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Előzmények, megbízás 

Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5., V/1.) megbízta a 

BORD Építész Stúdió Kft-t (1068 Budapest, Felső erdősor 3. III/22), hogy a Visegrád Lepence 

Fürdő fejlesztést tervezze meg. A területen 1977-től 2007-ig üzemelt Magyarország egyik 

legkülönlegesebb strandja a Lepence-völgyi Lepencei Strandfürdő, melyet az 1971-benmegfúrt 

1300 méter mély kútból jövő termálvíz látott el. Különlegességét a kilátás, a beton ívek és a 

teraszos medence kialakítás adják. A terület a strand bezárása óta folyamatosan romlik magára 

hagyva. Az építtető a meglévő strand helyén egy modern rekreációt kínáló, egész évben 

üzemelő fürdőt és egy nyári strandot kíván megvalósítani. Apartmanok építése is tervezett a 

strandfürdő építésétől függetlenül, mely egy második ütemben fog megvalósulni. 

Jogszabályi háttér 

Az előzetes vizsgálat készítése során az alábbi jogszabályok előírásaira voltunk figyelemmel: 

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, 

• a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet, 

• valamennyi, a környezet elemeire vonatkozó, ill. a környezet védelmét szolgáló 

törvény, kormány-, ágazati-, miniszteri, ill. önkormányzati rendelet, 

• a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, 

• az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet. 

A környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 

• 112. pont) Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények, a) 5000 fő 

egyidejű befogadóképességtől vagy 2 ha területfoglalástól vagy 300 db parkolóhelytől 

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

• 128. pont) Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes 

beépített vagy beépítésre szánt területen a) 2 ha területfoglalástól, b) 300 

parkolóhelytől, c) 50 m-es épületmagasságtól, d) védett természeti területen, Natura 

2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől. 

A tervezett fejlesztés előzetes vizsgálatát a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. 

melléklete szerinti tartalommal készítettük el.  

Jogosultság igazolása 

A dokumentációt készítők a Magyar Mérnöki Kamara tagjai, és rendelkeznek 

környezetvédelmi szakértői, ill. természetvédelmi szakértői engedéllyel. A környezetvédelmi 

szakértői jogosultságok megléte a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában 

(https://www.mmk.hu/nevjegyzek) ellenőrizhető. Az előzetes vizsgálati dokumentáció 

készítésében közreműködtek: 

cdp://1/A0500314.KOR/
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• Barcsai Éva, okl. hidrogeológus, jogi szakokleveles mérnök, témafelelős MMK-08-0667 

Környezetvédelmi szakértői engedély: SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Vízvédelmi szakértő 

SZVV-1.3, 3.10, 3.9 (https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=5742) 

https://mmk.hu/nevjegyzek?id=5742 

• Péter András, okl. geológusmérnök, térinformatikai szakmérnök, tervezési irodavezető, 

MMK-08-0771, Környezetvédelmi szakértői engedély: SZKV-1.1., 1.2., 1.3. 

(https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=5781)  

• Koczpek Barbara, okl. környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, MMK-08-

01355, Környezetvédelmi szakértői engedély: SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

(https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=64091)  

• Molnár Attila, okl. járműgépész mérnök, MMK-08-0031, Zaj- és rezgésvédelmi szakértő: 

SZKV-1.4. (https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=59986)  

• Kovács Péter, okl. biológia és földrajz szakos tanár, OKTVF SZ-024/2012., 

Természetvédelmi (élővilág-védelmi) szakértői engedélye: SZTV. Jogosultságát az 5. sz. 

melléklet tartalmazza. 

1. A 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén 

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység 

esetében a közérdek bemutatásával együtt 

A telek a korábban Lepence Strandként működő fürdő területe, mely Visegrád mellett a 11-es 

főút mentén található. A területen 1977-től 2007-ig üzemelt Magyarország egyik 

legkülönlegesebb strandja a Lepence-völgyi Lepencei Strandfürdő, melyet az 1971-ben 

megfúrt 1300 méter mély kútból jövő termálvíz látott el. Különlegességét a kilátás és az 

emblematikussá vált, teljesen egyedi megjelenésű beton ívek és a teraszos medence kialakítás 

adják. A telek a Visegrádi-hegységben található, így az erős domborzati viszonyok miatt 

panoráma nyílik a Dunakanyarra. Mindemellett jól megközelíthető a 11-es főútról, Budapesttől 

csupán 40 km-re fekszik, így turisztikai jelentősége kiemelkedő. A terület a strand bezárása óta 

folyamatosan romlik magára hagyva. Az építtető a meglévő strand helyén egy modern 

rekreációt kínáló, egész évben üzemelő fürdőt és egy nyári strandot kíván megvalósítani. 

Apartmanok építése is tervezett a strandfürdő építésétől függetlenül, mely egy második 

ütemben fog megvalósulni.  

b) a tervezett tevékenység, továbbá, ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai 

vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor 

azok alapadatai: 

ba) a tevékenység volumene 

Dolgozói létszámok a strandfürdő esetében maximum 28 fő, az apartmanok esetében legfeljebb 

30 fő. Ezen számok az összfoglalkoztatottak számát jelentik, nem az egyidejűleg jelen lévő 

dolgozói létszámot. 

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=5742
https://mmk.hu/nevjegyzek?id=5742
https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=5781
https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=64091
https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=59986
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A strandfürdő nyitvatartása a nyári szezonban a hét minden napján, 8-21 óráig tervezett. Téli 

szezonban csak a fürdő működne, 10-20 óráig. 

Beépítettségi mutatók: 

Beépítettség: Strandfürdő 1.486 m2 – 2,7 %, apartman: 3080 m2 – 5,75 %, összesen 4566 m2 – 

8,5%. Terepszint alatti beépítettség: 942 m2 – 1,7%. Zöldfelület: strandfürdőnél 41.227 m2 – 

77%, apartmannal együtt 38.147 m2 - 71%. 

bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és 

időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

A strandfürdő esetén a kivitelezés ideje: 2021. szeptember – 2023. május. Nyitás várható 

időpontja: 2023. június. 

A szálláshelyek fejlesztése a strandfürdő építésétől függetlenül, egy második ütemben fog 

megtörténni. Az építés tervezett kezdete 2022, vége 2023-2024.  

A strand és apartmanok esetén az üzemelés tervezett időtartama hosszútávú, 30-100 év. 

bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi 

és a településrendezési eszközökben rögzített módja 

A tevékenység helye: Visegrád, 1813 hrsz.-ú ingatlan. (A tulajdoni lap és az 

ingatlannyilvántartási térkép másolata az 1. mellékletben található). Az ingatlan területe 5,3477 

ha. Művelési ága kivett strandfürdő. Tulajdonos a VLVS Ingatlanfejlesztő Kft. (1053 Budapest, 

Reáltanoda utca 5. 5. em. 1.). A későbbiekben az érintett ingatlan 3 részre történő osztása 

tervezett, mely az építési engedélyezési eljárás vagy a használatbavételi engedélyezési eljárás 

során várható. 

A tervezett beruházás átnézeti helyszínrajza és a terület légi felvétele a 2. sz. mellékletben 

látható. 

Visegrád Város Szabályozási terve szerint a beruházási terület Ktk építési övezeti besorolású. 

A szomszédos ingatlanok ismertetését az fa) fejezeten beül a 4.2. Vizsgált terület 

levegőtisztaság-védelmi bemutatása című rész tartalmazza. 

A terület Visegrád központjától távol a Lepence-völgyben található, megközelítése mind a 11-

es úton, mind az 11116j számú úton lehetséges. A beruházási területen a Lepencei Strandfürdő 

2007-ig működött. A termálkút a beruházási területen belül, külön helyrajzi számmal jelölt 

(1203/1), megközelítő utat és kúthelyszínt magába foglaló területen található. A strandfürdőt a 

Duna felé néző Malomhegy alatti sík területen és meredek hegyoldalon alakították ki. A 

Malomhegy mellett folyik a Lepence-patak, amelynek völgyében egyrészt a Visegrádot 

Szentendrével összekötő út indul, másrészt itt található egy szerviz út is, amelyen keresztül a 

strandfürdőt, az ásványvíz palackozót és a fafeldolgozó telepet érhetjük el. 

A beruházás tervezési szakaszában, 2020.11.06-án megbeszélő egyeztetés került lefolytatásra 

a Mátyás Király Múzeum vezető régészével Gróf Péterrel, aki tájékoztatást adott arról, hogy a 
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területről 2008-ban örökségvédelmi tanulmány készült, és megtörtént a terület átfogó régészeti 

feltárása. 

A feltárás eredményeként létrejött régészeti lelőhelytérkép bemutatásra került, mely alapján a 

beépítési koncepció úgy került kialakításra, hogy az lelőhelyet nem érint. 

Alapvetően, mint jelentősebb lelet, a Vízimalom feltárásáról számolt be részletesen a régész úr, 

ahol megerősítette, hogy a vízimalom nem műemlék, de nem építhető felül. Ezt alapul véve 

került a terv kialakításra, a beépítés nem érinti a malom területét. Véleménye szerint, tekintettel 

a terület korábbi feltárására a beruházás kivitelezési munkafázisa régészeti szakfelügyelet 

mellett végezhető. 

bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 

kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

A tervezett létesítmények:  

• A épület (Főépület) kül- és beltéri medencékkel, 

• B épület (Melléképület), 

• C medence: gyerek- és élménymedence, 

• D medence: úszómedence,  

• röplabdapálya,  

• játszótér,  

• homokos sportpálya,  

• apartman épületek legfeljebb 120 személygépkocsi számára helyet biztosító parkolóval.  

A tervezési terület a korábban strandként üzemelő Lepence Fürdő. A terület 2007 óta, a strand 

bezárása óta elhagyatott. A tervezés alapját a meglévő épület megőrzése és az új fürdő tájba 

illesztése adják. A tervezett A épület (főépület) 4 szintes, melyben öltöző, wellness és étterem 

található a szükséges gépészettel együtt. Elhelyezésénél fontos szempont volt, hogy a télen is 

üzemelő íves medencék is elérhetőek legyenek az épületből. 

