 1-2(p) nincs 

Columba oenas 300-500(p) nincs 

Dendrocopos leucotos 100 (p) nincs 

Dendrocopos medius gyakori nincs 

Dryocopus martius gyakori nincs 

Emberiza cia 10-30(p) nincs 

Falco peregrinus 5-10(p) nincs 

Ficedula albicollis 500(p) nincs 

Ficedula parva 10-30(p) nincs 

Haliaeetus albicilla 5-15 nincs 

Lullula arborea R nincs 

Mergus albellus 30-50 nincs 

Motacilla cinerea 30-50(p) nincs 

Pandion haliaetus 5-15 nincs 

Pernis apivorus 30-50(p) nincs 

Picus canus 20(p) nincs 

Sterna hirundo 50-100 nincs 

Strix uralensis 1-3(p) nincs 

Sylvia nisoria C nincs 

1. táblázat. A HUDI10002 különleges madárvédelmi terület jelölő madárfajainak 
állománynagysága (Forrás:„1” - natura2000.eea.europa.eu) 
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5.1.1.2.4. AZ EGYEDEK VAGY A TERÜLET SZEREPE A FAJ VÉDELME TEKINTETÉBEN 

Bubo bubo 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Bucephala clangula  

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Chlidonias niger 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Ciconia ciconia 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Ciconia nigra 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Circaetus gallicus 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Columba oenas  

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Dendrocopos leucotos 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Dendrocopos medius 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Dryocopus martius 

Fészkelése kizárható, alkalmi megjelenésének/átrepülésnek nagyobb jelentőség nincs. 

Emberiza cia 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Falco peregrinus 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Ficedula albicollis 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Ficedula parva 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Haliaeetus albicilla 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Lullula arborea 

Fészkelését és érdemi előfordulását nem észleltük, potenciális előfordulásának esélye 
csekély, érdemi jelentősége csekély. 

Motacilla cinerea 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 
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Mergus albellus 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Pandion haliaetus 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Pernis apivorus 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Picus canus 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Sterna hirundo 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Strix uralensis 

Fészkelése és érdemi előfordulása kizárható, jelentőség nincs. 

Sylvia nisoria 

Fészkelésére és érdemi előfordulására adat nincs, potenciálisan felbukkanhat, 
jelentőség nincs vagy elhanyagolható zavarás. 

5.1.1.2.5. A FAJ RITKASÁGA (HELYI, REGIONÁLIS ÉS ENNÉL MAGASABB SZINTEN 

FELMÉRVE, IDEÉRTVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI SZINTET IS) 

5.1.1.2.5.1. A FAJ TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT ÁLLOMÁNYÁNAK RELATÍV NAGYSÁGA A FAJ HAZAI, 
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI, ILLETVE VILÁGÁLLOMÁNYÁHOZ KÉPEST 

Fajok 

Fészkelő 
állomány a 

projekt 

területen 
(pár) 

Hazai 
állomány 

(pár)1 

Európa
i 

állomá

ny 
(pár)2 

Világállomány (pld.)2 

Bubo bubo - 35 - 55 19.000 - 
38.000 

50.000 - 2,5 millió 

Bucephala 
clangula 

- Csak 
alkalmi 

fészkelő, 
rendszeres 
átvonuló és 

telelő 

240.000 - 
350.000 

2.5 – 4.6 millió 

Chlidonias niger - 400 - 1.300 83.000 - 
170.000 

2.5 - 4.5 millió 

Ciconia ciconia - 4.800 - 
5.600 

180.000 - 
220.000 

500.000 - 520.000 

Ciconia nigra - 250 - 300 7.800 - 
12.000 

24.000 - 44.000 

Circaetus gallicus - 40-55 40-55 51.000 - 156.000 

Columba oenas - 5000-
10000 

  

Dendrocopos 
leucotos 

- 250 - 400 180.000 - 
550.000 

1 - 7 millió 
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Fajok 

Fészkelő 
állomány a 

projekt 

területen 
(pár) 

Hazai 
állomány 

(pár)1 

Európa
i 

állomá

ny 
(pár)2 

Világállomány (pld.)2 

Dendrocopos 
medius 

- 7.000 - 
16.000 

140.000 - 
310.000 

420.000 - 930.000 

Dryocopus 
martius 

- 5.000 - 
9.000 

740.000 - 
1.400.00

0 

5 - 15 millió 

Emberiza cia - 400-700 1
ó 

10 – 50 millió 

Falco peregrinus - 7 - 13 12.000 - 
25.000 

1,2 millió 

Ficedula albicollis - 70.000 - 
150.000 

1.4 - 2.4 
millió 

4.200.000 - 7.200.000 

Ficedula parva - 100 - 300 3.2 - 4.6 
millió 

Nem ismert 

Haliaeetus 
albicilla 

- 120 - 180 5.000 - 
6.600 

20.000 - 39.600 

Lullula arborea - 2.000 - 
5.000 

1.3 
millió -

3.3 
millió 

5 - 15 millió 

Mergus albellus - 12.000 - 
18.000 

5.300 - 
8.400 

130.000 

Motacilla cinerea - 200 - 500 580.000 
– 2.1 
millió 

 

Pandion haliaetus - 8.400 - 
11.000 

7.600 - 
11.000 

500.000 

Pernis apivorus - 500 - 650 110.000 - 
160.000 

350.000 - 1 millió 

Picus canus - 2.000 - 
3.000 

180.000 - 
320.000 

2,5- 20 millió 

Sterna hirundo - 700 - 1.200 270.000 - 
570.000 

1,6 - 4,6 millió 

Strix uralensis - 200 - 230 53.000 - 
140.000 

500.000 - 8.000.000 

Sylvia nisoria - 
32.000 - 
65.000 

460.000 
- 1 

millió 
2 - 6 millió 

2. táblázat. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott 
Natura 2000 terület, hazai és európai közösségi állományához képest (Forrás: „1” - 

Nomenclator Bizottság, 2008; „2” - www.birdlife.org) 
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5.1.1.2.5.2. A FAJ VESZÉLYEZTETETTSÉGI FOKA (IUCN VÖRÖS KÖNYV VESZÉLYEZTETETTSÉGI 

KATEGÓRIÁI SZERINTI BESOROLÁS, KÖZÖSSÉGI VAGY KIEMELT KÖZÖSSÉGI 

JELENTŐSÉG, ORSZÁGOSAN VÉDETT VAGY FOKOZOTTAN VÉDETT BESOROLÁS STB.) 

Fajok 
IUCN 
Vörös 

Könyv1 

Berni 
Egyezm

ény2 

EU 

madár
-

védelm
i 

irányel
v3 

EU 
CITE

S4 
Hazai védettség5 

Bubo bubo Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

II. Fokozottan védett 500.000 Ft 

Chlidonias 
niger 

Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Fokozottan védett, 250.000 Ft 

Ciconia ciconia Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Fokozottan védett, 100.000 Ft 

Ciconia nigra Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

II. Fokozottan védett, 500.000 Ft 

Circaetus 
gallicus 

Least 
Concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

II. Fokozottan védett, 1.000.000 

Dendrocopos 
leucotos 

Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Fokozottan védett, 250.000 Ft 

Dendrocopos 
medius 

Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Védett 50.000 Ft 

Dryocopus 
martius 

Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Védett 50.000 Ft 

Falco 
peregrinus 

Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

I. Fokozottan védett, 500.000 Ft 
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Fajok 

IUCN 

Vörös 
Könyv1 

Berni 

Egyezm
ény2 

EU 
madár

-

védelm
i 

irányel
v3 

EU 

CITE
S4 

Hazai védettség5 

Ficedula 
albicollis 

Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II - es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Védett, 25.000 Ft 

Ficedula parva Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II - es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Fokozottan védett, 100.000 Ft 

Haliaeetus 
albicilla 

Least 
concerns / 

Nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

I. Fokozottan védett 1.000.000 Ft 

Lullula arborea Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

III - es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Védett, 50.000 Ft 

Mergus 
albellus 

Least 
Concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

I. Védett, 50.000 Ft 

Pandion 
haliaetus 

Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

II. Fokozottan védett 500.000 Ft 

Pernis apivorus Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

II. Fokozottan védett, 100.000 Ft 

Picus canus Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Védett 50.000 Ft 

Sterna hirundo Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

- Fokozottan védett, 100.000 Ft 
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Fajok 

IUCN 

Vörös 
Könyv1 

Berni 

Egyezm
ény2 

EU 
madár

-

védelm
i 

irányel
v3 

EU 

CITE
S4 

Hazai védettség5 

Strix uralensis Least 
concern / 

nem 
veszélyeztet

ett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékle

t 

II. Fokozottan védett, 100.000 Ft 

Sylvia nisoria 

Least 
concern / 

nem 
veszélyezte

tett 

II-es 
függelék 

I-es 
mellékl

et 
- Védett, 50.000 Ft 

3. táblázat. A faj veszélyeztetettségi foka (Forrás: „1” - www.iucnredlist.org; „2” - 
Bern Convention, 1979; „3” - Birds Directive, 2009; „4” - www.cites.org; „5” - 

www.termeszetvedelem.hu) 

5.1.1.2.6. A FAJ SZAPORODÁSI KÉPESSÉGE (A FAJRA VAGY A POPULÁCIÓRA JELLEMZŐ 

DINAMIKA ALAPJÁN) 

Fajok Utódszám1 
Költések 
száma/év

1 

Fiatalo
k 

túlélők
épesség

e 

Átlagos élethossz 

Bubo bubo 3-5 tojás 1 fészekalj alacsony 9 év Max: 26 év (Petrovics & 
Firmánszky, 2009) 

Bucephala 
clangula 

    

Chlidonias niger 3 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

Max.: 21 év (Fransson et. al 2010) 

Ciconia ciconia 3-5 tojás 1 fészekalj 50% 5-12 év Max.: 39 év (Fransson et. al 
2010)) 

Ciconia nigra 3-5 tojás 1 fészekalj 50% 5-12 év Max.: 18 év (Fransson et. al 
2010) 

Circaetus gallicus 1 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

nem ismert 

Columba oenas     

Dendrocopos 
leucotos 

4-6 tojás 1 fészakalj nem 
ismert 

Max.: 15 év (Fransson et. al 2010) 

Dendrocopos 
medius 

5-7 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

5-7 év Max: 7 év (Fransson et. al 
2010) 

Dryocopus 
martius 

4-5 tojás 1 fészekalj 80% Max.: 14 év (Fransson et al., 2010) 

Emberiza cia     

Falco peregrinus 3-4 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

8-10 év 
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Fajok Utódszám1 
Költések 
száma/év

1 

Fiatalo
k 

túlélők

épesség
e 

Átlagos élethossz 

Ficedula albicollis 5-7 tojás 1-2 
fészekalj 

Nem 
ismert 

Max: 10 év (Török, 2009) 

Ficedula parva 5-6 tojás 1-2 
fészekalj 

58-68% Max: 7 év (Török, 2009) 

Haliaeetus 
albicilla 

1-3 tojás 1 fészekalj 80-90% 8-10 év Max.: 28 év (Horváth, 2009) 

Lullula arborea 3-6 tojás 1-2 
fészekalj 

alacsony 1-5 év Max: 5 év (Fransson et. al 
2010) 

Mergus albellus 6-9 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

Max: 10 év (Fransson et. al 2010) 

Motacilla cinerea     

Pandion haliaetus 3 tojás 1 fészekalj 60-70% 20-25 év Max: 26 év (Fransson et. al 
2010) 

Pernis apivorus 2 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

6-7 év Max.: 29 év (Fransson et. al 
2010) 

Picus canus 5-6 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

Max: 7 év (Fransson et. al 2010) 

Sterna hirundo 2-4 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

Max: 33 év (Fransson et. al 2010) 

Strix uralensis 3-4 tojás 1 fészekalj nem 
ismert 

Max: 23 év (Fransson et. al 2010) 

Sylvia nisoria 4-6 tojás 
1 

fészekalj 
alacson

y 
2-5 év Max: 11 év (Fransson et. al 

2010) 

4. táblázat. A faj szaporodási képessége (Forrás: „1” - Haraszthy, 2000) 

5.1.1.2.7. A TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A FAJ, ILLETVE A FAJ 

ÉLŐHELYÉNEK KÉPESSÉGE ARRA, HOGY A CÉLZOTT VÉDELMI 

INTÉZKEDÉSEKET KIVÉVE MINDEN EGYÉB BEAVATKOZÁS NÉLKÜL, 
KIZÁRÓLAG A FAJ, ILLETVE ÉLŐHELYÉNEK DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN 

RÖVID IDŐN BELÜL VISSZAÁLLJON EGY OLYAN ÁLLAPOTBA, AMELY AZ 

EREDETI ÁLLAPOTTAL EGYENÉRTÉKŰ VAGY JOBB ANNÁL 

5.1.1.2.7.1. A FAJ ÁLLOMÁNYÁNAK REGENERÁLÓDÁSI KÉPESSÉGE A KÖRNYEZŐ 

ÁLLOMÁNYOKBÓL AZOK ÉSZREVEHETŐ CSÖKKENÉSE NÉLKÜL (A FAJ DISZPERZIÓS 

KÉPESSÉGE, ILLETVE AZ ÁLLOMÁNY IZOLÁLTSÁGA MÁS ÁLLOMÁNYOKTÓL STB.), 
ILLETVE AZ ÁLLOMÁNY BELSŐ DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN A REGENERÁLÓDÁS 

KÉPESSÉGE 

A jelölő madárfajok esetében jelentős hatás nem valószínűsíthető. 

5.1.1.2.7.2. A TEVÉKENYSÉG HATÁSA AZ ÁLLOMÁNYON BELÜLI KEDVEZŐ KOR- ÉS 

IVARELOSZLÁSRA 

A jelölő madárfajok esetében jelentős hatás nem valószínűsíthető. 
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5.1.1.2.8. A TERÜLETEK KOHERENCIÁJA 

A beavatkozás során olyan kedvezőtlen strukturális változások, amelyek a 
táplálkozó- és fészkelőhelyek közötti kapcsolatot, koherenciát érdemben negatívan 
befolyásolhatják, nem valószínűsíthetőek. A beavatkozás a madárvédelmi Natura 
2000 élőhelyhálózat funkciójában értékelhető kedvezőtlen változásokat várhatóan 
nem indukál. A jelölő madárfajok esetében jelentős hatás nem valószínűsíthető. 

5.1.1.3. A VÁRHATÓ HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE ÖSSZEGEZVE 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Bubo bubo K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Chlidonias niger K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Ciconia ciconia K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Ciconia nigra K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Circaetus gallicus K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Dendrocopos leucotos K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Dendrocopos medius K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Dryocopus martius K – semleges vagy  
csekély zavarás     

M – semleges vagy  
csekély zavarás 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően csekély mértékben 

érintett. 

Falco peregrinus K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Ficedula albicollis K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Ficedula parva K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Haliaeetus albicilla K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Lullula arborea K – semleges vagy  
zavarás                  

M – semleges vagy  
zavarás 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Mergus albellus K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Pandion haliaetus K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Pernis apivorus K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Picus canus K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 
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Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Sterna hirundo K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Strix uralensis K – semleges              
M – semleges 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem érintett. 

Sylvia nisoria 
K – semleges              

M – semleges vagy  
zavarás 

Állománya, egyede érdemben 
valószínűsíthetően nem vagy csekély 

mértékben érintett. 

5. táblázat. A HUDI10002 különleges madárvédelmi terület jelölő fajaira gyakorolt 
hatás becslése [kivitelezés (K) és működés (M)] 

5.2. A PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI20039) KIEMELT 

JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETRE 

GYAKOROLT HATÁSOK 

5.2.1. A VÁRHATÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS LEÍRÁSA A TERV VAGY 

BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSÁT KÖVETŐEN VAGY ANNAK 

KÖVETKEZTÉBEN 

5.2.1.1. A TERVNEK VAGY BERUHÁZÁSNAK A PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG 

(HUDI20039) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI 

TERÜLETEN BELÜLI TÉRBELI KITERJEDÉSE, AZ ÁLTALA IGÉNYBE VETT 

TERÜLET ÉS AZ OKOZOTT HATÁS NAGYSÁGA, KITERJEDÉSE, TÉRKÉPI 

ÁBRÁZOLÁSA 

5.2.1.1.1. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK HATÁSTERÜLETE 

5.2.1.1.1.1. KÖZVETLEN ÉPÍTÉSI HATÁSTERÜLET 

A tervezett fejlesztés közvetlen építési hatásterületéhez tartozik élővilágvédelmi 
szempontból minden olyan terület, felszín, amelyet a kivitelezési munkálatok 
közvetlenül érintenek, tehát ide tartoznak a tervezett tározók által elfoglalt területek, 
ill. a tervezett nyári hasznosításhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása során a 
tényleges kivitelezési munkavégzéssel érintett területek. Emellett az építési fázis 
közvetlen élővilágvédelmi hatásterületének kell tekinteni a kivitelezési munkálatok 
során használt ideiglenes deponálási területeket, ill. a felvonulási területeket, 
melyeket a munkagépek és a kivitelezésben dolgozó munkások még használnak a 
fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek környezetében. A tervezett beavatkozás 
esetében az élővilágvédelmi szempontból meghatározott teljes közvetlen építési 
hatásterület a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területen belül helyezkedik el. 

5.2.1.1.1.2. KÖZVETETT ÉPÍTÉSI HATÁSTERÜLET 

Az élővilág szempontjából az építési fázis közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat 
a területeket, ahol az építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, 
hanem közvetve, más környezeti elemre (pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni 
vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően befolyásolják az élővilág valamelyik 
alkotóelemének (az élővilágot alkotó fajok egyedei, állományai) életfolyamatait, 
viselkedését, ezáltal befolyásolják az adott területen a faj állományának alakulását 
(pl.: reprodukciós ráta, ezen keresztül pedig a populációméret). Természetesen ide 
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tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelésén, a kivitelezést végző 
munkások és munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális 
zavarásán, ill. a munkafolyamatok esetleges fényszennyezésén keresztül közvetetten 
jelentkező hatások is. Ezek mellett a közvetett hatásterülethez tartoznak azok a 
megközelítési útvonalak, ill. azok közvetlen környezete, amelyeket a munkagépek és 
a munkálatok kivitelezésében részt vevők ténylegesen használnak a szálláshely és a 
munkaterület, ill. a munkavégzés során felhasznált anyagok forráshelye és a 
munkaterület között. Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése 
igen nehéz, mert az egyes fajok eltérő érzékenységet mutatnak a különböző 
környezeti hatásokra, például eltérő mértékben érzékenyek a levegőkörnyezeti 
hatásokra, a zaj és vibrációs hatásokra vagy a vizuális zavaró hatásokra. A 
levegőminőségi és zajvédelmi határértékek humán egészségügyi szempontból 
kerültek megállapításra és az élővilágot alkotó fajpopulációk túlnyomó többsége 
esetében alapkutatási szinten sem rendelkezünk arra vonatkozó ismeretekkel, hogy a 
jogszabályokban szereplő, emberekre vonatkozóan megállapított határértékek hogyan 
viszonyulnak az adott faj szempontjából releváns küszöbértékekhez. A humán 
szempontból meghatározott határértékeknek megfelelő levegőszennyezettségi és 
zajvédelmi hatásterület sugara az építés időszakában a hasonló jellegű és volumenű 
beavatkozások esetében nagyságrendileg 150-200 m. Számos gyakorlati tapasztalat 
támasztja alá, hogy a zajhatásra és a vizuális zavaró hatásra számos állatfaj egyedei 
megfigyelhetően érzékenyebben reagálnak, mint az emberek és ezek a hatások 
menekülést, ill. egyfajta elkerülő viselkedést váltanak ki az egyedekből. Ugyanakkor 
már a gerinctelen állatok számos csoportjára (pl: puhatestűek, ízeltlábúak) is jellemző 
a tanulás egyik legegyszerűbb, látens formája, az ún. habituációs tanulás, melynek 
lényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesülés eredményeként a figyelem 
vagy reakció intenzitása csökken. Az egyedek hozzászoknak az ismételt és a 
megerősítés hiánya miatt számukra nem veszélyesnek, közömbösnek ítélt ingerekhez. 
Legtöbb ténylegesen alkalmazható gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belül 
is elsősorban a madarakra vonatkozóan rendelkezünk. A tervezett beavatkozás által 
érintett területen, ill. környezetében a rendelkezésre álló információk alapján nem 
fészkelnek olyan madárfajok melyek extrém módon érzékenyek lennének az 
akusztikus és vizuális zavaró hatásokra (pl.: rétisas (Haliaeetus albicilla), fekete 
gólya (Ciconia nigra), túzok (Otis tarda)). A beruházási terület közelében 
ténylegesen rendszeresen előforduló és fészkelő madárfajok gyakorlati 
tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró hatásokkal szemben mutatott 
érzékenysége alapján a munkaterület szélétől számított 200 méteres távolságban 
jelölhető ki a közvetett élővilág-védelmi hatásterület határa. Az így meghatározott 
közvetett hatásterületen kívül az építési fázisban a környezeti tényezőkben 
bekövetkező esetleges változások várhatóan még a területen jelenlegi ismereteink 
alapján előforduló legérzékenyebb állat- és a növényfajok életmenetét sem 
befolyásolják érdemben. A tervezett beavatkozás esetében az élővilágvédelmi 
szempontból meghatározott teljes közvetett építési hatásterület a Pilis és Visegrádi-
hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen belül 
helyezkedik el. 

5.2.1.1.2. AZ ÜZEMELÉS HATÁSTERÜLETE 

A tervezett beavatkozás élővilágvédelmi szempontból meghatározott üzemelési 
hatásterületén értünk minden olyan területet, amelyen a kivitelezési fázisban  
létesített infrastrukturális elemek, mesterséges létesítmények működése, vagy 
használata következtében megváltoznak a hatásviselő fajok eloszlási mintázatát 
ténylegesen befolyásoló ökológiai környezeti tényezők. Ilyen értelemben 
egyértelműen az üzemelés élővilágvédelmi szempontból megállapított 
hatásterületéhez tartozik a tervezett fejlesztés élővilágvédelmi szempontból 
megállapított közvetlen építési hatásterülete, hiszen ott számottevően módosul a 
jelenlegi élőhelyi állapot, hiszen például a jelenlegi, különböző mértékben degradált 
gyepfelszín helyett a tározó létesítéssel érintett élőhelyfoltokon maguk a tározók 
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foglalnak majd helyet. Ugyanakkor tágabb értelemen az üzemelés hatásterületéhez 
tartozik a Nagyvillám Sípálya teljes területe, ill. a kapcsolódó és kiszolgáló 
létesítmények teljes területe, hiszen például a nyári hasznosítás várhatóan a nyári 
időszakban generál forgalomnövekedést, ami várhatóan különböző mértékben, de 
potenciálisan érinti a teljes sípályát és kapcsolódó létesítményeit. A tározók létesítése 
és ezáltal a hóellátás biztonságának növelése viszont téli időszaki forgalombővülést 
generál, melynek egyértelműen hatásterülete a Nagyvillám Sípálya teljes területe, ill. 
a kapcsolódó és kiszolgáló létesítmények teljes területe. A tervezett beavatkozás 
esetében az élővilágvédelmi szempontból meghatározott teljes üzemelési hatásterület 
a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területen belül helyezkedik el. 

5.2.1.2. A NATURA 2000 TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ, A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL 

SZOLGÁLÓ ÉLŐHELYEK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ 

KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA 

5.2.1.2.1. VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, MÓDSZEREK 

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése 2017 
nyarán, 2018 és 2019 őszén, valamint 2020 tavaszán többszöri terepbejárást 
tartottunk. Ennek során részletesen bejártuk a tervezési terület és környékének 
területét, feljegyeztük a látott edényes növényfajokat, GPS-szel rögzítettük a védett 
növényfajok előfordulási helyét, valamint térképen rögzítettük a területen található 
élőhelyek foltjait (továbbá feljegyeztük az észlelt ízeltlábú, kétéltű, hüllő, madár és 
emlősfajokat különös tekintettel a fauna védett tagjaira). Dokumentum jelegű 
fényképfelvétele is készültek, valamint a gyűjtött adatokat térinformatikai 
módszerekkel dolgoztuk fel. 
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4. ábra. A tervezett tevékenységgel érintett helyszínek és a jelölő élőhelyek elhelyezkedése (kék 
– tervezett víztározó és vezetékek, piros – tervezett downhillcart pálya nyomvonala (részleges 

tereprendezés is), sárga négyzetrácsos – felvonó bővítése, zöld sávozott – feltöltés, 
tereprendezés) 

 

5.2.1.2.2. A JELÖLŐ ÉLŐHELYEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

40A0* Kontinentális cserjések* [Subcontinental peri-Pannonic scrub*]

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "kontinentális 
cserjések*" élőhely mintegy 904 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 
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Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető.