A Strand rész a terület kevésbé meredek déli részére került és akár külön is megközelíthető. A 

meglévő régi gyerek medence köré új élmény medencét képzeltek és az úszómedence is 

felújításra kerül. A strand kiszolgálására játszótér és sportpályák is épülnek, illetve egy B épület 

(melléképület, 2 szintes) mosdóval, melyben helyet kap a gázkazánház és a hulladék 

gyűjtőhely. Büféként igényesen kialakított food truck-okat képzeltek el. Az épületek 

kialakításánál figyelembe vették a gazdaságosság igényét, ezért igyekeztek kihasználni a 

terepadottságokból adódó szintkülönbségeket és lépcsőzetesen elhelyezni az épülettömeget. 

Az A épület legalsó szintjén található az öltöző a mosdókkal és egy mozgásstúdió. A legalsó 

szinten található a bejárat is. Az alsó szinten kaptak helyet a személyzeti öltözők, iroda, 

teakonyha, őrszoba, egészségügyi szoba és wc-k, az üzemeltetéshez szükséges helyiségek és a 

gépészet. E felett található a wellnes szint. A wellnes szintet az étterem szint követi. 

A szintek közötti közlekedést egy lift és egy egyenes karú lépcső biztosítja. A belső terek japán 

stílusban lesznek kialakítva, melynek központi témája a természet közelsége, az abból fakadó 
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feltöltődés, összhangba kerülés, nyugalom és rekreáció. Kialakításra kerülnek panorámára 

nyíló szaunák és rekreációs kezelők is. 

A terezett vizi létesítmények az alábbiak: 

 

A beltéri medencék és a K1, K2 és K3 medence működése egész évre tervezett, a többi kültéri 

medencék időszakos üzemben (általában május 1 - szeptember 30.) működnek majd.  

A K2, K3, K4, K5 és K7 jelű medencékbe, valamint a K8 jelű vizes játszótérhez élményelemek 

elhelyezését tervezik.  

A beltéri wellness térbe lábmosókon keresztül lehet bejutni.  

A K5 jelű strandmedence két medencéből áll, amely egymás mellett, „lépcsősen” lesz 

kialakítva, a felső részből az alsóba való vízátbukással. A medencevíz szintkülönbség cca. 2,0 

m.  

A komplexum részletes helyszínrajzát, látványtervét, az alaprajzokat, homlokztaokat és 

metszeteket a 3. sz. mellékletben helyeztük el. 

A tervezési terület Visegrád mellett a volt Lepencei strand helyén a 11. sz. főút -1116 sz. 

Szentendre-Visegrád összekötő út csomópontjának környezetében található. A 11. sz. főút és 

1116. sz. összekötő út négy ágú csomópontja jelzőtáblás szabályozású. A fürdő megközelítése 

gazdasági, kereskedelmi gépjárművek részére a meglévő közúti csatlakozáson keresztül lesz 

biztosított. A 11-es út Duna felöli oldalán találjuk a Strand régi parkolóját, amelyen ma Gokart-

pálya és kalandpark működik (027/7 hrsz. telek). A parkoló aszfalt burkolatos és jelentős 

mennyiségű fával beültetett. A fürdőbe érkező vendégek számára a 11. sz. főút túloldalán a 

meglévő gokart pálya és kalandpark helyén lesz biztosítva a vendégek parkolása, a terület 

bérlésével, melynek bővítése, átépítése jelenleg nem tervezett. Parkolóból a fürdő területére 



20/270 Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft., Visegrád Lepence Fürdő fejlesztés 

Előzetes vizsgálati dokumentáció 

 

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.                             9/84 2020. dec-2021. jan. 

 

gyalogosan eljutni a csomópontban kijelölt jelzőtáblával szabályozott gyalogos átkelőhelyeken 

keresztül lehetséges. 

be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának 

leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását 

Általános koncepció 

A kültéri medencék feszített víztükörrel dolgozó medenceként üzemelnek majd, vízforgató 

gépészettel. Egyes medencékben vizes élményelemek kialakítása előreláthatólag tervezett. 

Tervezett a létesítményben egy ún. vizes játszótér, forgatott rendszerrel és élményelemekkel, 

valamint a beltéri wellness részben egy töltő-ürítő rendszerű termálvizes medence és egy hűtött 

merülőmedence, vízforgatóval. A beltéri medencékhez lábmosók készülnek, az előírás szerint 

óránkénti kétszeres vízmennyiséggel megtáplálva.  

A medencetöltő víz és a pótvizek a vízforgató gépházakban fognak rendelkezésre állni az 

uszodatechnika részére. 

A forgatott medencék vízforgatóit nyomás alatti homokszűrővel látják el. A szűrők vízzel, a 

nagyobb szűrők levegővel is öblíthetők visszamosáskor. A vízforgatók igény szerint kézi vagy 

automatikus üzeműek lehetnek.  

A töltő-ürítő termálmedence napi túlfolyó- és ürítő vizei további, energiahatákonysági 

szempontú felhasználásra kerülhetnek.  

A medencék hőntartására víz-víz hőcserélőket építenek be.  

A forgatott vizű fürdőlétesítmények vízkezeléséhez a Magyarországon bevált és egészségügyi 

alkalmazási engedéllyel rendelkező vegyszereket tervezik adagolni: 

szűrés előtt: 

-elő-fertőtlenítőszer (Nátrium-hipoklorit (150g/l), Dinax Klorin F) 

-pelyhesítőszer (Dinax Flock F) 

szűrés után: 

-utó-fertőtlenítőszer (Nátrium-hipoklorit (150g/l), Dinax Klorin F) 

-pH-beállító szer (35%-os kénsav (Dinax Mínusz F)) 

-algásodás gátló szer (Dinax Algi-cid) 

A próbaüzemi tapasztalatok szerint a vegyszerfajták esetleg változhatnak, de csak egészségügyi 

alkalmassági engedéllyel bíró vegyszereket lehet adagolni. 

A fürdőmedencék hidraulikája 

A tervezett forgatott fürdőmedencékben az egyenletesen jó vízminőséget és az egyenletes 

vízhőmérsékletet tiszta víz hidraulikailag egyenletes, medence-fenéken való befúvásával és a 

feszített víztükröt biztosító vályún való elvétellel tervezik megoldani. A forgatott medence 

vályúiból a víz tervezett vezetékeken át a kiegyenlítőkbe jut. 
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A vízi létesítmények gépészete 

A forgatott fürdőmedencéknél biztosítják az alábbi vezeték rendszereket: 

-vízelvétel a túlfolyó vályúból 

-tisztított víz befúvó rendszer általában a medencék fenéklemezébe vezetve 

-medenceürítő idomok, egyes medencéknél szívóidomok (élménygépek részére) és 

vezetékeik a medence fenéklemezében 

-egyes medencéknél élményelemek és vezetékeik 

A medencék töltése a vízforgatókon keresztül történhet. 

A töltő-ürítő medencénél: 

-vízelvétel a túlfolyó vályúból 

-pótvíz befúvó rendszer a medencék fenéklemezébe vezetve 

-medenceürítő idom és vezetékeik 

A medencék töltése a pótvíz befúvókon keresztül történhet. 

A vizes játszótérnél: 

-vízelvétel az alsó pontból 

-tisztított víz befúvó rendszer a kiegyenlítőbe 

-nyomásfokozás az élményelemekhez 

A vízforgatás technológiája 

A hagyományos nyomás alatti szűréssel dolgozó, fürdőmedence vízforgatás technológiája az 

alábbi: 

• durva szennyeződés kiszűrése a túlfolyón elfolyó használt medencevízből 

• „tárolás” a kiegyenlítő tárolóban 

• durva szennyeződés kiszűrése a kiegyenlítő vizéből: az előirányzott vízforgató 

szivattyúk elé hajfogó kerül 

• szivattyús nyomásfokozás a szűréshez és a medencébe való visszatápláláshoz 

• vegyszeradagolás a tisztítandó vízbe: elő-fertőtlenítőszer, pelyhesítő-szer 

(időprogramos adagolással) a szűrés előtt 

• szűrés kvarchomok vagy aktív üveg töltetű szűrőben a vegyszeradagolás 

eredményeképpen kiszűrhető állapotba került finom szemcséjű lebegő és kolloid 

szennyeződések eltávolításához. A szűrőréteg vastagság min. 1000 mm 

• szűrtvíz hőcserés melegítése részárammal 

• kiegészítő fertőtlenítésként UV lámpás fertőtlenítő kamra alkalmazható 

• utó-fertőtlenítőszer és pH-beállító szer adagolása vízminőségről vezérelten, algásodást 

gátló szer adagolása (időprogramos adagolással) 

• pótvíz betáplálás a kiegyenlítő tárolóba, vízszintvezérléssel 

• mintavételi lehetőséget biztosítanak a tisztított, fertőtlenített vízből és a használt 

medence-vízből, az elfolyó szűrőöblítővízből, valamint a pótvízből 
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• szezon kezdetkor vagy havária-szennyeződést követően a fürdőmedence és kiegyenlítő 

tisztítása, szükség szerint vegyszeres kezeléssel kiegészítve (mosóvíz elvezetések 

biztosítva) 

A vizes játszótérhez fogadómedence nem épül. A rendszer az alábbi elemekből épül fel: 

1. Vizes játszótér – “száraz” medence élményelemekkel, élményszivattyúkkal 

2. Kiegyenlítő tároló 

3. Élményelem elfolyó vizek fogadására a kiegyenlítő tároló mellé egy épített kvázi 

“medence”. A “medence” bukófalas “feszítéssel” rendelkezik, átbukás a kiegyenlítőbe 

történik. A szűrtvizet fenékbefúvással ide vezetik. Az élményszivattyúk is innen 

szívnak, hogy mindig tiszta víz legyen biztosítva az élményelemeknek. 