6190 Pannon sziklagyepek [Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia 
pallentis)]

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "pannon 
sziklagyepek" élőhely mintegy 302 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek [Semi-natural dry grasslands 
and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) 

Ide tartoznak a laza alapkőzeten (löszön, agyagon, kötött homokon és ezek 
keverékein) található, főként széles levelű pázsitfüvek által dominált, kétszikű 
fajokban is gazdag, többnyire erdei fajokat is tartalmazó, zárt, többszintű, félszáraz 
gyepek (H4). 

A szárazgyepi élőhelyek gyakran mutatnak átmeneteket, illetve esetenként 
hálózatosan, egymással szomszédos foltokban jelennek meg. Emiatt elkülönítésük a 
hegy- és dombvidéki régió erdőssztyepp-vegetáció-mozaikjaiban esetenként 
nehézkes. Az élőhely egyik fő jellemzője a nagy fajgazdagság, a domináns és 
alárendelt fajok rendkívüli változatossága. Uralkodó fajaik a széles levelű füvek, 
elsősorban a Brachypodium pinnatum, a Bromus erectus, a Festuca pratensis, 
Dactylis glomerata és az Arrhenatherum elatius. Elsősorban a hegyvidéki 
állományokra jellemzőek a Helictotrichon spp. és a Danthonia alpina. A széles 
levelű füvek mellett meghatározó a nagy termetű kétszikűek, általában az 
erdőssztyeppi fajok jelenléte. Ilyenek például a Peucedanum cervaria, P. alsaticum, 
Geranium sanguineum, a Hypochoeris maculata, a Salvia pratensis, a Tanacetum 
corymbosum, Inula spp., a Dictamnus albus) és sok más faj. 
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5. ábra. Az élőhely európai elterjedése 

 

A szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek és erdőssztyepprétek Európa-szerte a 
lomboserdők zónájában, illetve Közép- és Kelet-Európában az erdőssztyeppövben 
elterjedt élőhelyek. A Kárpát-medencében is elsősorban hegy- és dombvidéki 
élőhelytípus, az alföldi régióban csak foltszerűen jelenik meg, illetve 
fragmentumokban maradt fenn, többnyire az alföldi erdőmaradványokhoz 
kapcsolódóan. 

Az élőhely hazai összkiterjedése mintegy 8500 hektár, ebből a természetközeli 
állományok (4-es és 5-ös természetesség) valamivel több mint 4000 ha-t tesznek ki. 
Az állományok mintegy kétharmada az Északi-középhegységben található. A 
Dunántúli-középhegységben is széleskörűen elterjedt, de itt összkiterjedése kisebb. 
Szórványosan jelen van a Dél- és a Nyugat-Dunántúlon, a Kisalföldön, illetve az 
Alföldön is (főleg annak nyugati és északi részén). (KUN 2014 alapján) 
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6. ábra. Az élőhely magyarországi elterjedése 

 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "szálkaperjés-
rozsnokos xero-mezofil gyepek" élőhely mintegy 603 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen előfordul, a tevékenységgel érintett területeken igen csekély 
kiterjedésben megsemmisülése (20 m2) és bolygatása, zavarása (100 m2) valószínű. 
Állományai részben fajszegények (viszonylag fiatal, kaszált másodlagos gyepben), 
részben már „beállt”, korosabb gyepformájában vannak jelen. A beruházás 
közvetlenül érinti. 

Az építés várható hatásai 

A tevékenység megvalósítása során az érintett csekély állomány megsemmisül vagy 
bolygatás éri. 

Az üzemelés várható hatásai 

A downhillcart nyomvonalon érintett, megsemmisülő (20 m2), és közvetlenül zavart 
állományokon (100 m2) túl megfelelő üzemeléssel a káros hatások csökkenthetőek, 1-
2 száz m2-en esetleg további bolygatása várható. 

A downhillcart síszezonon kívüli üzemelése zavaró hatású lehet az érintett 
területrészen, de ennek mértékét nehéz becsülni, nagyban függ az 
üzemeltetés/használat fegyelmezettségétől. 

A telente jelenleg is működő mesterséges hókészítés és hóágyúzás során egy 
szezonban hozzávetőlegesen 3500 m3 vizet használnak fel erre a célra összesen. Az 
érintett területre vonatkoztatva ez kb. 150-155 mm csapadéknak megfelelő járulékos 
csapadékmennyiségnek feleltethető meg (az érintett kistájon az évi csapadékösszeg 
600-650 mm, így ez nőhet lokálisan 750-800 mm-re). Olvadás idején ez 5-6 mm/nap 
beszivárgó vízmennyiséget jelenthet, az ezen felüli esetleges vízmennyiség a 
területről elfolyik. 
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A 6210 kódú félszáraz irtásrétek esetében a többlet víz (hóágyúzás) esetlegesen 
növelheti az üde talajt, nedvességet kedvelő, réti fajok arányát, így az élőhely 
erőteljesebb átmenetet mutathat a 6510 kódú gyeptípus felé. Mivel a gyepi 
állományok nagy része jelenleg is sok átmenetet mutat a két élőhely között, a 
rendszeres többlet víz (változatlan klíma mellett) a 6510 típus felé történő részleges 
átmenetek erősödését okozhatja. Mivel két közösségi jelentőségű élőhelyről van szó, 
a kiterjedésük pedig a teljes Natura 2000 terület tekintetében csekély, jelentős 
hatásról, esetlegesen káros hatásról nem beszélhetünk. 

A hóágyúzás során (amely alapvetően a 0 oC alatti átlaghőmérséklet idején történik) a 
kialakított, illetve megvastagított hóréteg részben téli védelmet is jelent az érintett 
terület gyepes élőhelyeinek, hiszen így a hótakaró folyamatossága és időbeli 
tartóssága nő. A síelő szezon érdemi megnövelését a tervezett beruházás nem 
célozza, így a vegetáció szempontjából esetlegesen a többlet hómennyiség elolvadása 
miatti „időveszteség” okozhat néhány napos csúszást a jelenlegi állapothoz képest 
(ezt viszont a némi többlet vízmennyiség jórészt kompenzálhatja).  

A hóréteg tömörödése, rosszabb levegőzés kétségtelenül jellemző lehet az érintett 
terület nagy részen, de a taposási zavarás az ilyenkor megvalósuló nagyobb látogatói 
létszám miatt még inkább jelentkezhet a hóval nem vagy kevésbé borított részeken. 
Mivel a hóborítás alapvetően a vegetációs időszakon kívül jelentkezik, később pedig 
az olvadással eltűnik, ezért jelentős káros hatást nem feltételezhetünk. A jelenlegi 
klimatikus viszonyok között nem lehetséges a hóborítás több hónapos kiterjesztése, a 
tavaszi olvadás több hetes késleltetése (és ez nem is tervezett), ezért a gyepek 
aszpektusaiban jelentős változás, néhány napon túli csúszás (kései kifejlődés) nem 
valószínűsíthető. 

A jelölő gyeptípusok érintett, jelenleg is sípályaként bolygatott állományaiban a 
hóágyúzás jelentős állapotromlást vélhetően nem okoz. Valószínűsíthető a 
nedvességkedvelő, üde réti fajok arányának kismértékű növekedése, a gyepek rétek, 
franciaperjés kaszálórétek irányába mutató átmeneteinek erősödése, de ez nem 
feltétlenül káros folyamat (figyelembe véve a jelenlegi állapotot és a kiterjedést). 

 

 

6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők* [Sub-pannonic steppic 
grasslands*] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "pannon 
lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők*" élőhely mintegy 302 ha kiterjedésben van 
jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek [Lowland hay meadows (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)] 

Domb- és hegyvidéki völgyek és magas árterek, lankás oldalak, platók üde vagy 
tavasszal nedves, tápanyagban gazdag humuszos talajú, a magas szálfüvek 
dominanciájával jellemezhető réttársulásai. Az Alföldnek csak a csapadékosabb 
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peremrészein fordulnak elő. Az élőhely szűkszavú eredeti leírása nem fedi teljes 
mértékben a magyarországi viszonyokat (például a vérfüves rétek nálunk döntően 
nem síkságiak), illetve nincs tekintettel üde kaszálóink termőhelyi és növényzeti 
sokszínűségére, ezért a hazai értelmezés valamivel tágabb, és a természetszerű 
állapotú üde jellegű kaszálók mindegyikét idesorolja. E kategóriához tartoznak a 
franciaperjés rétek (E1), valamint idesorolhatók egyes nem ártéri mocsárrétjellegű 
(D34) állományok, amelyek többletvizét nem a kiöntések és/vagy a magas 
talajvízszint, hanem valamely vízzáró réteg visszaduzzasztó hatása biztosítja (ezek 
elsősorban a kiszáradás következtében átalakult láprétek származékai). 

A franciaperjés rétek legfontosabb szálfüvei az Arrhenatherum elatius, az Avenula 
pubescens, a Briza media, a Dactylis glomerata, a Holcus lanatus, mocsárréti füvek, 
mint az Alopecurus pratensis és a Festuca pratensis is előfordulhatnak, de nem 
domináns szerepűek. A hegyvidéki magas füvű kaszálók fontos faja a Trisetum 
flavescens. A már a mocsárrétszerű állományok fontos faja lehet a Deschampsia 
caespitosa. A jó állapotú rétek általában közepesen vagy kimondottan fajgazdagok. A 
típusos franciaperjeréteken általános üde gyepi kísérőfajokkal, így Galium mollugo 
agg., Ranunculus acris, Tragopogon orientalis és Trifolium pratense, míg a 
hegyvidéki variánsaikban már számos ritkasággal –Astrantia major, Hypericum 
maculatum, Libanotis pyrenaica – is találkozhatunk. A nedvesebb állományokban 
számos higrofil faj – Cirsium canum, Lychnis flos-cuculi, Symphytum officinale és 
több sásfaj – is megjelenhet. A pangóvizes jellegű vérfüves réteken a Sanguisorba 
officinalis mellett a kiszáradó láprétekhez kötődő fajok is előfordulhatnak. 

A kaszálórétek zárt üde erdők helyén keletkeztek, a fajgazdag állományok akár több 
száz évesek is lehetnek. Kialakulásukban és fennmaradásukban az extenzív kezelés 
mellett a táji vegetációmozaik is komoly szereppel bír. Az erdőközeli gyepfoltok 
gyorsabban, a távolabbiak lassabban erdősödnek. Fennmaradásukhoz a kaszálásos 
kezelés általában szükséges. 

 

 

7. ábra. Az élőhely európai elterjedése 
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Európában általánosan elterjedt élőhelytípus, amely számos leírt réttársulást foglal 
magába. Általános szabályként kijelenthető, hogy a kontinens csapadékos és/vagy 
hűvös nyugati és északi régióiban és Közép-Európa nagy részén síksági és 
dombvidéki, a Kárpát-medencében már jellemzően domb- és alacsony hegyvidéki 
élőhely, míg a Mediterráneumban ritka, s kifejezetten a magasabb hegyvidékekhez 
kötődik. Magyarországon az Alföld belső, száraz klímájú területei kivételével 
általánosan elterjedt élőhelytípus. Különösen nagy a térfoglalása a Nyugat-Dunántúl 
csapadékos dombvidékein, az Északi-középhegység platóin és teraszain, valamint 
szélesebb völgyeiben. A lösz és homok alapkőzetű dombságokon inkább csak a 
völgyekben fordul elő, de ott sem nagy területfoglalással. Az élőhelytípus becsült 
borítása 20-25 ezer hektár, ezzel a szikes gyepek és az ártéri mocsárrétek után a 
harmadik legnagyobb térfoglalású közösségi jelentőségű fátlan élőhely. A pontos 
területfoglalás megállapítása nehézségekbe ütközik, mivel több ÁNÉR-kategóriába 
sorolható élőhelyet foglal magában. A nagy kiterjedés ellenére viszonylag kevés a jó 
természetességű állomány, jóval elterjedtebbek a fajszegény, homogén, másodlagos 
rétek. (KIRÁLY 2014 alapján) 

 

8. ábra. az élőhely magyarországi elterjedése 

 

 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "sík- és dombvidéki 
kaszálórétek" élőhely mintegy 482,33 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen jelentős arányban előfordul, igen kis kiterjedésben 
megsemmisülése (kb. 100 m2) és zavarása (400 + 500 m2) várható. Állományai 
részben fajszegények (viszonylag fiatal, kaszált másodlagos gyepben), részben már 
„beállt”, korosabb gyepformájában vannak jelen. A tervezett beruházás közvetlenül 
érinti. 
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Az építés várható hatásai 

A tevékenység megvalósítása során az érintett csekély állomány megsemmisül vagy 
bolygatás éri. A földbeni vezetékek kiépítése után az érintett kis szakaszokon 
regenerációja megvalósulhat. 

Az üzemelés várható hatásai 

A downhillcart nyomvonalon és felvonó bővítéssel érintett, megsemmisülő (100 m2), 
állományokon túl megfelelő üzemeléssel (üzemi területen túli bolygatás elkerülése, 
megfelelő gyommentesítés/növénytelepítés) a káros hatások csökkenthetőek, néhány 
száz m2-en esetleg további bolygatása várható. 

A downhillcart síszezonon kívüli üzemelése zavaró hatású lehet az érintett 
területrészen, de ennek mértékét nehéz becsülni, nagyban függ az 
üzemeltetés/használat fegyelmezettségétől. 

A telente jelenleg is működő mesterséges hókészítés és hóágyúzás során egy 
szezonban hozzávetőlegesen 3500 m3 vizet használnak fel erre a célra összesen. Az 
érintett területre vonatkoztatva ez kb. 150-155 mm csapadéknak megfelelő járulékos 
csapadékmennyiségnek feleltethető meg (az érintett kistájon az évi csapadékösszeg 
600-650 mm, így ez nőhet lokálisan 750-800 mm-re). Olvadás idején ez 5-6 mm/nap 
beszivárgó vízmennyiséget jelenthet, az ezen felüli esetleges vízmennyiség a 
területről elfolyik. Ez a hozzáadódó vízmennyiség még nem jelent markáns átalakító 
hatást a terület gyepes élőhelyeire. 

A 6510 kódú kaszálórétek állapotában a többlet víz valószínűleg inkább pozitív 
hatást fejt ki (különösen az utóbbi évek időjárásában jelentkező tavaszi 
csapadékcsökkenés tükrében). Az élőhely üde gyepnek számít, amelyben fenntartó 
tényező a tavaszi jelentős talajnedvesség. A többlet víz hatására (amennyiben az adott 
évi időjárás csapadékosabb) esetlegesen előfordulhat, hogy még egy kaszálás 
beiktatható a rét kezelésébe, de mivel nem gazdálkodási célú kaszálásról van szó, ez 
nem feltétlenül megvalósítandó. Nagy fűhozam esetén pedig valószínűleg nem okoz 
gondot egy-egy évben a plussz fenntartó kaszálás. 

A hóágyúzás során (amely alapvetően a 0 oC alatti átlaghőmérséklet idején történik) a 
kialakított, illetve megvastagított hóréteg részben téli védelmet is jelent az érintett 
terület gyepes élőhelyeinek, hiszen így a hótakaró folyamatossága és időbeli 
tartóssága nő. A síelő szezon érdemi megnövelését a tervezett beruházás nem 
célozza, így a vegetáció szempontjából esetlegesen a többlet hómennyiség elolvadása 
miatti „időveszteség” okozhat néhány napos csúszást a jelenlegi állapothoz képest 
(ezt viszont a némi többlet vízmennyiség jórészt kompenzálhatja).  

A hóréteg tömörödése, rosszabb levegőzés kétségtelenül jellemző lehet az érintett 
terület nagy részen, de a taposási zavarás az ilyenkor megvalósuló nagyobb látogatói 
létszám miatt még inkább jelentkezhet a hóval nem vagy kevésbé borított részeken. 
Mivel a hóborítás alapvetően a vegetációs időszakon kívül jelentkezik, később pedig 
az olvadással eltűnik, ezért jelentős káros hatást nem feltételezhetünk. A jelenlegi 
klimatikus viszonyok között nem lehetséges a hóborítás több hónapos kiterjesztése, a 
tavaszi olvadás több hetes késleltetése (és ez nem is tervezett), ezért a gyepek 
aszpektusaiban jelentős változás, néhány napon túli csúszás (kései kifejlődés) nem 
valószínűsíthető. 

A jelölő gyeptípusok érintett, jelenleg is sípályaként bolygatott állományaiban a 
hóágyúzás jelentős állapotromlást vélhetően nem okoz. Valószínűsíthető a 
nedvességkedvelő, üde réti fajok arányának kismértékű növekedése, de ez nem 
feltétlenül káros folyamat (figyelembe véve a jelenlegi állapotot és a kiterjedést). 
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6520 Hegyi kaszálórétek 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "hegyi 
kaszálórétek" élőhely mintegy 300 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

8150 Közép-európai mészkerülő sziklatörmeléknövényzet [Medio-European 
upland siliceous screes] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "közép-európai 
mészkerülő sziklatörmeléknövényzet" élőhely mintegy 301,46 ha kiterjedésben van 
jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

8210 Mészkedvelő sziklanövényzet [Calcareous rocky slopes with chasmophytic 
vegetation]

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "mészkősziklás 
lejtők sziklanövényzettel" élőhely mintegy 302 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető.

8220 Mészkerülő sziklanövényzet [Siliceous rocky slopes with chasmophytic 
vegetation]

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "szilikátsziklás 
lejtők sziklanövényzettel" élőhely mintegy 15 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 
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Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető.

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "nagyközönség 
számára meg nem nyitott barlangok" élőhely mintegy 302 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

91E0* Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ligeterdők* [Alluvial forests with Alnus 
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 
albae)*] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "fűz-, nyár-, éger-, 
és kőrisligetek/ligeterdők*” élőhely mintegy 302 ha kiterjedésben van jelen.

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek* [Pannonic woods with Quercus petraea 
and Carpinus betulus*] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "pannon 
gyertyános-tölgyesek*" élőhely mintegy 10551 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 
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91H0* Pannon molyhos tölgyesek* [Pannonian woods with Quercus pubescens*] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "pannon molyhos 
tölgyesek*" élőhely mintegy 1507 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek [Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak 
forests] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "pannon cseres-
tölgyesek" élőhely mintegy 7536 ha kiterjedésben van jelen.

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen bolygatott állománya, származékainak tekinthető facsoportok, 
erdőszegélyek előfordulnak, de közvetlenül nem érintettek. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

9130 Szubmontán és montán bükkösök [Asperulo-Fagetum beech forests] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "szubmontán és 
montán bükkösök" élőhely mintegy 5426 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

9150 Sziklai bükkösök és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők 
[Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján az "sziklai bükkösök 
és sziklai hárserdők/hársas-berkenyés sziklaerdők" élőhely mintegy 603 ha 
kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 
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Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

9180* Törmeléklejtő- és szurdokerdők* [Tilio-Acerion forests of slopes, screes 
and ravines*] 

Az érintett Natura 2000 területen a Natura 2000 adatlap alapján a "törmeléklejtő- és 
szurdokerdők*" élőhely mintegy 603 ha kiterjedésben van jelen. 

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége 

A tervezési területen állományai nem fordulnak elő, nem érintett, az élőhelyet nem 
érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások. 

Az építés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Nem érintett, érdemi hatás nem valószínűsíthető. 

5.2.1.2.3. AZ ÉRINTETT TERÜLET NAGYSÁGA, ELHELYEZKEDÉSE 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek 

Az érintett terület gyepjeinek egy része ide tartozik, az élőhely közvetlenül érintett 
területe a downhillcart nyomvonalon érintett, megsemmisülő (20 m2), és közvetlenül 
zavart állományok (kb. 100 m2).  

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

Az érintett terület gyepjeinek nagyobb része ide tartozik, az élőhely közvetlenül 
érintett területe a downhillcart nyomvonalon és felvonó bővítéssel érintett részeken a 
megsemmisülő kb. 100 m2. Ezen túl néhány száz m2-en esetleg további bolygatása 
várható (kb. 400 m2), valamint kb. 500 m2-en tereprendezés miatti bolygatással 
érintett, így az összes, biztosan károsítással érintett terület kb. 1000 m2.  

5.2.1.2.4. A TERÜLETEN TALÁLHATÓ ÉLŐHELYTÍPUSOK TERMÉSZETESSÉGÉBEN 

BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁRSULÁSALKOTÓ 

FAJOK ÖSSZETÉTELÉRE 

Az érintett terület jelölő gyepes élőhelytípusainak állománya a tevékenység 
megvalósulása esetén károsodik, illetve részben elpusztul, de ennek kiterjedése, az 
élőhelyek összterületéhez viszonyított aránya teljesen elhanyagolható mértékű. 

A taposással, bolygatással érintett kis kiterjedésű részeken (downhillcart nyomvonal) 
gyomosodás, illetve taposásra érzékeny fajok eltűnése várható. Valószínűleg a 
gyepek zártsága mindkét típusnál csökken.  
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5.2.1.2.5. A TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT TERÜLET ARÁNYA AZ ÉRINTETT 

ÉLŐHELYTÍPUS ÖSSZES ELŐFORDULÁSÁHOZ KÉPEST 

Élőhelytípus 

A terület aránya az összes 

előforduláshoz képest 
(HUDI20039 Natura 2000 

site)  

A terület aránya az összes 
előforduláshoz képest (összes 

hazai Natura 2000 site)  

6210 Szálkaperjés-rozsnokos 

xero-mezofil gyepek  

0,0019% 

(120 m2 vs. 602,9 ha) 

0,00016% 

(120 m2 vs. 7497,6 ha) 

6510 Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek 

0,0207% 

(1000 m2 vs. 482,3 ha) 

0,00052% 

(1000 m2 vs. 18944,978 ha 

6. táblázat. A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes 
előfordulásához képest 

5.2.1.2.6. AZ ÉLŐHELYTÍPUS RITKASÁGA 

Élőhelytípus Helyi 
Regionáli

s 
Európai közösségi 

6210 Szálkaperjés-

rozsnokos xero-mezofil 

gyepek  

Közepesen gyakori Nem 
gyakori 

Ritka, helyenként közepesen 
gyakori. 

6510 Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek 

Mérsékelten gyakori Nem 
gyakori 

Főképp az atlantikus régióban 
és a kontinentális régió Ny-i 

részén fordul elő folyamatosan, 
másutt nem gyakori. 

7. táblázat. Az élőhelytípus ritkasága 
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5.2.1.2.7. AZ ÉLŐHELYTÍPUS ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE KÜLSŐ BEHATÁSOKKAL SZEMBEN 

Élőhelytípus Ellenálló képesség 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil 

gyepek  

Többféle típusú, általában másodlagos, 
erdőirtás és/vagy művelés után kialakult, 
viszonylag fajgazdag gyepek, amelyeket a 
kaszálás vagy legeltetés tart fenn. Ellenálló-
képességüket ez a tény nagyban 
meghatározza; az állományok 
degradálódását, felszámolódását többnyire a 
felhagyás, és az annak következtében 
meginduló becserjésedés-beerdősödés 
okozza. Egyéb hatásoknak jobban 
ellenállnak. A mai állományok jórészt 
másodlagos, harmadlagos, különféle élőhelyi 
átalakító hatások (erdőirtás, szőlőművelés, 
gyümölcstermesztés) után alakult ki. Az 
élőhely viszonylag jól ellenáll a degradációs 
hatásoknak, az özöngyomok terjedése 
veszélyeztetheti. A degradációs hatás után 
megfelelő kezelés esetén viszonylag gyorsan 
regenerálódik. 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek Többféle fiziognómiájú, de bizonyos 
tulajdonságaiban hasonló tárulások: általában 
virággazdag gyepek, amelyeket a huzamosabb 
tartamú kaszálás, mint kezelés hozott létre, és 
tart fenn. Ellenálló-képességüket ez a tény 
nagyban meghatározza; az állományok 
degradálódását, felszámolódását többnyire a 
felhagyás, és az annak következtében 
meginduló becserjésedés-beerdősödés okozza. 
Hasonlóan egyes inváziós fajok terjedése is 
veszélyeztetheti a kaszálás elmaradásával. 
Egyéb hatásoknak jobban ellenállnak, de 
huzamosabb szárazodás esetén átalakulhatnak. 