4. Szűrő-forgató rendszer 

5. Vegyszeradagolás 

Részletesen a technológia: 

• „tárolás” a kiegyenlítő tárolóban 

• hajfogó alkalmazása a kiegyenlítőből érkező víz előszűrésére 

• szivattyús nyomásfokozás a szűréshez és a “medencébe” való visszatápláláshoz 

• vegyszeradagolás a tisztítandó vízbe: pelyhesítőszer adagolása (időprogramos 

adagolással) és fertőtlenítőszer adagolása vízminőségről vezérelten a szűrés előtt 

• szűrés kvarchomok töltetű szűrőben a vegyszeradagolás eredményeképpen kiszűrhető 

állapotba került finom szemcséjű lebegő és kolloid szennyeződések eltávolításához. A 

szűrési sebesség: 30 m/h, szűrőtöltet magasság: 1000 mm 

• szűrtvíz elektromos fűtése részárammal 

• pH-beállító szer adagolása vízminőségről vezérelten 

• algásodást gátló szer adagolás a “medencébe”: szükség szerint adagolva 

• szűrtvíz bevezetés “medencébe”, fenékbefúvó rendszer alkalmazásával 

• pótvíz betáplálás a kiegyenlítő tárolóba, vízszintvezérléssel 

• mintavételi lehetőséget biztosítanak a tisztított, fertőtlenített vízből és a használt 

medence-vízből 

• szezon kezdetkor vagy havária-szennyeződést követően a “medence” és kiegyenlítő 

tisztítása, szükség szerint vegyszeres kezeléssel kiegészítve  

• téli ürítő szerelvények a csővezetékek mélypontjain kialakítva 

Segédfolyamatok 

A vízforgató üzem egész napon át folyamatos, kivéve a szűrők öblítési időtartamát. Az 

üzemelés folyamán a szűrőréteget a kiszűrt szennyezők fokozatosan eltömítik, a szűrési 

nyomásesés növekszik, az áttörés elkerülésére és a szűrőképesség helyreállítására ezért a 

szűrőréteg regenerálása szükséges. A szűrőréteg regenerálása alulról felfelé való víz- (és a 

nagyméretű szűrőknél levegő) áramoltatással történik úgy, hogy az elfolyó vízzel szűrőanyag 

ne távozzon, és addig, hogy az elfolyó víz teljesen kitisztuljon. Az öblítővizet a 

szennyvízcsatornába vezetik. Az öblítővíz mintavételezése, ugyan úgy, mint a szűrendő és 
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szűrt-vízé, vagy az esetleges előszűrleté is, lehetséges lesz. Az öblítéshez a vízforgató szivattyú 

szolgáltat vizet. A vízforgató szivattyú ilyenkor is a kiegyenlítőből szív, mely az öblítővizet is 

képes tárolni. 

A vízkezeléshez vegyszerek adagolása szükséges.  

A környezetből és a fürdőzőkről olyan szennyeződések is bekerülhetnek a medencevízbe, 

amelyek a medencefenékre kiülepednek, a vízáram nem képes azokat elsodorni a víztisztítóba. 

Ezeket a szennyeződéseket rendszeresen a víz alatt vízveszteség nélkül működő elszívó 

(porszívó) berendezéssel távolítják el. A kiegyenlítő tárolót is időszakosan, minden medence 

újratöltése előtt gondosan kitisztítják. 

A vízforgatók gépészeti berendezései 

A forgatott vizű rendszerek gépészeti berendezéseinek ismertetése szerkezeti elemenként –

általánosan – az alábbiak: 

Kiegyenlítő tároló:  

Ez a forgatott medencéből érkező vizet fogadó, vasbeton műtárgy vagy PP műanyag tartály az 

alábbi, megfelelő méretű „csonkokkal”: 

• használt-víz bevezető 

• tisztítandó víz szívó 

• pótvíz bevezető 

• túlfolyó 

• szintjelző 

• ürítő  

• búvónyílás 

• fölös mintavíz bevezető 

A kiegyenlítő tartályok a kiszorított vizet fogadják, mely fürdőzőként 156 liter. A szükséges 

pótvíznél figyelembe veszik még az előírt minimális pótvíz igényt, valamint a szűrőöblítés és 

a párolgás vízigényét. 

Durvaszűrő és hajfogó: 

A kiegyenlítő tárolók előtt durva előszűrőket terveznek beépíteni, melyek a nagyobb 

szennyeződéseket (falevelek stb.) távolítják el a befolyó vízből. A hajfogók a vízforgató 

szivattyúk szívóvezetékében vannak. A hajfogó egy szűrőkosár, mely a hajfogó edényben 

található. A víz a kosáron belülről kifelé áramlik át, és a kosárban a durvább uszadékok 

visszamaradnak. Tisztításukra a szűrőkosarak kiemelésével, a szennyeződések eltávolításával 

van lehetőség. 

Vízforgató szivattyú 

A vízforgató vízszintes tengelyű, centrifugál blokkszivattyú, a kiegyenlítőből szív és a 

szűrőtartály(ok) felé szállít. A gépeket beton gépalapra alapcsavarokkal rögzítik. A szivattyúk 
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műanyag szívó- és nyomóoldali vezetékeibe kézi működtetésű elzárókat és visszacsapó 

szelepeket terveznek beépíteni.  

Víztisztító szűrő gépészete 

Az előirányzott, műanyagból készült szűrők uszodavíz tisztításhoz alkalmasak. A szűrőréteg 

kétszer rostált, mosott kvarchomok vagy aktív üvegtöltet, a réteg vastagsága min. 1000 mm. 

A szűrési sebesség maximum 30 m/h. A szűrő csonkozása és szerelése biztosítja a: 

• szűrést, valamint 

• a szűrtvíz elvezetését 

• a szűrőréteg vizes (és levegős) mosatását - valamint az öblítővíz elvezetését 

• az előszűrlet elvételét 

• a szűrő légtelenítését és ürítését 

• a szűrőanyag betöltését és kiürítését 

A szűrők kézi vagy motoros pillangószelep rendszerrel szereltek. 

A levegős-vizes öblítés 30 m/h, a vizes öblítés 35 m/h előirányzott sebességgel történik, 

szabvány szerint. 

Élményelemek, élménygépészet 

Egyes medencéknél különböző komfort-növelő élményelemek beépítése tervezett. Ezeket 

külön szivattyúk, illetve légfúvók működtethetik. A szivattyúk az adott medencéből 

közvetlenül, megfelelően nagy felületű szívóidomok segítségével szívnak, így a vízforgatás 

teljesítményére nincsenek befolyással. A szívóidomok lehetnek egyben az ürítőidomok is. A 

szívóidomokból 2 db-ot terveznek elhelyezni, egymástól min. 2 m távolságra, vagy 1 db-ot, 

min. 1m2-es rácsfelülettel, a fürdőzők odaszívásának elkerülése érdekében. A szívóidomokat 

úgy tervezik kialakítani, hogy 8 mm-nél nagyobb perforáció vagy rácshézag ne legyen rajtuk, 

illetve olyan méretűre tervezik kialakítani, hogy a perforáción vagy rácsközön átáramló víz 

sebessége szíváskor 0,50 m/s-nál nagyobb ne legyen.  

A légfúvók centrifugál fúvók, a gépházi légterekből szívnak. A fúvó megvédése érdekében a 

nyomócsővezetékbe visszacsapószelepet terveznek kiépíteni, illetve állványcsövet terveznek 

kialakítani, a vízszint fölé min. 50 cm-re. A kompresszió okozta hőterhelés miatt a légfúvó 

nyomócsövét a fúvótól, csatlakozójával együtt mintegy 2 m-es csőszakaszig hőálló anyagból 

tervezik kiépíteni, pl. PVC-C-ből, PP-ből vagy acélból. 

Vegyszeradagoló tartályok és vegyszeradagoló rendszer 

A vízkezeléshez a fejezetben korábban már ismertetett vegyszerek adagolása szükséges. 

Közösségi medencéknél kizárólag az automata (vízminőségről vezérelt és időprogramos) 

vegyszeradagolás kiépítése a megengedett. Az adagolószivattyúkat a vegyszergépházakban 

(külön a sav, külön a többi vegyszer és külön a klórozó) tervezik elhelyezni egyedi gépi 

szellőztetéssel. A helyiségeket lásd a 3. sz. mellékletben csatolt alaprajzon.  

Az adagolószivattyúk az adagoló tartályokból szívnak. A vegyszeres kezeléshez szükséges 

vizet légbeszívó szelepes tömlőcsatlakozással az ivóvízhálózat biztosítja (falikutak).  
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A medencevíz fertőtlenítőszer tartalmának és pH-jának mérésére analizátort terveznek 

beépíteni, mely a fertőtlenítőszer és a pH adagoló berendezéseket automatikusan működteti a 

kézi dózisbeállításnak megfelelően. A készülékbe bevezetett nyersvíz-mintát a nyersvíz 

vezetékből vagy a medencéből veszik majd, azt a műszerre szivattyúzással vezetik, majd a 

műszert elhagyó nyomás alatti víz a vízkörbe visszakerül. A készüléken átáramló mennyiség 

szerelvényekkel beállítható, a többletvíz is az adott vízkörbe jut vissza. 

Hőcserélők 

A hőntartáshoz és felfűtéshez csöves és/vagy lemezes hőcserélőket KO acél anyagból készítik. 

A szűrtvíz vezetékbe hőfokérzékelőt, valamint áramlásjelzőt terveznek beépíteni, amely 

potenciálmentes kontaktussal jelet ad az épületgépészet felé a fűtővízáramoltatás vezérlésére. 

A wellness téri merülőmedence várhatóan melegedni fog, ezért hűteni kell. Ezt szintén 

hőcserélő beépítésével tervezik biztosítani. 

Víztelenítés 

A gépházak víztelenítése zsompokon vagy padlóösszefolyókon valósulna meg. 

Gépházak szellőztetése 

A gépházakat szellőztetéssel látják el. 

Csővezetékek, szerelvények 

A vízforgató berendezések csővezetékeit KM PVC műanyagból építik. A szerelvények kézi és 

motoros (elektromos) működtetésűek. 

Műszerezés 

A vízforgatók működésének ellenőrzésére és biztosításához az alábbi mérések tervezettek: 

• pótvíz mennyiségmérése 

• forgatottvíz mennyiségmérése 

• forgatottvíz áramlásjelzése 

• kiegyenlítők mechanikus és elektromos szintmérése 

• szivattyúk, fúvók nyomóoldali nyomása 

• szűrési nyomásesés - a szűrő tartozékaként 

• medencevíz hőfoka - távadós mérő 

• medencevíz szabadklór koncentrációja és pH értéke - automata műszerrel 

• gépek üzemállapotának jelzése - villamos berendezés részeként 

A gépészeti berendezések telepítése 

A vízforgató gépházban helyezkednek el a kiegyenlítő tárolók, vízforgató szivattyúk és 

hajfogóik, szűrők, hőcserélők és ezek vezetékei, szerelvényei, élménygépek (szivattyúk és 

fúvók, valamint ezek vezetékei és szerelvényei). 

A vegyszerek két heti/havi mennyiségei a savas és nem-savas vegyszerekhez elkülönített 

vegyszer-adagoló helyiségekben kerülnek tárolásra. Ezeket az előírások szerinti padló- és 
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falburkolatokkal, kármentővel, szellőztetéssel, vészzuhannyal, szemmosóval tervezik ellátni. A 

vegyszeradagoló szivattyúk az adagoló helyiségekbe kerülnek, és a beadagolási helyekre 

védőcsőben vezetett vezetéken jutnak el. A vegyszertárolókhoz biztosítani tervezik a 

szállítójárműnek a kívülről való elérhetőséget. 

 

A helyiségeket csúszás- és hézagmentes sav- és lúgálló burkolattal tervezik ellátni, a burkolatot 

min. 2 m magasságig tervezik futtatni. A ballonos vegyszerek kármentő tálcákban kerülnek 

majd elhelyezésre. A vegyszertárolók fala tömör és min. 10 cm vastag és a plafonig fut fel. A 

helyiségeket vegyszergőznek ellenálló ajtókkal tervezik ellátni. Az ajtók kifelé nyílnak majd. 

A vegyszeradagoló szivattyúk elektromos csatlakoztatása dugaszoló aljzatba történik. 

A tárolókban vízvételi helyet terveznek biztosítani. A savas és a klóros helyiségekbe 

vészzuhanyt és szemmosót telepítenek. A szellőzést mesterségesen, elszívással (depresszióval) 

oldják meg. A helyiségekben 8-10-szeres légcsere szükséges. Az elszívást a padló fölött 20 cm-

rel tervezik kialakítani. A vegyszertároló helyiségek elszívását egymástól függetlenül, a 

szabadba vezetik ki. A ventilátorok vezérlése két módon történik: 1. kézi kapcsolással, mikor a 

helyiségben tartózkodnak, 2. idővezérelten (negyedóránként 5 perc üzem). A ventilátor 

működését az ajtó fölött, a helyiségen kívül elhelyezett lámpával tervezik jelezni (zöld/piros 

lámpa). 

Töltő-ürítő üzemű medence 

A beltéri, gyógyvizes medence kialakítása és gépészete alapvetően megegyezik a vízforgatásos 

medencékével: 

-feszített víztükör - felső vízelvétel 

-fenékbefúvás 

A gyógyvizes töltő-ürítő üzemű medence napi leürítéssel, és a fürdőlétszámnak megfelelő, de 

minimálisan a csúcsterhelés 30%-ának megfelelő pótvízzel kell számolni.  

A medenceürítés és takarítás alatt a termálvízellátás szünetel. A gyógyvíz hőjét az 

épületgépészeti rendszerek le tudják hűteni, és így kerül a medencékhez. A 36 °C-os 

termálmedence töltő- és pótvizét 37, ill. 40°C hőfokon kéri a rendszer. A medence feltöltését 

éjszaka, a medence takarítása után tervezik elvégezni, a nyitvatartási időre biztosítva a fürdőzési 

lehetőséget. Töltéskor a víz hőfoka 37 °C. A termálmedence hőigényét a pótvízzel biztosítják. 

Ehhez a pótvíz hőfokának 40°C -os nak kell lennie a napi üzemidő alatt.  

A medencénél az alábbi mérések tervezettek: 

-medencevíz hőfoka - távadós 

-az érkező termálvíz hőfoka – távadós 

-pótvíz mennyisége 

A medencénél az automatika az alábbi: 

-a töltő-pótvíz ágba beépített motoros szerelvény töltéskor, ill. pótvíz adagoláskor 

nyitva van, üzemidőn kívül lezár 
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-a hőfokmérő a medencevíz hőfokát méri 

-a hőfokmérő letilthatja a pótvizet a beállítottnál magasabb vízhőmérséklet esetén 

-ürítéskor a beépített motoros szelep van nyitva 

Legionella fertőzés elleni védekezés 

A legionella baktériumok elszaporodásának egyik feltétele a megfelelő vízhőfok. A fürdők 

esetében az elsősorban 30 °C vízhőmérséklet feletti, az üzemeltetés során vízpermethatást 

megvalósító medencék esetében kell különös gondot fordítani a legionella fertőzés elleni 

védekezésre.  

A legfontosabb szempontok: 

-Folyamatosan, a csúcsterhelések időszakában is fenn kell tartani a megfelelő 

fertőtlenítőszer-koncentrációt. 

-A vízforgatók és az élménygépészet csőrendszereit úgy kell kialakítani, hogy ne 

legyenek benne pangó csőszakaszok. 

-Az időszakosan működtetett élménygépészeti berendezéseket minden nap, üzemidőn 

kívül, üzemkezdet előtt és legalább még egy alkalommal, legalább negyedórán át 

működtetni kell. 

-Az élményberendezések vezetékeinek, valamint a nem folyamatos vízáramlást 

biztosító vezetékeknek teljesen leüríthetőknek kell lenniük. 

A létesítmény használatbavétele előtt az Üzemeltetőnek kockázatelemzést kell elvégeznie.  

A legionella fertőzés elleni védekezést a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet szabályozza. 

bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 

szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők 

által keltett jármű- és személyforgalomé is 

A forgalmi adatokat az fa) fejezeten belül a 4.4. Létesítmény levegőtisztaság-védelmi 

bemutatása pont tartalmazza. 

bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

A későbbiekben környezeti elemenként kerülnek bemutatásra a tervezett környezetvédelmi 

létesítmények és intézkedések (iszap- és olajfogó és hőszivattyúk). 

bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó 

műveletek 

1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és 

üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás 

A telepítés nem teszi szükségessé bányaüzem, kitermelőhely vagy lerakóhely létesítését. A 

szükséges földműanyagok üzemelő bányákból fognak származni.  
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Földmérleg a jelenlegi tervezési fázisban még nem áll rendelkezésre, az építés során a 

kitermelésre kerülő föld és humusz az ingatlanon kerül hasznosításra. 

2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 

A telepítéshez szükséges alapanyagokat, a működéshez szükséges gépeket, berendezéseket 

közúton szállítják a helyszínre. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítást ld. az 

fa) fejezeten belül a 4.5. Építési eredetű légszennyezettség és az 5.6. Telepítési fázis 

zajvizsgálata című pontokban. 

A beruházás megvalósításához vízrendezés nem szükséges. 

3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és szennyvízkezelés 

Ld. az fa) fejezeten belül az 1.1. Telepítés időszakában és a 2.1. A beruházás telepítésének 

időszakában számozású pontokban. 

4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik 

Az üzemelés során az alábbi közműigények várhatóak: 

• Elektromos hálózat: Az eredeti épületegyüttes rendelkezett elektromos betáplálással. 

Ennek még meglévő elemeit el kell bontani. Vélhetően a meglévő transzformátor az 

újonnan előálló elektromos betáplálási igényeket nem tudja kiszolgálni. Amennyiben a 

szolgáltató a transzformátor cseréjéhez az épített házas transzformátor állomást 

preferálja, abban az esetben a beruházás részeként egy transzformátor helyiséget kell 

biztosítani részére. A villamosmérnök által javasolt megoldás a betonházas 

transzformátor állomás egyeztetése. Ez késztermékként érkezik a helyszínre, minden 

szükséges műszaki paramétert teljesítve, mely elhelyezésének és látványának a 

kezelését tervezik építészetileg. Az energia vételezése várhatóan kis feszültségen 

történik. A csatlakozási pont a kijelölt kisfeszültségű oldalon lesz. A csatlakozási pont 

közvetlen közelében, telekhatáron áramszolgáltatói mérő óra elhelyezése tervezett. 

Innen várhatóan földkábeles vezetéssel táplálják be az épületben elhelyezett főelosztó 

berendezést. A technológiához szükséges hőmennyiség egy jelentős részét hőszivattyús 

megoldással állítják elő. A teljes épület világítását LED fényforrású lámpatestek 

alkalmazásával oldják meg. A beruházás várható energia igénye: 680 kW. 

• Gázszolgáltatás: A tárgyi terület gázellátási szempontból a Tigáz Földgázelosztó Zrt. 

szolgáltatási területéhez tartozik. Meglévő dn200/PE 3 bar-os középnyomású 

gázvezeték a tárgyi ingatlan Lepence-patak felőli telekhatárán kívül, de még a patak 

tárgyi telek felőli sávjában halad. Erről a vezetékről egy dn63/PE 3 bar-os 

középnyomású gázbekötés van kiépítve a tárgyi ingatlan felé. Az ingatlan gázigényének 

biztosítására a meglévő bekötés megfelelő. 

• Tűzvédelem: A fürdőnél az öltözőterületnél hő- és füstelvezetést terveznek biztosítani. 

Az épületek tűzoltási felvonulási terület kialakítására nem kötelezettek. Az 

oltóvízintenzitást egy órán keresztül, a megközelítési útvonalon mért 100 méteren belül 
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elhelyezkedő föld feletti tűzcsapokról tervezik biztosítani. A szükséges oltóvíz-

intenzitás 2400 liter/perc.  

Az apartmanok esetén a szükséges oltóvíz-intenzitás 300 liter/perc. 

• Csapadékvíz elvezetés: ld. fa) fejezeten belül az 2.2. Üzemeltetés közben számozású 

fejezetben. 

• Vízellátás, szennyvízelvezetés: ld. fa) fejezeten belül az 2.2. Üzemeltetés közben 

számozású fejezetben. 