8. táblázat. A jelölő élőhelytípusok ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben 

5.2.1.3. A NATURA 2000 TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ, A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL 

SZOLGÁLÓ FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ 

KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA 

5.2.1.3.1. A JELÖLŐ FAJOK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE 

5.2.1.3.1.1. NÖVÉNYEK 

5.2.1.3.1.1.1. VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK 

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése 2017. 
nyarán, 2018. és 2019. év őszén, valamint 2020 tavaszán történtek.  

5.2.1.3.1.1.2. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése 2017. 
nyarán, 2018. és 2019. év őszén, valamint 2020 tavaszán többszöri terepbejárást 
tartottunk. Ennek során részletesen bejártuk a tervezési területet és környékét, 
feljegyeztük a látott edényes növényfajokat, GPS-szel rögzítettük a védett 
növényfajok előfordulási helyét, valamint térképen rögzítettük a területen található 
élőhelyek foltjait (továbbá feljegyeztük az észlelt ízeltlábú, kétéltű, hüllő, madár és 
emlősfajokat különös tekintettel a fauna védett tagjaira). Dokumentum jelegű 
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fényképfelvétele is készültek, valamint a gyűjtött adatokat térinformatikai 
módszerekkel dolgoztuk fel. 

5.2.1.3.1.1.3. A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE 

A jelölő növényfajok a tervekkel érintett részen nem fordulnak elő, számukra 
alkalmas élőhely sincsen, illetve (növény jellegükből adódóan) 
kóborló/táplálékkereső/vonuló egyedek sem értelmezhetőek, ezért a fajok részletes 
ismertetésétől eltekintünk. 

 

István király-szegfű* – Dianthus plumarius regis stephani* 

Állománynagyság a területen: 101-250, relatív populációméret a területen: B. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

piros kígyószisz – Echium maculatum syn.: Echium russicum 

Állománynagyság a területen: 500-600, relatív populációméret a területen: C. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

magyarföldi husáng* – Ferula sadleriana* 

Állománynagyság a területen: 1000-3000, relatív populációméret a területen: A. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Janka-sallangvirág – Himantoglossum jankae [bíboros sallangvirág – 
Himantoglossum caprinum] 
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Állománynagyság a területen: 50-100, relatív populációméret a területen: C. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

homoki nőszirom – Iris arenaria [syn.: Iris humilis subsp. arenaria] 

Állománynagyság a területen: 2001-5000, relatív populációméret a területen: C. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

leánykökörcsin – Pulsatilla grandis 

Állománynagyság a területen: 5000-7000, relatív populációméret a területen: B. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

magyar vadkörte* – Pyrus magyarica* 

Állománynagyság a területen: 5, relatív populációméret a területen: A. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 
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magyar gurgolya – Seseli leucospermum 

Állománynagyság a területen: 500-1000, relatív populációméret a területen: C. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

5.2.1.3.1.2. MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK 

5.2.1.3.1.2.1. A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

kövi rák – Austropotamobius_torrentium  

Tiszta vizű, kavicsos vagy köves medrű patakok lakója. Alkonyati aktivitású 
mindenevő, táplálékát főleg férgek, csigák és kagylók alkotják, de egyéb állatokat és 
dögöt is fogyaszt. Állománynagysága a területen: 1000 példány. Relatív 
populációméret: „A”. 

 
A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

5.2.1.3.1.3. LEPKÉK 

5.2.1.3.1.3.1. VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK 

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése 2017. 
nyarán, 2018. és 2019. év őszén, valamint 2020 tavaszán történtek.  

5.2.1.3.1.3.2. A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

csíkos medvelepke – Euplagia quadripunctaria 

Nyugat-palearktikus, Európa északi részén jóval ritkább, sokfelé hiányzik. 
Hazánkban a Dunántúlon, illetve a Középhegységben elterjedt és igen gyakori, az 
Alföldön erősen lokális. Élőhelyein mindenfelé általánosan gyakori, sőt, helyenként 
közönséges. Az imágók július-augusztus körül repülnek. Hernyója polifág, főként 
üde erdők lágyszárú növényzetén (például Lamium, Urtica, Epilobium fajokon) él, de 
esetenként cserjéken és fákon is kifejlődhet (Prunus, Corylus, Quercus spp.). 
Állománynagysága a területen: 500-1000 példány. Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 
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A fajra vonatkozó adat nincs, a felmérések során nem került elő rá utaló nyom. 
Potenciális előfordulása nem zárható ki teljesen. 

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.

magyar tavaszi-fésűsbagoly – Dioszeghyana schmidtii 

Kárpát-medencéből leírt faj elterjedési területe: Magyarország, Szlovákia, Románia, 
Bulgária és É-Görögország mellett Törökország, ahol az ssp. pinkeri (Hreblay & 
Varga, 1993) alfaj él. Pontomediterrán faunaelem, állatföldrajzilag fontos 
színezőelem, posztglaciális reliktum. Az alföldi és dombvidéki-hegylábi területek 
erdőssztyepp-tölgyeseinek lakója. A lepke áprilisban rajzik, hernyójának fő 
tápnövénye a tatárjuhar és a mezei juhar, emellett tölgy fajokon is él (Korompai & 
Kozma 2004, Varga 1989). Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 
populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A fajra vonatkozó adat nincs, a felmérések során nem került elő rá utaló nyom.  

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.

sárga gyapjasszövő – Eriogaster catax 

Hernyójának fő tápnövényei a kökény és a galagonya, de ritkábban fűz-, nyár- és 
tölgyféléket is elfogyaszt. A hernyók március legvégén, hűvösebb területeken vagy 
elhúzódó tél esetén április elején-közepén kelnek ki. Az imágók szeptember-október 
környékén repülnek. Európai faunaelem, élőhelyéül erdőszegélyek; meleg, déli 
kitettségű domb- és hegyoldalak cserjései, cserjésedő rétjei; cserjésedő legelők; 
illetve mezsgyék szolgálnak. Nyugat-Európában erősen megritkult nálunk 
szerencsére még sokfelé megtalálható. Nagyobb egyedszámban inkább a Beregi-sík 
erdeinek szegélyében, az Északi-középhegység déli előterében, valamint a Dunántúli-
középhegység, a Mecsek, a Villányi-hegység, a Zselic déli vagy nyugati fekvésű 
lejtőin él. Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A fajra vonatkozó adat nincs, a felmérések során nem került elő rá utaló nyom. 
Potenciális előfordulása nem zárható ki teljesen. 

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.
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budai szakállasmoly – Glyphipterix loricatella 

Hazánkban felfedezett igen ritka előfordulású xerotherm lepkefaj. Magyarországon, 
Szerbiában és Albániában terjedt el. Nyáron repül. Az élőhelyeit érő antropogén 
terhelés miatt veszélyeztetett csökkenő állományú. Ronkay (2004) tipikus „lappangó 
fajként” említi. A kipusztultnak vélt fajt újra sikerült nagyobb számban megfigyelni a 
Budai- és Pilisi-hegység domboldalain. A faj tápnövénye és lárvastádiumai a mai 
napig nem ismertek. Állománynagysága a területen: „nagyon ritka”. relatív 
populációméret: „C”. 

 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

nagy tűzlepke – Lycaena dispar rutilus 

Euroszibériai higrophil faj, a zonális erdőssztyepet kísérő nedves réteken, mocsár- és 
lápréteken Európában számos helyen gyakori volt. Az élőhelyeinek eltűnése miatt 
Nyugat-Európában mindenütt erősen megritkult (az angliai törzsalak a Lycaeana 
dispar dispar már a XIX. század közepén kipusztult). Magyarországon különböző 
vizes élőhelyeken (láp-, mocsár- és turjánréteken, ártéri nedves réteken, patak- és 
folyóvölgyek mentén, csatornaparton) általánosan elterjedt. Hernyójának tápnövényei 
különböző lórom-fajok (főleg Rumex hydrolapathum, Rumex aquaticus). Élőhelyein 
általában csak egyesével található. Május közepétől június közepéig, illetve július 
közepétől szeptember közepéig repül. Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 
populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A 2019. évi szeptember eleji felmérések során előkerült a faj két egyede (2 hím) a 
tisztás (sípálya) alsó részén. Szaporodása potenciálisan előfordulhat a terület üde 
gyepjein. 

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai ilyen módon közvetve érintettek lehetnek a tervezett 
tevékenységgel. A gyepeken végzett tevékenység az esetleges élőhelyvesztés miatt 
esetlegesen károsító lehet, de a csekély érintett terület és így állománynagyság miatt a 
teljes állományra vonatkozó jelentős hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állománya érintett lehet a gyepeken tervezett tevékenységgel, de jelentős káros 
hatás (az érintett igen csekély állománynagyság és érintettség miatt) nem 
valószínűsíthető.

csüngőaraszoló – Phyllometra culminaria 

A faj a Kárpát-medence sztyep-reliktumainak egyik jelentős képviselője. A 
xeromontán eredetű sztyepfaj nálunk éri el elterjedésének nyugati határát. A Kárpát-
medencében jelenleg már csak egyetlen biztos populációja ismeretes, mely mind 
földrajzilag, mind genetikailag igen erősen izolálódott a faj többi ismert (kisázsiai, 
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dél-urali és turkomán) populációitól. A Csákberénynél, nyílt dolomit-sziklagyepben 
élő állománya, 1971-óta ismert. Veszprémi populációja biztosan, a pilisi pedig 
valószínűleg kipusztult így a faj a kipusztulás közvetlen veszélyébe került (Varga 
1989). Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

5.2.1.3.1.4. EGYÉB GERINCTELENEK 

5.2.1.3.1.4.1. VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK 

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése 2017. 
nyarán történt. 

5.2.1.3.1.4.2. A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

nagy hőscincér – Cerambyx cerdo 

Az eredetileg egész Európában honos faj mára Közép-Európa nagy részén kipusztult, 
rendszeresen Kelet- és Délkelet-Európában fordul elő. Magyarország középhegységi 
tölgyeseiben elég gyakori, az Alföldön fás legelőkön és idős tölgyesekben fordul elő. 
Főleg idős fákkal bíró tölgyesek szegélyein, tisztásain él. A bogarak a tölgyek kifolyó 
nedveit fogyasztják. Az egészséges fákat rendszerint elkerülik; szaproxilofág faj. 
Lárvái a fakéreg alatt élnek, később a tölgyek élő törzsébe is mélyen berágják 
magukat. 3-4 év után a lárvák a járat végében bebábozódnak. A bogarak csak a 
következő év májusán jönnek elő. Állománynagysága a területen: 10000 példány. 
Relatív populációméret: „B”. 

A faj érintettsége 

A felmérések során nem került elő rá utaló nyom. Potenciális előfordulása nem 
zárható ki, de jelentős állománya nem érintett. 

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.

skarlátbogár – Cucujus_cinnaberinus 

Rejtett életet élő, viszonylag gyakori, Európában elterjedt szaproxilofág bogárfaj. A 
lárvák fakéreg alatt fejlődnek, ahol a nyári bábozódás előtt legalább két évet töltenek.  
Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A felmérések során nem került elő lárva vagy imágó. Potenciális előfordulása az 
érintett erdőrészben nem zárható ki, de jelentős állománya nem érintett. 
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Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, potenciális 
érintettsége is csekély, jelentős hatás nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.

magyar tarsza – Isophya costata 

Faunánk röpképtelen, gyengén szklerotizált lomha mozgású szöcskefaja. Elterjedése 
Magyarországon kívül mindeddig csak Kelt-Ausztriából és Erdélyből ismert. Nálunk 
a középhegységek előhegyein és a Tiszántúl déli részén fordul elő. Jelenléte 
változatos összetételű löszpusztai gyepekhez köthető. A viszonylag korán megjelenő 
imágók júliusig tartanak ki. Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 
populációméret: „C”. 

 

A faj érintettsége 

A felmérések során nem került elő rá utaló nyom. Potenciális előfordulása nem 
zárható ki teljesen, de jelentős állománya nem érintett. 

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.

kék pattanóbogár – Limoniscus violaceus 

Korhadékban fejlődő faj. A bogarak a bábkamrában telelnek át. Igazi ritkaság 
Európa-szerte fokozottan védett. Eddig nagyon kevés lelőhelyről került elő, 
állományai egészséges fák korhadó gesztjével összeköttetésben álló talaj közeli 
odvakban éltek, szaproxilofág. Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív 
populációméret: „C”. 