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet 

Egyéb – a fenti pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet nincs. 

6. *  a telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező 

hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes 

környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása 

Ld. fa) fejezeten belül az 1.1. Telepítés időszakában számozású fejezetben. 

bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 

külföldi referencia 

A beruházás során nem terveznek ilyen technológiát alkalmazni, bevezetni. 

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, 

hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat 

pontosítani 

Fürdő és strand esetében az adatok bizonytalansága 20-30%, az apartmanokra vonatkozó adatok 

bizonytalansága 60-70%. Ezen adatok az építési engedélyezési tervek elkészültével válnak 

biztossá. 

bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában 

meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási 

módokat 

Ld. fa) fejezeten belül a 4.2. Vizsgált terület levegőtisztaság-védelmi bemutatása és az 5.2. 

Vizsgált terület zajszempontú bemutatása című pontokban és a 2. és 3. számú mellékletekben. 

bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 

településrendezési eszközök módosítását 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2020. (IX. 11.) számú határozatában 

döntött arról, hogy módosítja a város Helyi építési szabályzatát. A korábban hatályos 

szabályozási terv egy évekkel korábbi fejlesztési elképzelés igényeinek megfelelően kialakított 

övezeti paramétereket és lehatárolásokat tartalmazott. Időközben az új tulajdonos, a Visegrád 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj257id4fa7
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Lepence Völgy Strandfürdő Kft. szándéka megváltozott, új koncepciót, a korábbihoz képest 

lényegesen alacsonyabb intenzitású beépítési elképzelést fogalmazott meg a terület 

hasznosítására, és a beépítést máshol alakítaná ki, mint amit a korábbi Szabályozási terv 

lehetővé tett. A Bord Építész Stúdió Kft. a tulajdonos megbízásából telepítési tanulmánytervet 

készített, melyet a Képviselő-testület 135/2020. (IX. 11.) határozatával befogadott és egyúttal 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Lepence fürdő területét. A helyi építési szabályzat 

módosításának célja a fürdő újjáélesztéshez szükséges beruházás számára a megfelelő 

építésjogi keretek meghatározása volt. 

Visegrád város hatályos Településszerkezeti tervét és leírását az 55/2019. (03. 27.) határozattal 

hagyta jóvá a Képviselő-testület. A Településszerkezeti terv módosítása nem volt szükséges, 

mert a kijelölt, beépítésre szánt különleges termálturisztikai terület meghatározása és 

lehatárolása továbbra is megfelel. Visegrád város korábban hatályos Helyi Építési Szabályzatát 

(HÉSZ) és Szabályozási tervét (SZT) az 3/2019. (III. 27.) rendelettel fogadta el a Képviselő-

testület. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása 

2020. decemberének végén hatályosult. 

Visegrád Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban MOTrT) harmadik része, a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Terve hatálya alá tartozik. A törvény 8. mellékletét képező, a Budapesti 

Agglomeráció településeinek területi mérlege szerint Visegrád területén a városias települési 

térség 263,93 ha. Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

módosítása ezt a mértéket nem változtatja, új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. 

Az országos és térségi jelentőségű infrastruktúra hálózat elemei közül Visegrádot a 1116j. 

Szentendre-Visegrád mellékút/tervezett kiemelt jelentőségű mellékút, a 11. sz. főút, és az 

országos kerékpárút törzshálózat 1. számú eleme, a Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű 

Euro Velo) érinti. Mindegyik a tervezési terület közelében halad, de közvetlenül nem érinti. 

Ezen kívül Visegrádon található a Visegrád -Nagymaros kompátkelő hely, amely a tervezési 

területtől távol esik. 

A jelen tervezési területen a BATrT Szerkezeti terve települési térséget jelöl. A hatályos 

Településszerkezeti terv beépítésre szánt területet, Ktk jelű különleges turisztikai területet jelöl 

ki, tehát új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. A különleges turisztikai terület egy 

része azonban az OÖH magterület övezetével érintett. 

Az OTrT Visegrád teljes közigazgatási területét a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetébe sorolja. A korábban hatályos HÉSZ és Szabályozási terv 

meghatározta a tájképvédelmi szempontból kijelölt, telken belül be nem építhető területeket és 

a településképi rendelet meghatározta a tájba illesztés követelményét, látványterv készítéshez 

köti az épület elhelyezést. A telken belül be nem építhető terület kijelölése a korábbi beépítési 

elképzelésekhez igazodott. A HÉSZ és Szabályozási terv módosítása a jelenlegi beépítési 

elképzelésnek megfelelően a lehatárolást pontosítja, de a telken belül be nem építhető kijelölés 

érdemi tájképvédelmi szándékán nem változtat: az a cél, hogy a telek meredek és magasra 

emelkedő részén ne jelenjenek meg épületek, továbbra is érvényesül. 
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Az OTrT és a BATrT Visegrád teljes közigazgatási területét a világörökségi és világörökségi 

várományos terület övezetébe sorolja. A hatályos Településszerkezeti Terv világörökségi 

várományos területet nem határol le, mert még nem készült el a világörökségi kezelési terv, 

amely alapján a helyi lehatárolás elkészíthető lenne. 

Az MOTrT törvény 2018. évi elfogadásával a vízminőség védelmi terület lehatárolása 

Visegrád területén megváltozott, így a tervezési terület teljes egészben vízminőség védelmi 

területen belül fekszik. A vízminőség védelmi terület új lehatárolását a Településszerkezeti terv 

és a Szabályozási terv egyaránt tartalmazza. A HÉSZ és Szabályozási terv meghatározza a 

vízminőségvédelem szabályait. A lehatárolást a HÉSZ és a Szabályozási terv módosítása nem 

változtatja meg.  

Ásványi nyersanyagvagyon övezete Visegrád teljes közigazgatási területét és a tervezési 

területet is érinti. A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott bányászati 

adatszolgáltatás szerint Visegrádon sem bányatelek sem nyilvántartott ásványvagyon nincs. 

Jelen tervezési területen bányászati tevékenységet nem végeztek. 

Földtani veszélyforrás területének övezete Visegrád teljes közigazgatási területét és a 

tervezési területet is érinti. A 2019-ben elfogadott településrendezési eszközökhöz adott 

bányászati adatszolgáltatás megadta a felszínmozgásos területek helyét, amit a 

Településszerkezeti Terv jelöl. A jelen tervezési területet nem érinti.  

Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

(PMTrT) egyedileg meghatározott megyei övezetei közül a Turisztikai fejlesztések támogatott 

célterületének övezete Visegrád teljes közigazgatási területére kitejed. PMTrT 10. § A 

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések 

településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési 

eszközei készítése, felülvizsgálata, valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a 

párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a 

koordinált tervezés keretében, valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak 

megteremtésével valósítható meg. Lepence fürdő fejlesztése a térségi szempontok 

figyelembevétele mellett nem minősíthető olyan párhuzamos fejlesztésnek, amely más hasonló 

fejlesztést befolyásol. 

Visegrád város hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2019-ben készült el, a 54/2019. 

(03.27.) önkormányzati határozattal volt elfogadva. A tervezett módosítás a fejlesztési 

koncepcióval összhangban áll, Lepence fürdő újjáélesztése a turizmus fogadásának minőségi 

fejlesztése, az aktív pihenést, sportot kereső turizmus szélesebb kínálatának kialakítása és a 

termálstrand újjáélesztése témakörében megnevezett cél. 

2006-ban Lepence fürdő területére önálló Szabályozási terv készült, amely a strand teraszos 

medencéjének szintjéig a teljes hegyoldalra nagymértékű beépítést tett lehetővé 20% 

megengedett legnagyobb beépítettséggel, 15 méter megengedett legnagyobb 

építménymagassággal, de egyes helyeken 22 méter megengedett homlokzatmagassággal. A 

medence környezetében terepszint alatti építési helyet határozott meg, a telek felső részén be 
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nem építhető telekrészt jelölt ki. A szabályozás láthatóan egy konkrét fejlesztési elképzelés 

számára teremtette meg az építésjogi kereteket. A fejlesztés azonban nem valósult meg. A 

2006-os szabályozást a 2019-ben elfogadott Szabályozási terv váltotta fel a településrendezési 

eszközök teljes felülvizsgálatának eredményképpen. Ez a korábbi fő övezeti paramétereket 

megtartotta a területen azért, hogy az önkormányzatnak ne kelljen kártalanítási igény 

keletkezésével számolnia. Az említett Szabályozási terv megtartotta a korábban kijelölt 

terepszint alatti építési hely és a telken belül be nem építhető terület jelölését is. Feltünteti a 

Natura2000 természetmegőrzési és madárvédelmi területek határát, valamint az országos 

ökológiai hálózat magterületét. 

bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó 

tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési 

helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más 

tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti 

meghatározott küszöbértéket 

A 027/7 hrsz-ú telek bérlésén (parkoló) kívül nem kerül sor összetartozó tevékenységnek 

minősülő új tevékenység megvalósítására. A tervezett tevékenység a telepítési helyen vagy a 

szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel 

összeadódva nem éri el a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint 

meghatározott küszöbértékeket. 

c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 

településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési 

döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, 

amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

Ld. bl) pontban. 

e) a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-

igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes 

becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen 

környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási 

lehetőségeire figyelemmel 

Ld. fa) pontban. 

f) a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti 

elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve 

a c) pontban leírt befolyásoló tényezőket is, különösen 
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fa) 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 

1. Hulladékok keletkezése, kezelése 

1.1.Telepítés időszakában 

A 191/2009. (IX. 15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendelet szerint az 

építési szerződésben meg kell nevezni az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezettet. A 

felelős műszaki vezető döntése alapján a természetes építőanyagok és a bontott építési termékek 

a keletkezés helyszínén építőanyagként felhasználhatók, ezt rögzíteni kell az építési naplóban.  

Az építési és bontási tevékenység során keletkező hulladékok nyilvántartását a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet szerint kell vezetni.  

Az építtetőnek gondoskodnia kell az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt „az építési és 

bontási hulladék kezelése” címszó alatt szereplő előírások betartásáról. Az építési és bontási 

hulladékokat a rendelet 1. számú melléklete alapján kell csoportosítani.  