 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

szarvasbogár – Lucanus cervus  

A szarvasbogárfélék családjának legnagyobb termetű faja. Erdőlakó, elsősorban 
tölgyesekben él. A lárvák fejlődéséhez öreg, korhadó fák szükségesek, ezért idősebb 
állományú tölgyesekben figyelhetők meg nagyobb egyedszámban. A kifejlett 
bogarak május végén, júniusban jelennek meg. Nappal a lombkoronaszintben 
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tartózkodnak, a fák sérüléseiből kifolyó nedvet nyalogatják. Főként alkonyatkor 
repülnek. A kifejlett állatok pár hétig élnek, július végére, augusztus elejére 
elpusztulnak. Állománynagysága a területen: 100000 példány. Relatív 
populációméret: „B” 

 

A faj érintettsége 

A felmérések során nem került elő rá utaló nyom. Potenciális előfordulása nem 
zárható ki teljesen, de jelentős állománya nem érintett. 

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.

gyászcincér – Morimus funereus 

A gyászcincér Közép- és Délkelet-Európában elterjedt. Magyarországon leginkább a 
Dunántúli-középhegységben, és a Dél-Dunántúlon gyakori (Mecsek, Villányi-
hegység). A gyászcincér dombságok és középhegységek öreg tölgyeseiben és 
bükköseiben található meg. A nőstény elhalt, de napsütötte bükk, illetve tölgyfajok 
törzsek meglazult kérge alá rakja petéit. A lárvák legalább két évig fejlődnek. Az 
imágók május közepétől szeptemberig főleg farakásokon, elhalt bükk és tölgyfákon 
láthatók. Állománynagysága a területen: 251-500 példány. Relatív populációméret: 
„C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

álolaszsáska – Paracaloptenus caloptenoides  

Balkáni elterjedési centrumú, röpképtelen, geobiont faj, ami a Kárpát-medencében éri 
el elterjedésének északi határát. A fajnak a Balkánon több alfaja is ismert. A faj 
hazánkban a Dunántúli- és az Északi-középhegység területén mutat szigetszerű 
elterjedést. A faj egyedei a meleg száraz, alacsony füvű biotópokat részesítik 
előnyben. Gombafertőzésekre érzékenyek. Állománynagysága a területen: „ritka”. 
Relatív populációméret: „C”. 

 

A faj érintettsége 

A faj ismert állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 
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A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. Potenciális 
előfordulása nem zárható ki, de ennek jelentősége is csekély, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. Potenciális 
előfordulása nem zárható ki, de ennek jelentősége is csekély, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

 

havasi cincér* – Rosalia alpina* 

Ez a Magyarországon és Dél-Európában, valamint Szlovákia keleti részén 
rendszeresen előforduló ritka, védett faj Közép-Európában már sok helyütt kipusztult. 
Fejlődésmenete az idős fákhoz kötött. Magyarországon elsősorban a Dunántúli-
középhegység, a Mecsek, illetve a Dunántúli-dombság bükköseiben és az Északi-
középhegység egyes részein találkozhatunk vele. A bükkön kívül kőrisben, 
gyertyánban, sőt dióban is kifejlődik. Az imágók júniustól szeptemberig láthatók. 
Állománynagysága a területen: 2000-5000 példány. Relatív populációméret: „B” 

 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

eurázsiai rétisáska – Stenobothrus eurasius 

Az eurázsiai sztyepzóna reliktum-előfordulásokkal jellemezhető gyeplakó 
(chortobiont) faja. Magyarországon többnyire déli kitettségű, xeroterm sztyepréteken, 
erdőssztyep foltokon, illetve sziklagyepekkel mozaikoló karszt-bokorerdőkben fordul 
elő. Állománynagysága a területen: 500-1000. Relatív populációméret: „C”.  

A faj érintettsége 

A felmérések során nem került elő rá utaló nyom. Potenciális előfordulása nem 
zárható ki teljesen, de jelentős állománya nem érintett. 

Az építés várható hatásai 

A faj ismert állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás nem 
valószínűsíthető.

hosszúfogú törpecsiga – Vertigo angustior 

Apró termetű faj, balra kanyarodó szájadékáról könnyen felismerhető. Erősen 
nedvességigényes főleg lápréteken, magas sásréteken sőt égeresekben és más nedves 
talajú erdőkben fordul elő, élőhelyén néhol igen gyakori. Állománynagysága a 
területen: „gyakori”. Relatív populációméret: „C” 
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A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

hasas törpecsiga – Vertigo moulinsiana 

Apró termetű faj. Erősen nedvességigényes főleg lápréteken, magas sásréteken sőt 
égeresekben és más nedves talajú erdőkben fordul elő, élőhelyén néhol igen gyakori. 
Állománynagysága a területen: „ritka”. Relatív populációméret: „C” 

 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

5.2.1.3.1.5. HALAK 

5.2.1.3.1.5.1. A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

Petényi-márna – Barbus peloponnesius petenyi 

A Kárpát-medencében endemikus halfaj, elterjedési területének központja a Duna 
medencéje, de megtalálható a Visztula és a Dnyeszter vízgyűjtő területén is. 
(Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus 
(balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert 
fajokat is. A legújabb genetikai vizsgálatok alapján önálló alfajokat/kisfajokat 
megkülönböztetnek.). Tiszta, gyorsfolyású folyóvizek lakója. Állománynagysága a 
területen: 100-500, relatív populációméret: „C”. 

 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 
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5.2.1.3.1.6. KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK 

5.2.1.3.1.6.1. VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK 

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése 2017. 
nyarán történt. 

5.2.1.3.1.6.2. A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

vöröshasú unka – Bombina bombina 

Európa középső és keleti felében, Dániától Törökországig, általában 0 és 250 méter 
tengerszint feletti magasság között található. Magyarországon elsősorban síkvidéki 
elterjedésű, de domb- és alacsonyabb hegyvidékeken is előfordul. Kisebb, ritkán 
időszakos vizekben szaporodik (pl.: lefűződött patakmedrek), elsősorban a sekély, 
dús növényzetű, gyorsan felmelegedő állóvizeket kedveli. Állománynagysága a 
területen: 1001-5000, relatív populációméret: „C”. 

 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Amennyiben a víztározóba való bejutásuk lehetséges, alkalomszerűen ott a 
későbbiekben előfordulhat/szaporodhat. 

sárgahasú unka – Bombina_variegata 

Európai elterjedésű faj, Franciaországtól kelet felé Közép- és Dél-Európán át a 
Fekete-tengerig, déli irányban Dél-Olaszországig és Görögországig fordul elő. 
Délnyugat- és Észak-Európából hiányzik. Bármilyen kisebb vízben megtelepedik, de 
a folyóvizeket kerüli. Leggyakrabban olyan pocsolyákban és kis tavakban fordul elő, 
amelyekben másfajta békák nincsenek, akár a néhány hétig vízzel telt 
keréknyomokban is. Hazánkban elsősorban a magasabb hegyvidékek vizeiben él. 
Állománynagysága a területen: „ritka”, relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

Amennyiben a víztározóba való bejutásuk lehetséges, alkalomszerűen ott a 
későbbiekben előfordulhat/szaporodhat.  

mocsári teknős – Emys orbicularis 

A mocsári teknős Dél- és Kelet-Európa nagy részén, Marokkóban, a Fekete-tenger 
anatóliai partvidéke mentén, a Kaszpi-tenger vidékén, keleten egészen az Aral-tóig 
előfordul. Kedveli a sekély, iszapos síkvidéki állóvizeket. Európában ez a 
legészakibb, nagy területen elterjedt teknősfaj; a teknősök egyetlen, a Kárpát-
medencében is honos faja. Magyarországon elsősorban a síkvidékek iszapos álló- 
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vagy lassan folydogáló vizeiben él. Kedveli a napsütötte, sűrűn benőtt erdei tavakat 
és a ligeterdőkkel szegélyezett holtágakat. Csak víz közelében él meg. 
Állománynagysága a területen: 5-10, relatív populációméret: „C” 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai nem érintettek a tervezett tevékenységgel. Kóborló egyedek 
majdani esetleges felbukkanása nem zárható ki teljesen a víztározó körül, de ennek 
hatása elhanyagolható. 

5.2.1.3.1.7. EMLŐSÖK 

5.2.1.3.1.7.1. VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK 

A terület növény- és állatvilágának, illetve élőhelyeinek részletes felmérése 2017 
nyarán, 2018 és 2019 őszén, valamint 2020 tavaszán történt. 

5.2.1.3.1.7.2. A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE

nyugati piszedenevér (piszedenevér) – Barbastella barbastellus 

A piszedenevér elterjedési areája Nagy-Britanniától a Kaukázusig húzódik. 
Elterjedésének északi határa Svédország déli része, déli határa a mediterrán országok 
középső sávja. A faj hazánkban ritka, mivel előfordulása elsősorban hegyvidékekre 
jellemző, ahol a nagyobb, összefüggő erdőket kedveli. Előfordulása a Duna–Tisza közén 
és az Alföldön nem ismert. Síkvidéki területekről igen kevés előfordulási adata van, ezek 
jelentős része az Alsó-Duna gemenci térségéből származik. 

A piszedenevér hegy-, illetve dombvidéki összefüggő erdőket kedvelő faj, nyáron tipikus 
erdőlakó faj. Az idős tölgy-, gyertyán- és vegyes állományú erdőkben gyakoribb. Főként 
fák odvában él, de télen elvétve barlangokba és felhagyott bányákba is behúzódhat. 
Kerüli a lakott-, illetve a mezőgazdasági területeket. 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

közönséges vidra – Lutra lutra 

A vidra széles elterjedésű faj. Írországtól Japánig, illetve a sarkkörtől Észak-Afrikáig 
előfordulhat. A II. világháború után európai állománya a mérgező kemikáliák (PCB-
k, DDT) a vadászat és az élőhelyvesztés együttes hatására jelentősen csökkent. A faj 
néhány iparosodott európai országból ki is pusztult. A közép-európai országok egy 
részében azonban a halastavak nagy számának, a nyugat-európainál kedvezőbb 
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természetes élőhelyi körülményeknek és valószínűleg a rendszerváltás előtti 
tulajdonviszonyoknak köszönhetően stabilabb állományai maradhattak fenn (Lanszki 
2014). Hazánkban a faj viszonylag ritkább a középhegységek területén, a 
Kisalföldön, a Duna–Tisza közének középső részén, illetve a viharsarok országhatár 
közeli felében. Nagyobb előfordulási tömbök találhatók az ország összes többi 
területén. Előfordulási területei egymással kapcsolatban állnak, azaz a hazai 
vidraállomány nem fragmentált (Lanszki 2014). 