Ha bármely hulladékcsoport mennyisége eléri a rendelet 1. számú melléklete szerinti 

táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó 

hulladékot elkülönítetten gyűjteni a hulladékkezelőnek történő átadásig és a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti építési és bontási hulladék nyilvántartó lapot kell 

kitöltenie a ténylegesen keletkezett hulladékról. A bontási hulladék nyilvántartó lapot, 

valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes 

környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. 

Az építési és bontási munkák során keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletnek megfelelően elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni. Gyűjtésük, szállításuk során 

a környezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik.  

A terület előkészítéseként történő bontás során a következő hulladékok keletkezésével 

számolhatunk. Bontási terv nem készül. A várható bontási időszak 2 hónap. 

  Bontási hulladék Keletkezési mennyiség 

Sor-  

szám 

A hulladék anyagi 

minősége szerinti  

csoportosítás 

Azonosítószám 
Küszöbérték  

(t) 
Mennyiség 

mértékegység 

(tonna) 

1.  Kitermelt talaj 
 17 05 04 

17 05 06 
20 <1 ezer t 

 2.  Betontörmelék  17 01 01 20 200 t 

 3.  Aszfalttörmelék  17 03 02 5 5 t 

 4.  Fahulladék 17 02 01  5 30 t 

 5.   Fémhulladék   17 04 01  10 t 
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  Bontási hulladék Keletkezési mennyiség 

Sor-  

szám 

A hulladék anyagi 

minősége szerinti  

csoportosítás 

Azonosítószám 
Küszöbérték  

(t) 
Mennyiség 

mértékegység 

(tonna) 

 17 04 02 2 

 17 04 03 

 17 04 04 

 17 04 05 

 17 04 06 

 17 04 07 

 17 04 11 

 6.  Műanyag hulladék 17 02 03  2 5 t 

 7. 

 Vegyes építési és bontási 

hulladék 

 

17 09 04 10 50 t 

8. 
 Ásványi eredetű 

építőanyag-hulladék 

 17 01 02 

 

 

40 

 

 

200 

 

 

t 

 17 01 03 

 17 01 07 

 17 02 02 

 17 06 04 

 17 08 02 

 17 01 03 

 17 01 07 

 17 02 02 

 17 06 04 

17 06 05* azbeszt 

 17 08 02 

* veszélyes hulladék 

A beruházás során különféle hulladékok keletkezésével kell számolni. Az építés, szerelés, 

berendezés idején veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok következő főbb 

csoportjainak keletkezése várható: 

• építőanyag (cement, beton, tégla, stb.) törmelék,  

• tömítő-, szigetelőanyag hulladék, 

• bitumen hulladék, 

• festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai, 

• szennyezett hígító és oldószerek, 

• fémhulladék (vas, acél, színesfém), 

• fa hulladékok, 

• papírhulladékok, 

• műanyag hulladékok, 

• olaj- és olajos hulladékok, 

• gumi hulladékok, 

• egyéb hulladék. 
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A létesítés során jellemzően keletkező hulladékoknak a 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet 1. 

számú melléklete szerinti fő- és alcsoportjait a következő táblázatban mutatjuk be: 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

- 08 

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és 

nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladékok 

- 08 01 
festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 

valamint ezek eltávolításából származó hulladékok 

- 08 02 
egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából 

és felhasználásából származó hulladékok 

- 08 04 
ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 

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

hulladékok 

- 12 01 
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladékok 

- 13 
Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajakat, valamint a 

05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) 

- 13 01 hidraulika olaj hulladékok 

- 13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok 

- 13 07 folyékony üzemanyagok hulladékai 

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

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

- 15 
Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott abszorbensek, 

törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

- 15 01 
csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékokat) 

- 15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

- 16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

- 16 06 elemek és akkumulátorok 

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

- 17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

- 17 02 fa, üveg és műanyag 

- 17 03 bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek 

- 17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

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

meddő 

- 17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 

- 17 09 egyéb építkezési és bontási hulladékok 

- 20 
Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló kereskedelmi, ipari 

és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

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

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

- 20 03 egyéb települési hulladék 

- 20 03 03 úttisztításból származó hulladék  

- 20 03 egyéb települési hulladék. 
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A létesítmény építése során a következő hulladékok keletkezése várható az építési hulladék 

tervlap szerint: 

  Építési hulladékok Keletkezési mennyiség 

Sor-  

szám 

A hulladék anyagi 

minősége szerinti  

csoportosítás 

Azonosítószám 
Küszöbérték  

(t) 
Mennyiség mértékegység (tonna) 

1.  Kitermelt talaj 
 17 05 04 

17 05 06 
20 >2-3 ezer t 

 2.  Betontörmelék  17 01 01 20 20 t 

 3.  Aszfalttörmelék  17 03 02 5 1 t 

 4.  Fahulladék 17 02 01  5 4 t 

 5.   Fémhulladék  

 17 04 01 

 

2 
3-5 t 

 17 04 02 

 17 04 03 

 17 04 04 

 17 04 05 

 17 04 06 

 17 04 07 

 17 04 11 

 6.  Műanyag hulladék 17 02 03  2 2-4 t 

 7. 

 Vegyes építési és bontási 

hulladék 

 

17 09 04 10 25-40 t 

8. 
 Ásványi eredetű 

építőanyag-hulladék 

 17 01 02 

 

 

40 

 

 

25-40 

 

 

t 

 17 01 03 

 17 01 07 

 17 02 02 

 17 06 04 

 17 08 02 

 17 01 03 

 17 01 07 

 17 02 02 

 17 06 04 

17 06 05* azbeszt 

 17 08 02 

* veszélyes hulladék 

Az építőmunkások jelenlétének következtében kevert kommunális hulladék (20 03 01) 

keletkezik, amely szabványos, fedett konténerben gyűjthető, és a helyi kommunális szolgáltató 

részére átadható. Mennyisége attól függően változik, hogy az építkezésen milyen létszámmal 

és munkaidő beosztással fognak dolgozni.  

A tervezett építés és bontás során keletkező hulladékok – környezetvédelmi szempontból 

megfelelő – gyűjtéséről és elszállításáról, illetve azok ellenőrzéséről a beruházó a kivitelezőkkel 

kötendő szerződésekben rendelkezik.  
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Az azonosító kódok alá besorolt hulladékokat további kezelésre az adott kódszámra érvényes 

engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek kell átadni. Az azonosító kódok alá besorolt 

hulladékokat lehetőség szerint újra kell hasznosítani, a nem hasznosítható hulladékokat lerakóra 

kell szállíttatni. A hasznosítási/ártalmatlanítási átadásról a megbízott szakcég a beruházónak 

visszaküldött és a végső átvevő által aláírt igazolójegyekkel bizonyítja a hulladékok megfelelő 

kezelését/elhelyezését.  

Az építési munkálatok lezárulását követően az ideiglenes felvonulási területeken hulladék nem 

hagyható hátra.  

A beruházás telepítése során keletkező hulladékok – a jogszabályokban foglaltak betartása 

esetén - nem okoznak környezetterhelést. 

1.2.Üzemelés közben 

A fejlesztési területen az üzemeltetésből adódóan – tekintettel arra, hogy nem ipari gyártási / 

termelési folyamatról beszélünk, hanem szolgáltatásról – kevés fajtájú és kis mennyiségű 

hulladék keletkezik. A kis számú irodai alkalmazott tevékenységéből kommunális hulladék 

keletkezik, a karbantartást külsős cégek általában cseredarabokkal végzik, a medencevíz 

kezeléséhez használatos vegyszereknél betétdíjas kannákat és IBC tartályokat használnak (azaz 

cserélik őket); így a dolgozók és vendégek szociális tevékenységéből keletkeznek hulladékok. 

A fürdő normál üzemelése során zömmel települési jellegű hulladékok keletkeznek, mely a 

városi szolgáltató által biztosított sűrűséggel kerül elszállításra. Várható még konyhai zsírfogó 

hulladék és a parkoló olajfogó műtárgyának tisztításából származó veszélyes hulladék. 

Javasolt és elvárt az intézménytől a papír/karton, illetve a műanyag/PET italos edényzet és 

hulladék szelektív gyűjtése, melynek céljából több nyilvános és irodai szelektív gyűjtőpontot 

kell kialakítani és figyelemfelkeltő módon feliratozni. 

Szükséges még továbbá a használhatatlanná vált, kimerült szárazelemek, irodai tonerek és 

tintapatronok, illetve világítóelemek szelektív gyűjtése és ártalmatlanításra történő átadása, 

szakcég megbízásával. 

A létesítmény területén több ponton lesznek felállítva a hulladékok gyűjtésére alkalmas 

edényzetek, amelyek kiürítése naponta fog megtörténni. Ezen edényzetekből a hulladékokat a 

központi hulladék gyűjtőhelyen felállított konténerekbe fogják szállítani. A tervezett központi 

hulladék gyűjtőhely a részletes helyszínrajzon jelölésre került.  

A keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladékfajtára vonatkozó, érvényes 

hulladékszállítási és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozó részére kerülhetnek 

átadásra megfelelő gyakorisággal a később kötendő hulladék-szolgáltatási szerződés szerint. 

Az engedélyek meglétének ellenőrzéséről a hulladékok termelőjének az átadás előtt 

gondoskodnia kell.  
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A keletkező hulladékok nyilvántartását és bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 

települési hulladékok gyűjtését a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok 

gyűjtését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint szükséges végezni.  

A hulladékok nyilvántartása, gyűjtése, szállítása, kezelése meg kell, hogy feleljen a hatályos 

környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak, következésképpen hulladékok okozta káros 

hatásokkal nem kell számolnunk. 

1.3.Felhagyás időszakában és havária esetén  

A felhagyás időszakában keletkezhetnek hulladékok, ekkor a hulladék fajták megegyeznek a 

telepítés időszakában keletkező hulladékokkal, mennyiségük előre nem becsülhető, mert a 

felhagyás nem jár feltétlenül teljes bontással, sokkal valószínűbb és észszerűbb a funkcióváltás. 

Havária esemény következtében a keletkező hulladékok a beépített anyagok fizikai 

sérüléseiből, esetleg égéséből, valamint az üzemeltetés során felhasznált anyagok és a keletkező 

hulladékok gyűjtő edényzeteinek sérüléséből, kifolyásából, kémiai reakcióiból adódhatnak. 

Ezen hulladékok döntően a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. számú melléklete szerinti 16-

os, 17-es, 18-as, 19-es és 20-as főcsoportjaiba sorolható veszélyes és nem veszélyes hulladékok, 

az alábbiak szerint: 

Azonosító kód A hulladék megnevezése 

 16 05 09 
 használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-tól vagy 

a 16 05 08-tól 

 16 07 99  közelebbről meg nem határozott hulladék 

 17 01 06*  veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke 

 17 01 07 
 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-

tól 

 17 02 04*  veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 

 17 04 09*  veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 

 17 06 04  szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 

 17 09 03* 
 veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert 

hulladékot is) 

 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 

 18 02 05*  veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer 

 18 02 06  vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től 

 19 01 17*  veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 

 19 01 18  pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től 

 20 01 99  közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók 

 20 03 01  egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 

 20 03 07  lomhulladék 

Mennyiségük előre nem becsülhető, gyűjtésüket azonosító kódonként elkülönítve szükséges 

végezni, átadásuk a kezelésükre feljogosítással rendelkező vállalkozások számára történhet. 



20/270 Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft., Visegrád Lepence Fürdő fejlesztés 

Előzetes vizsgálati dokumentáció 

 

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.                             28/84 2020. dec-2021. jan. 

 

2. A vizek és a talaj igénybevétele, terhelése 

2.1.A beruházás telepítésének időszakában 

Felszíni vizek igénybevétele és terhelése:  

Az építési munkálatok felszíni vízfolyásra sem minőségi, sem mennyiségi értelemben 

nincsenek hatással.  

Az építési fázis elején a területre hulló mértékadó csapadékvíz teljes mennyisége elszikkad a 

területen, a fázis végén pedig az üzemelés közbeni állapotok állnak be.  

Felszín alatti vizek igénybevétele és terhelése: 

A telepítés időszakában szükséges vízfelhasználást a meglévő vezetékről való ideiglenes 

lecsatlakozással, ideiglenes vízmérővel oldják meg. Az építési fázis során kommunális 

szennyvíz keletkezése várható, a kihelyezett mobil WC-k üríttetéséről/elszállíttatásáról a 

kivitelező fog gondoskodni. A hévíz kitermelő rendszer nem módosul. 

Talajvízszennyezésre csak súlyos üzemzavar, havária esetén kerülhetne sor, amely a 

munkagépek, szállítójárművek üzemanyag tankjainak sérülése során történő elfolyásokból 

adódhatna. Az ilyen típusú haváriák bekövetkezésének esélye rendkívül csekély. Egy esetleges 

havária esetében a kármentesítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat (219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rend.) kell betartani. A felszín alatti vízszennyezés bekövetkezését - az utánpótlódás 

megszüntetésével és a szennyeződött talaj haladéktalan eltávolításával, ill. fokozott 

elővigyázatossággal - meg lehet akadályozni.  

Talaj igénybevétele és terhelése:  

A tereprendezéssel érintett területekről kitermelik a talajt és előtte letermelik a humuszt. A 

letermelt humuszt és a kitermelt talajt külön-külön deponálják a területen történő 

újrafelhasználásig. A földmunkákat fokozott talajminőségi ellenőrzés mellett kell végezni. Az 

esetlegesen keletkező szennyezett talaj csak alkalmas lerakóhelyre szállítható. Szennyezett talaj 

tereprendezésre nem használható.   

A tankolás szállító járművek esetén kiépített benzinkutakról történik. A munkagépek 

üzemanyagát tartálykocsik biztosítják. A töltőpisztolynak köszönhetően egy esetleges 

olajszennyezés lehetősége minimális. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése 

kármentő tálca felett történjen a havária esetek elkerülése végett. Az építéshez használt gépeket 

a Lepence-pataktól távolabbi területeken kell tárolni. 

Az építési időszakban nem történik szennyező anyag bevezetés a talajba, ilyen csak havária 

esetén fordulhatna elő. Ilyen esetben a talajba jutó szennyező anyag mennyisége (max. az adott 

jármű tankjában lévő mennyiség) korlátozott, az esemény azonnal észlelhető, és a kárelhárítás 

azonnal megkezdhető. Ilyen esemény bekövetkezésének a valószínűsége rendkívül csekély, 

ezen kívül csak átmeneti, rövid ideig tartó és visszafordítható terhelést okozna. 
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2.2. Üzemeltetés közben 

Vízellátás 

A tárgyi terület vízellátási szempontból a DMRV Zrt. szolgáltatási területéhez tartozik. A tárgyi 

ingatlanon belül a 11. jelű út felőli oldalon NA150 vízvezeték halad, mely aztán elkanyarodik 

a Lepence-patak irányába, még mindig ingatlanon belül. Erről a vezetékről egy NA100 leágazás 

van, mely vezeték ingatlanon belül halad visszafelé a 11. jelű út irányába, majd a Thermál Hotel 

Visegrád kertjében halad tovább Ny-i irányba. A tárgyi területen a 1203/1 ingatlanra van egy 

NA100 vízbeállás, melynek bekötővezetéke a tárgyi ingatlanon belül halad.  

A közműtervező előzetes becslése szerint a tervezett létesítmények vízigénye a meglévő 

vízcsőhálózatról biztosítható egy új vízbekötés kiépítésével.  

A bekötésről igényelt oltóvízigény 300 l/perc. A külső, épületen kívüli tűzcsapokról 

biztosítandó oltóvízigény 2400 l/p. Ennek biztosítása a védendő létesítmény 100 m-én belül a 

meglévő vízvezetékekről, 4 db új föld feletti tűzcsap kiépítésével biztosítható. 

A kapott adatszolgáltatás szerint lesz termálvizes és normál melegvizes medence is. A 

termálvizes medence feltöltéséhez szükséges termálvizet a meglévő K7-jelű KTVF: 29119-

6/2012. számú határozattal módosított KTVF:48374/2005. ikt.sz. határozat alapján vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel (2022. szeptember 30. napjáig hatályos, ld. 8. sz. mellékletben) 

rendelkező 1301,7 m talpmélységű termálkútból kívánják kitermelni. A kitermelt víz minősége 

gyógyvíz. A K7-es termálkút jelenleg is több létesítményt szolgál ki (A kút vizét hasznosítja a 

strandon kívül a pilisszentlászlói út másik oldalán álló Termál Hotel, távolabb a Szent Kozma 

és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő, valamint a strand területe mögött a 

völgyben húzódó ásványvíz palackozó üzem is.). A KTVF: 48374/2005. számú vízjogi 

üzemeltetési engedély kiterjedt a Lepencei strandra történő vízátadásra. Az engedélyben 70.000 

m3/év kapacitás volt biztosítva a strandfürdő üzemeltetéséhez.  A tervezett strandfürdő ezt a 

korábbi kapacitást, lekötött vízmennyiséget kívánja ismét igénybe venni. 

A termálvíz alacsony hőmérséklete (38 °C) nem teszi lehetővé a tovább hűtését hőkinyerési 

céllal. A medencéből elfolyó víz hőmérséklete 30-32°C, melynek átlagos várható térfogatárama 

lehetővé teszi további hűtését akár 15 °C-ig is víz-víz közvetítőközeges hőszivattyú 

beépítésével. Az így kinyerhető hő mennyisége ~160 kW. A kinyert hőenergia mind télen, mind 

nyáron hasznosítható. A kültéri medencéből elvezetett termálvizet egy föld alatt elhelyezett 

termálvíz tartályba tervezik gyűjteni, ahonnan szivattyúval külön fűtési vezetékpáron keresztül 

tervezik bejuttatni az épület gépészeti helyiségében elhelyezett lemezes hőcserélőbe, amelyen 

keresztül a hőt hasznosítani tudja a hőszivattyú.  

A forgatott vizű medencék (kültéri medencék) vízellátására, töltő- és pótvízként egyaránt ivóvíz 

minőségű víz kell rendelkezésre álljon. A vizek minőségének ki kell elégítenie a 37/1996. (X. 

8.) NM rendelet előírásait. A medencetöltő víz és a pótvizek a vízforgató gépházakban fognak 

rendelkezésre állni az uszodatechnika részére.  

Szennyvízelvezetés 

A tárgyi terület vízellátási szempontból a DMRV Zrt. szolgáltatási területéhez tartozik. A tárgyi 

terület elválasztott rendszerben csatornázható. Két db meglévő szennyvízcsatorna a tárgyi 
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területen belül a 11. jelű főút felőli részén húzódik.  

A gépészeti adatszolgáltatás szerint a mértékadó kommunális szennyvízmennyiség 10,5 l/s. A 

konyhai szennyvíz csatornába vezetés előtt zsírfogó műtárgyon halad keresztül, amely 

biztosítja a csatornába vezethetőség kritériumait. 1 db 4 l/sec teljesítményű külső zsírfogó 

tervezett a fürdő konyhájához. 

A medencék napi utántöltéséből eredő szennyvízelvezetés, ill. a szűrő-öblítő vizek elvezetése 

és a lábmosók napi ürítő és túlfolyóvizeinek elvezetése, melynek mennyisége 140,7 m3/nap, a 

szennyvízcsatornába fog történni. Az elvezetendő vizek mennyisége a napi összes pótvízzel és 

a medence töltővízzel (178,4 m3/nap) gyakorlatilag megegyezik, annál a párolgási veszteséggel 

kevesebb. A vízforgatók szűrő-öblítővizének számított átlagos lebegőanyag tartalma 60-100 

mg/l. A medencéktől, a lábmosóktól, valamint a vízforgató szűrőktől távozó ürítő- és 

szűrőöblítő vizek vízminőségi jellemzőinek ki kell elégítenie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet előírásait. 