A faj hazánkban szinte minden olyan vizes területen előfordul, amely halakkal 
benépesült és ahol megtalálja búvó- és szaporodóhelyét. Megtalálható olyan folyók 
és mellékágak, holtágak, természetes nagy tavak, víztározók területén, amelyek 
környékén egész évben rendelkezésre áll tápláléka. Jelentős élőhelyei a nagy 
halkészlettel rendelkező halastavak, halastórendszerek és tározótavak. Kisebb 
állománysűrűségben más mesterségesen kialakított állóvizekben (pl. 
kavicsbányatavakon) és természetes állóvizeken (pl. lápokon) is megtalálhatjuk. A fő 
élőhelyit összekötő patakok, csatornák nagyon fontos szerepet töltenek be a 
vándorlásban, az új területek elfoglalásában. Élőhelyi ÁNÉR kategóriák szerint a 
következők: folyóvizek (U8), állóvizek (U9) (Lanszki 2014). 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

hosszúszárnyú denevér – Miniopterus schreibersi 

Kolóniáit szinte kizárólag barlangokban, illetve bányákban találjuk, de hidakban is 
megtelepedhetnek. A nemritkán több ezres, esetleg tízezres kolóniák egész évben 
föld alatti búvóhelyeiken vannak. A téli időszakban egyes barlangokban több tízezer 
példányból álló kolóniák is kialakulhatnak. A hosszúszárnyú denevér egyike Európa 
leggyorsabb röptű denevérfajainak, mégis jó manőverező képességgel rendelkezik. 
Táplálékát utcai lámpák környékén, a lombkoronaszint alatt vagy vizek felett repülve 
szerzi meg. A 20. században még népes kolóniái éltek országszerte. Mára a Dunántúl 
nagy részéről eltűnt, de jelentős kolóniája található a Szársomlyón, rendszeresen 
felbukkan még a Mecsekben, és egy-egy példányával találkozhatunk a Bakonyban és 
a Dunazug-hegységben is. Az Északi-középhegységben már nagyobb, többezres 
kolóniái is vannak, de állománya ott is jelentősen megfogyatkozott az utóbbi 
évtizedekben. (GÖRFÖL-ESTÓK 2014) 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 
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A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

nagyfülű denevér – Myotis bechsteini 

Igazi erdőlakó faj, kölykezőkolóniái kizárólag faodvakban találhatók. Elsősorban 
idősebb, középhegységi erdőkben fordul elő. Kedveli a különböző tölgy- és 
bükkerdőket, a faodvakban gazdag, idős erdőkben éri el egyedsűrűsége a legnagyobb 
értékeket. Más odúlakó fajokhoz hasonlóan nyáron igen gyakran, akár naponta váltja 
búvóhelyét. Kizárólag erdőkben, a földhöz közel vagy a lombkoronában vadászik 
kisebb méretű ízeltlábúakra. Kedvelt táplálkozóterületei a kisebb vízfolyások, 
víztestek, szivárgó vizek, dagonyák környéke, valamint a dús aljnövényzettel 
rendelkező völgyaljak. Helyhű, csak kis távolságra vonuló faj. Magyarországon 
középhegységi elterjedést mutat, az Alföldről szinte teljesen hiányzik. Legjelentősebb 
állományai az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység erdőségeiben, 
elsősorban öregebb tölgyesekben és bükkösökben élnek. (ESTÓK-GÖRFÖL 2014) 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

hegyesorrú denevér – Myotis blythii 

A hegyesorrú denevér napjainkban jellemzően épületlakó faj. Tiszta szülőkolóniái 
főként az Alföldön találhatók, domb- és hegyvidéken a közönséges denevérekkel 
alkot vegyes csoportokat. Ősszel a nászbarlangoknál nagy példányszámban jelenhet 
meg. Rendszerint barlangokat és bányákat keres fel telelés céljából, ahol többezres 
kolóniák is kialakulhatnak. A hegyesorrú denevér országosan elterjedt faj, de 
szülőkolóniáit elsősorban sík vidéken találjuk meg. A hegylábakon vegyes kolóniákat 
alkot a közel rokon közönséges denevérrel. Telelni a környező hegységekbe (pl. 
Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység) vonul, melyet gyűrűzési adatok is 
alátámasztanak. (GÖRFÖL-ESTÓK 2014) 

Állománynagysága a területen: 201-500, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

tavi denevér – Myotis dasycneme 

Eurázsiai faj. Elterjedésének nyugati széle Franciaországban húzódik, keleten Közép-
Szibériáig fordul elő. Európában elterjedésének déli vonala Francia-, Német- és 
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Csehországon, Ausztrián, Horvátországon, Románián és Ukrajnán keresztül húzódik. 
Ismertebb nagy állományai Hollandiában és Magyarországon élnek (Görföl & Estók 
2014). Nálunk nyáron nagyobb folyóink és tavaink környékén fordul elő, elsősorban 
a Duna ártéri erdőkkel szegélyezett szakaszain, illetve a Tisza középső szakaszánál 
vannak számottevő állományai. 

A faj hazánktól nyugatra épületlakó, nálunk azonban az állomány egy része – főként 
nagyobb ártéri erdeinkben – faodvakat használ szálláshelyként. Kolóniáit 
templomokban és családi házak vagy vízparti hétvégi házak padlásán is 
megtalálhatjuk. Mesterséges odvakat is elfoglalhat. Szállásai főként az alábbi ÁNÉR 
besorolás szerinti élőhelytípusokban fordulhatnak elő: fűz-nyár ártéri erdők (J4), 
keményfás ártéri erdők (J6), kertvárosok, szabadidős létesítmények (U2), falvak, falu 
jellegű külvárosok (U3). A közösségi élőhelytípusok közül a következőkön fordul 
elő: keményfás ligeterdők (91F0), nem látogatható barlangok (8310). (GÖRFÖL-
ESTÓK 2014) 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”.  

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

csonkafülű denevér – Myotis emarginatus 

Épületlakó denevérfaj, kolóniái elsősorban középhegységeinkben, illetve az Alföld 
peremterületein található települések épületeinek padlásain jönnek létre. 
Kölykezőkolóniái korábban barlangokban is előfordultak, mára azonban a 
jelentősebbek többnyire nagyobb épületpadlásokon találhatók meg. Társaságkedvelő, 
több mint ezer példányból álló kolóniái is előfordulnak hazánkban, előszeretettel 
alkot más fajokkal vegyes csoportot. Legerősebb hazai állományai az Északi-
középhegységben, illetve az Alföld keleti peremterületein élnek. A Dunántúlon 
szórványos előfordulású, de néhány kölykezőkolóniája ott is megtalálható. (ESTÓK-
GÖRFÖL 2014) 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

közönséges denevér – Myotis myotis 

Korábban a közönséges denevér alapvetően föld alatti szállásokon fordult elő, 
azonban a kolóniák jelentős része átköltözött épületekbe. Zavarásmentes 
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templompadlások és -süvegek, valamint kastélypadlások jelentik fő szálláshelyeit. 
Megfelelő körülmények esetén több százas, esetleg több ezres szülőkolóniái is 
kialakulhatnak. A szülőkolóniákat alkotó nőstények általában kevéssé váltanak 
szálláshelyet, hűségesek a kolóniájuknak otthont adó épülethez, barlanghoz. 
Közepesen vonuló faj, főként téli és nyári szálláshelye között szokott nagyobb 
távolságokat, esetenként néhány száz km-t megtenni. Hazánkban a 20. század elején 
még nevéhez híven közönségesnek számított. Számos helyen voltak az országban 
többezres szülőkolóniái. Mára a kolóniák száma ugyan megcsappant, de elterjedése 
továbbra is országosnak mondható. Egyes megfigyelések szerint főként 
dombvidékeken és hegyvidékek peremterületein alakulnak ki szülőkolóniái. 
(GÖRFÖL-ESTÓK 2014). 

Állománynagysága a területen: 1001-2000, Relatív populációméret: „B”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

kereknyergű patkósdenevér – Rhinolophus euryale 

Ritka, igen aggregáltan előforduló, elsősorban barlanglakó faj, de az utóbbi években 
a nyári időszakban épületpadlásokon is megjelent. Jelentősebb barlanglakó kolóniái 
nagy egyedszámúak, szívesen használ közös pihenőhelyet más denevérfajokkal. Az 
Északi-középhegységben jelentős állománya él, a Dunántúli-középhegységben csak 
kis egyedszámú maradványállománya található. (ESTÓK-GÖRFÖL 2014) 

Állománynagysága a területen: „ritka”, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

nagy patkósdenevér – Rhinolophus ferrumequinum 

Hazánkban kölykezőkolóniáit nagyobb épületek padlásterében alakítja ki. 
Társaságkedvelő faj, a hasonló igényű Myotis emarginatus-szal gyakran egy 
búvóhelyen fordulelő. Kizárólag melegebb, stabil klímájú föld alatti élőhelyeken 
telel. Hazánkban legjelentősebb állománya az Északi-középhegységben él, emellett a 
Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben és az Alföld keleti részén is megtalálhatók 
kolóniái. (ESTÓK-GÖRFÖL 2014) 

Állománynagysága a területen: 10-30, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 
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A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

kis patkósdenevér – Rhinolophus hipposideros 

A nyári időszakban előszeretettel alkot kolóniákat épületpadlásokon, de 
barlangokban, bányavágatokban, pincékben is fellelhetők kisebb csoportjai vagy 
magányos, hím példányai. Télen kizárólag föld alatti élőhelyeken tartózkodik. 
Táplálkozása során nem távolodik el jelentősen szálláshelyétől, általában két-három 
km-en belül marad. Nagyobb egyedszámú kolóniákat ritkán alkot, általában kisebb 
csoportjai találhatók meg számos nyári tanyahelyen és telelőhelyen. (ESTÓK-GÖRFÖL 
2014) 

Állománynagysága a területen: 201-500, Relatív populációméret: „C”. 

A faj érintettsége 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel. 

Az építés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

Az üzemelés várható hatásai 

A faj állományai, élőhelyei nem érintettek a tervezett tevékenységgel, jelentős hatás 
nem valószínűsíthető. 

 

5.2.2. A NATURA 2000 TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ, A KIJELÖLÉS 

ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ HATÁSVISELŐNEK NYILVÁNÍTOTT FAJOK 

TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN 

HATÁSOK LEÍRÁSA 

A jelölő fajok esetében nem merül fel negatív hatás, a beruházás ezeket közvetlenül 
és közvetve sem érinti. Emiatt „A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául 
szolgáló fajok egyedeinek száma, állománysűrűsége vagy az érintett terület 
nagysága”, „Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében”, „A faj 
ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az európai 
közösségi szintet is)”, „A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra 
jellemző dinamika alapján)” és „A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a 
faj élőhelyének képessége arra, hogy a célzott védelmi intézkedéseket kivéve minden 
egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a faj, illetve élőhelyének dinamikája 
következtében rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely az eredeti 
állapottal egyenértékű vagy jobb annál” fejezeteket nem szerepeltetjük. 

5.2.2.1. A NATURA 2000 TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ, A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL 

SZOLGÁLÓ ÉLŐHELYEK ÉS FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN 

VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE, ÖSSZEGEZVE 
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5.2.2.1.1. JELÖLŐ ÉLŐHELYEK 

Élőhelytípus 
Kedvezőtlen hatás mértéke 

 
Megjegyzés 

40A0* Kontinentális cserjések*  Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

6190 Pannon sziklagyepek  Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-
mezofil gyepek  

Építés: elviselhető 

Üzemelés: elviselhető 

Csekély területtel 
érintett. 

6240* Pannon lejtősztyeppek és 
sziklafüves lejtők*  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

6510 Sík- és dombvidéki 
kaszálórétek  

Építés: elviselhető 

Üzemelés: elviselhető 

Csekély területtel 
érintett. 

6520 Hegyi kaszálórétek Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

8150 Közép-európai mészkerülő 
sziklatörmeléknövényzet  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

8210 Mészkedvelő 
sziklanövényzet  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

8220 Mészkerülő sziklanövényzet  Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

8310 A nagyközönség számára 
meg nem nyitott barlangok  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

91E0* Fűz-, nyár-, éger-, és 
kőrisligetek/ligeterdők*  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

91G0* Pannon gyertyános-
tölgyesek*  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

91H0* Pannon molyhos 
tölgyesek*  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek  Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

9130 Szubmontán és montán 
bükkösök  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

9150 Sziklai bükkösök és sziklai 
hárserdők/hársas-berkenyés 
sziklaerdők  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

nem érintett 

9180* Törmeléklejtő- és 
szurdokerdők*  

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 
nem érintett 

9. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
élőhelyeire gyakorolt hatás becslése 
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5.2.2.1.2. JELÖLŐ FAJOK 

5.2.2.1.2.1. NÖVÉNYEK 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Dianthus plumarius regis-
stephani 

Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Echium russicum Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Ferula sadleriana Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Himantoglossum caprinum Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Iris humilis subsp. arenaria Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Pulsatilla grandis Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Pyrus magyarica Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Seseli leucospermum 

Építés: semleges 

Üzemelés: 
semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

10. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
fajaira gyakorolt hatás becslése 

5.2.2.1.2.2. MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Austropotamobius torrentium 

Építés: semleges 

Üzemelés: 
semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

11. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
fajaira gyakorolt hatás becslése 

5.2.2.1.2.3. LEPKÉK 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Callimorpha quadripunctaria Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Dioszeghyana schmidtii Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 
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Eriogaster catax Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Glyphipterix loricatella Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Lycaena dispar Építés: elviselhető 

Üzemelés: 
elviselhető 

Csekély nagyságú állományát, illetve 
annak élőhelyét esetlegesen érintheti a 

beruházás. 

Phyllometra culminaria 

Építés: semleges 

Üzemelés: 
semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

12. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
fajaira gyakorolt hatás becslése 

5.2.2.1.2.4. EGYÉB GERINCTELENEK 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Cerambyx cerdo Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Cucujus cinnaberinus Építés: elviselhető 

Üzemelés: 
elviselhető 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. Potenciális 

élőhelyét esetlegesen érintheti. 

Isophya costata Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Limoniscus violaceus Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Lucanus cervus Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Morimus funereus Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Paracaloptenus caloptenoides Építés: 
semleges/elviselhető 

Üzemelés: 
semleges/elviselhető 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti, esetlegesen 

potenciálisan kis számban előfordulhat.. 

Rosalia alpina* Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Stenobothrus eurasius Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Vertigo angustior Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Vertigo moulinsiana 

Építés: semleges 

Üzemelés: 
semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 
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13. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
fajaira gyakorolt hatás becslése 

5.2.2.1.2.5. HALAK 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Barbus meridionalis Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

14. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
fajaira gyakorolt hatás becslése 

5.2.2.1.2.6. KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Bombina bombina Építés: semleges 

Üzemelés: 
elviselhető 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. Amennyiben a 

tervezett víztározóba való bejutásuk 
lehetséges, alkalomszerűen ott a 

későbbiekben előfordulhat/szaporodhat.  

Bombina variegata Építés: semleges 

Üzemelés: 
elviselhető 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. Amennyiben a 

tervezett víztározóba való bejutásuk 
lehetséges, alkalomszerűen ott a 

későbbiekben előfordulhat/szaporodhat.  

Emys orbicularis 

Építés: semleges 

Üzemelés: 
elviselhető 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. Amennyiben a 
víztározóba való bejutásuk lehetséges, 

alkalomszerűen ott a későbbiekben 
előfordulhat. 

15. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
fajaira gyakorolt hatás becslése 

5.2.2.1.2.7. EMLŐSÖK 

Fajok 
Kedvezőtlen hatás 

mértéke 
Megjegyzés 

Barbastella barbastellus Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Lutra lutra Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Miniopterus schreibersi Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Myotis bechsteini Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Myotis blythii Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 
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Myotis dasycneme Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Myotis emarginatus Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Myotis myotis Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Rhinolophus euryale Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Rhinolophus ferrumequinum Építés: semleges 

Üzemelés: semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

Rhinolophus hipposideros 

Építés: semleges 

Üzemelés: 
semleges 

Állományait, ismert élőhelyét a 
tevékenység nem érinti. 

16. táblázat. A HUDI20039 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
fajaira gyakorolt hatás becslése 
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6. fejezet ALTERNATÍV (EGYÉB ÉSSZERŰ) 

MEGOLDÁSOK 

6.1. A TERVEZŐ, ILLETVE BERUHÁZÓ ÁLTAL TANULMÁNYOZOTT 

ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA, ÉS A SZÓBA JÖHETŐ 

ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGNEHEZÍTŐ 

VAGY KIZÁRÓ OKOK LEÍRÁSA 

A víztározó kiépítése a szükséges vízmennyiség biztosítását szolgálja a téli 
hóágyúzás megvalósításához. Ennek hiányában a sípálya nem, vagy csak erősen 
korlátozott időtartamban üzemeltethető. A víztározó helyszínére vonatkozóan 
korábban több változat vizsgálata is megtörtént, de a jelenlegi, rontott erdőt igénybe 
vevő bizonyult természetvédelmi szempontból a legkedvezőbbnek. 

A nyári hasznosításhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések (downhillcart pálya) 
alapvetően a meglévő, télen hasznosított infrastrukturális elemekhez, 
létesítményekhez, felszínekhez kötődnek. Új, a sípályán kívüli, nem vagy kevésbé 
bolygatott területeken nyomvonal, helyszín kijelölése jelenleg nem történt. Ebből 
következően alternatív megoldások vizsgálatára nem került sor. 
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7. fejezet A KEDVEZŐTLEN HATÁSOK 

MÉRSÉKLÉSE, A TERVEZETT, 
ILLETVE JAVASOLT, A TERV 

VAGY BERUHÁZÁS RÉVÉN 

BEKÖVETKEZŐ KEDVEZŐTLEN 

HATÁSOK ENYHÍTÉSÉT, 
CSÖKKENTÉSÉT, MÉRSÉKLÉSÉT 

SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

7.1. AZ ÉRINTETT BÖRZSÖNY ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG 

(HUDI10002) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET 

A tervezett tevékenység a jelölő madárfajok állományaira valószínűsíthetően nem 
lesz jelentős hatással, így jelentős káros hatás sem feltételezhető. 

Általános madárvédelmi intézkedésként javasolt, hogy a víztározó kivitelezése során 
a favágási, vagy általában a növényzetirtási munkálatokat költési időszakon kívül 
végezzék el. 

Javasoljuk ugyanakkor, hogy a kivitelezés, illetve üzemelés minden lényeges lépése 
során egyeztetés történjen a természetvédelmi kezelő (DINP Igazgatóság) illetékes 
szakemberével. 

Üzemelés közben javasolt a költési időszakban történő zavarás huzamosabb idejű 
szünetelése (több napos folyamatos, teljes üzemszünet) után a hatásterületen a 
potenciális fészkelőhelyek szakember általi ellenőrzése a jelölő fajok esetleges 
költési próbálkozásának észlelésére.  

7.2. AZ ÉRINTETT PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI20039) 

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET 

A tervezett tevékenység a jelölő fajok állományaira valószínűsíthetően nem lesz 
jelentős hatással, így jelentős káros hatás sem feltételezhető. Az érintett jelölő fajok 
érintett egyedszáma elhanyagolható. 

Javasoljuk, hogy a kivitelezés, illetve üzemelés minden lényeges lépése során 
egyeztetés történjen a természetvédelmi kezelő (DINP Igazgatóság) illetékes 
szakemberével. 

A víztározó megvalósítása esetén javasolt olyan kialakítás, amely nem teszi lehetővé 
a kétéltűek és hüllők bejutását (pl. kétéltű-kerítés építése), vagy lehetővé teszi a vízbe 
jutott vagy ott kifejlődött egyedek távozását (megfelelően lankás rézsűszakasz vagy 
„menekülőpallók” kialakítása).  

7.2.1. ÉLŐHELYEK 

A csekély területtel érintett két jelölő élőhely (6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-
mezofil gyepek; 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek) esetén a kivitelezés/üzemelés 
során precíz előkészítéssel és munkavégzéssel minimalizálni javasolt a közvetlenül 
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érintett területekkel határos állományok esetleges bolygatását. 

A szállítási/közelítési útvonalakat az értékes élőhelyek kíméletével javasolt kijelölni. 

A kivitelezés és üzemelés során a bolygatott felszíneken a gyomok visszaszorítását el 
kell végezni (lehetőleg vegyszermentes módon), hogy ezek a területek ne jelentsenek 
veszélyes gyom propagulum-forrást a megmaradó értékes élőhelyek felé. Különösen 
ügyelni kell az esetlegesen megjelenő inváziós fajok visszaszorítására (a környéken 
már jelen van többek között a selyemkóró (Asclepias syriaca), az aranyvessző fajok 
(Solidago spp.), a bálványfa (Ailanthus altissima), az akác (Robinia pseudoacacia) és 
a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 

Esetleges gyepesítés, fásítás során csak őshonos és tájhonos, a területen 
természetesen előforduló fajok „kommersz” (természetes, nem nemesített) 
változatainak alkalmazása javasolt. A bolygatott gyepek esetleges magvetéses 
helyreállítása során emiatt lehetőleg helyben gyűjtött vetőmagot javasolt felhasználni. 
A jelölő élőhelyek egyszeri zavarással (tereprendezés, vezeték kivitelezés) érintett 
foltjainak regenerációját javasolt ezzel a helyben begyűjtött magkeverékkel segíteni, 
magszórás/vetés (pl. szénaráhordásos technológiával) megvalósításával. 

Üzemelés során megfelelő üzemrend és felügyelet biztosításával célszerű 
minimalizálni az értékes gyepi állományok vegetációs időszakban történő 
túlterhelését, jelentős bolygatását. A „downhillcart” járművek üzemeltetése során 
gondoskodni kell arról, hogy azokat csak a kijelölt nyomvonalon használják. 

 

7.2.2. NÖVÉNYEK 

Dianthus plumarius regis-stephani*, Echium russicum, Ferula sadleriana*, 
Himantoglossum caprinum, Iris humilis subsp. arenaria, Pulsatilla grandis, Pyrus 
magyarica*, Seseli leucospermum 

A tervezett tevékenység nem érinti állományaikat, kármérséklő intézkedés nem 
fogalmazható meg. 

7.2.3. MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK 

Austropotamobius torrentium 

A tervezett tevékenység nem érinti állományait, kármérséklő intézkedés nem 
fogalmazható meg. 

7.2.4. LEPKÉK 

Callimorpha quadripunctaria*, Dioszeghyana schmidtii, Eriogaster catax, 
Glyphipterix loricatella, Phyllometra culminaria 

A tervezett tevékenység nem érinti ismert állományaikat, kármérséklő intézkedés 
nem fogalmazható meg. 

Lycaena dispar 

Az esetlegesen felbukkanó egyedek a gyepekhez kötődnek. Jelentősebb szaporodó 
állomány esetleges megjelenése esetén az érintett gyeprészeket kímélni kell. 

7.2.5. EGYÉB GERINCTELENEK 

Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Isophya costata, Limoniscus violaceus, 
Lucanus cervus, Morimus funereus, Paracaloptenus caloptenoides, Rosalia 
alpina*, Stenobothrus eurasius, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana 
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A tervezett tevékenység nem érinti ismert állományaikat, kármérséklő intézkedés 
nem fogalmazható meg. 

7.2.6. HALAK 

Barbus meridionalis 

A tervezett tevékenység nem érinti állományaikat, kármérséklő intézkedés nem 
fogalmazható meg. 

7.2.7. KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK 

Bombina bombina, Bombina variegata, Emys orbicularis 

A tervezett létesítmények építése nem érinti állományaikat.  

Üzemelés során a víztározó megvalósítása esetén javasolt olyan kialakítás, amely 
nem teszi lehetővé a kétéltűek és hüllők bejutását (pl. kétéltű-kerítés építése), vagy 
lehetővé teszi a vízbe jutott vagy ott kifejlődött egyedek távozását (megfelelően 
lankás rézsűszakasz vagy „menekülőpallók” kialakítása).  

 

7.2.8. EMLŐSÖK 

Barbastella barbastellus, Lutra lutra, Miniopterus schreibersi, Myotis bechsteini, 
Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros 

A tervezett tevékenység érdemben nem érinti állományaikat. 
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8. fejezet KIEGYENLÍTŐ 

(KOMPENZÁCIÓS) 

INTÉZKEDÉSEK 

8.1. KOMPENZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK A JELÖLŐ ÉLŐHELYEK 

ESETÉBEN 

8.1.1. PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI20039) KIEMELT 

JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET 

A jelölő élőhelyek többségének állományaira a tervezett beruházás nincs hatással. Az 
érintett két élőhelynek (6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek; 6510 Sík- 
és dombvidéki kaszálórétek) igen csekély részét érinti, így ezen élőhelyek 
összállományára jelentős káros hatást valószínűsíthetően nem gyakorol, ezért 
kiegyenlítő intézkedésekre vélhetően nem lesz szükség. 

 

8.2. KOMPENZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK A JELÖLŐ FAJOK ESETÉBEN 

8.2.1. BÖRZSÖNY ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI10002) KÜLÖNLEGES 

MADÁRVÉDELMI TERÜLET 

A jelölő madárfajok állományaira a tervezett beruházás jelentős káros hatást 
valószínűsíthetően nem gyakorol, ezért kiegyenlítő intézkedésekre nincsen szükség. 

 

8.2.2. PILIS ÉS VISEGRÁDI-HEGYSÉG (HUDI20039) KIEMELT 

JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET 

A jelölő növény- és állatfajok állományaira a tervezett beruházás jelentős káros hatást 
valószínűsíthetően nem gyakorol. A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) állománya 
esetlegesen érintett lehet, de kis egyedszámú előfordulása és az érintettsége jellege 
miatt ez elhanyagolható mértékű. Ennek értelmében kiegyenlítő intézkedésekre 
nincsen szükség. 
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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 BARNA
SÁNDOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.10.21. 17.05.39


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BARNA SÁNDOR
Születési hely: DEBRECEN II
Születési dátum: 1978.12.07.
Anyja neve: ÁRMÓS KATALIN


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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