A közcsatornába vezetendő napi összes szennyvíz mennyisége 450 m3/nap. A közcsatornába 

vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben 

meghatározott határértékeket. A közműtervező előzetes becslése szerint a tervezett 

létesítmények szennyvízelvezetése a meglévő szennyvízcsatornák, mint befogadók felé 

biztosítható, ingatlanon belüli új szennyvízcsatornák kiépítésével.  

A töltő-ürítő medence (beltéri termál wellnes medence) és lábmosójának vízigénye 154,4 

m3/nap. A termálvizes medence elvezetendő vizeinek mennyisége 153,2 m3/nap. A termálvizes 

medence elvezetendő vizét a Lepence-patakba tervezik bevezetni. 

A forgatott rendszerek gravitációs ürítő vizeit, valamint a kiegyenlítő tartályok túlfolyó 

gravitációs vizet, illetve az évente egyszer (időszakos üzemű medencék), ill. kétszer (egész éves 

üzemű medencék) esedékes medenceürítő vizet is a Lepence-patakba tervezik bevezetni. 

Az évente egyszer (időszakos üzemű medencék), ill. kétszer (egész éves üzemű medencék) 

esedékes medenceürítő víz és napi túlfolyó víz lebegőanyagot gyakorlatilag nem tartalmazó 

tiszta víz, fertőtlenítőszer tartalma legfeljebb 0,3-0,4 mg/l. A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 

alapján ezek a vizek csapadékvízként elvezethetők.  

1781,3 m3/év mennyiségű medencevíz kerülne bevezetésre a felszíni vízbe.  

A K-7 termálkútból vett vízminta 2018.11.06-ai laborvizsgálati jegyzőkönyvét a 10. sz. 

mellékletként csatoltuk. 

A Lepence-patakba történő használt medence víz bevezetéséhez vízjogi létesítési engedélyt kell 

kérni a környezetvédelmi hatóságtól és a bevezetéshez a patak kezelőjétől szükséges megkérni 

a befogadói nyilatkozatot. A patak kezelőjének elvi hozzájáruló nyilatkozata a csapadékvíz és 

a használt medencevíz patakba történő bevezetéséhez a 9. sz. mellékletként csatolásra került. A 

bevezetést megelőzően a Lepence-patak vízminőségének rögzítése tervezett alapállapot 

vizsgálat keretében. A Lepence-patakba bevetésre kerülő használt medencevíz szennyezőanyag 

tartalma nem haladhatja meg a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatározott 

határértékeket. 
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Csapadékvíz elvezetés: 

A fürdőbe érkező vendégek számára a 11. sz. főút túloldalán a meglévő gokart pálya és 

kalandpark helyén lesz biztosítva a vendégek parkolása, melynek bővítése, átépítése jelenleg 

nem tervezett. 

A tervezett épületek tetejéről 110 l/sec csapadékvíz várható, mely tiszta csapadékvíznek 

tekinthető. A tetők csapadékvize külön kerülne gyűjtésre és az ingatlanon kerülne 

elszikkasztásra, illetve az elszikkasztásra nem kerülő többletmennyiség a Lepence-patakba 

kerülne bevezetésre. A Lepence patak befogadója a Duna. 

A szálláshelyekhez tervezett új parkoló részére önálló csapadékvízelvezetést fognak tervezni. 

A parkoló csapadékvize iszap- és olajfogón kerülne átvezetésre, majd a Lepence-patakba 

kerülne bevezetésre. Az előzetesen kalkulált csapadékvíz mennyisége 125 l/s. A kiválasztott 

olajfogó típusa ACO Oleopass-C-FST NS15 záportúlfolyós, iszapleválasztó térrel, 

koaleszcensz szűrővel. Maximum átfolyás 150 l/s (zápor esetén), iszaptér 3000 liter, olajtartály 

464 liter. 

A csapadékvíz-elvezetés koncepcionális kialakítását az építési engedélyezési tervdokumentáció 

közműfejezete fogja tartalmazza. A csapadékvíz-elvezetés részletes terveit külön vízjogi 

létesítési eljárásban kell engedélyeztetni a környezetvédelmi hatósággal. Az olajjal 

szennyeződhető csapadékvizek Lepence-patakba történő bevezetésére engedélyt kell kérni a 

környezetvédelmi hatóságtól.  

Talaj igénybevétele és terhelése:  

A jogszabályi előírásoknak, ill. a technológiai előírásoknak megfelelően kialakított 

anyagtárolás, hulladékgyűjtés, csapadékvíz- és szennyvízelvezetés során talaj-, illetve talajvíz 

szennyezés normál üzemi körülmények között nem várható.  

2.3.Felhagyás időszakában 

A felhagyás időszakában a közművek üzemeltetése (esetleg átmenetileg, átmenetileg 

funkcióváltás idejére) megszűnik. Amennyiben funkcióváltás helyett teljes bontás történne, 

ugyanolyan mértékű és jellegű környezeti hatásokra lehet számítani, mint építés ideje alatt, de 

sem az egyik, sem a másik esetben nem várhatóak minőségi és mennyiségi változások a felszíni 

és a felszín alatti vizekben. 

2.4.Havária esetén 

Rendkívüli események természeti katasztrófák, emberi mulasztások, balesetek következtében 

alakulhatnak ki.: 

- természeti katasztrófák: földrengés, heves események: zápor, orkán, villámcsapás, 

tűzeset, stb. 

- üzemzavarok: elektromos áram, szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat 

meghibásodása: exfiltráció, dugulások, elöntések; kiömlések; stb. 

- balesetek: ütközések, felborulások, alkalmazotti sérülések stb. 
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A vízkezelésnél alkalmazásra kerülő vegyszerek tároló helyeinek durva sérülése esetén (pld: 

földrengés) fordulhatna elő talajszennyeződés. Visegrád környéke azonban nem tartozik 

földrengés érzékeny zónába. 

A természeti katasztrófa kivételével a havária helyzetek megelőzésére fel lehet készülni: 

megfelelő tároló helyek kialakításával, intézkedési tervek, üzemelési szabályzatok 

készítésével. A kibocsátás oka rövidtávon megszüntethető és kezelhető. Az okozott környezeti 

kár haladéktalanul felmérhető, a szennyezés lokalizálható, ill. a kármentesítés (szükség esetén) 

végrehajtható. 

3. Tájvédelem, Természetvédelem, Natura 2000 hatásbecslés 

Ld. az 5-7. sz. mellékletekben. 

4. Levegőtisztaság-védelem 

A levegőtisztaság-védelem fejezet célja a tervezett környezethasználattól és a létesítménytől 

eredő légszennyezőanyag kibocsátás, a várható környezeti levegőterheltség, valamint a területi 

érintettség és a hatásterület meghatározása a helyszíni adottságok és környezeti körülmények 

figyelembevételével. 

4..1. Alkalmazott levegővédelmi jogszabályok, vizsgálati módszer 

Az előzetes vizsgálatot levegővédelem szempontból az alábbi jogszabályok és műszaki 

előírások alapján végeztük el. 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről 

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és 

légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

Visegrád Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 3/2019. (III. 

27.) önkormányzati rendelete – 

egységes szerkezetben a 17/2020. 

(XII.18.) önkormányzati rendelettel 

a helyi építési szabályzatról 

A légszennyezés-terjedést és a várható levegőterheltséget az MSZ 21457/1-7:2002 magyar 

szabványsorozatban előírtak szerint vizsgáltuk. Az előzetes vizsgálattal érintett tevékenység 
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levegőkörnyezeti hatását és a levegővédelmi hatásterületet AIRCALC 5 v5.1.1 típusú ON-LINE 

Hatásterület Modellező rendszerrel határoztuk meg. A felszíni jellemzőknél, valamint a 

légszennyezőanyagok terjedésénél a tervezési terület környezetére jellemző felszíni és 

domborzati, illetve meteorológiai körülményeket vettük figyelembe. A tervezett létesítmény 

működése nélkül a környezetben kialakult alap levegőterheltséget a létesítmény kibocsátásaira 

jellemző légszennyező anyagokra vizsgáltuk az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

adatainak felhasználásával. 

Légszennyezés-terjedésnél figyelembe vett környezeti jellemzők: 

Szélsebesség 2,8 m/s Hőmérséklet 10,4 °C domborzat: dombság 

Stabilitási 

együttható „D” 

0,270 

Felszín: z0 = 0,3 

erdő 

CO NO2 PM10 

561,5 

µg/m3 
26,4 µg/m3 

29,8 

µg/m3 

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 

jellemzők a következők szerint alakulnak: labilis 13 % (Pasquill A, B, C); semleges 64 % 

(Pasquill D); stabil 23 % (Pasquill E, F). Az átlagos üzemeltetési körülményeket és az építési 

tevékenység hatását a legnagyobb valószínűségre, a „D” stabilitási együttható alkalmazásával, 

átlagos szélsebességgel vizsgáltuk. 

4.2. Vizsgált terület levegőtisztaság-védelmi bemutatása 

A Lepencei Strandfürdő Visegrád Város közigazgatási területén, a várostól délre, Lepence 

településrészen, a Lepence völgy 1. szám és 1813 hrsz. alatt helyezkedik el. A területre a 11-es 

Budapest – Esztergom – Tát másodrendű főúton, valamint a Szentendre – Visegrád 1116 j. ök. 

úton jutunk el.  A főúton Visegrád és Esztergom irányából közelíthető meg a terület. A Lepencei 

Strandfürdőhöz a 11-es főútról a 45+414 km szelvényben leágaztatott 1116 j. ök. út rövid 

szakasza, majd az ök. út 19+708 km szelvényében leágaztatott 1203/1 hrsz. alatti 

önkormányzati út vezet. A 11-es főút és a 1116 j. ök. út kereszteződéséből lehet a szomszédos 

Thermal Hotel Visegrád épületéhez, illetve a bejáratához is bekanyarodni. Ebből a 

kereszteződésből északnyugati irányban, a Duna folyam felé vezet egy közforgalom előtt 

megnyitott magánút, amely egy parkoló számára kijelölt területhez ad közúti kapcsolatot. A 

létesítmény levegővédelmi áttekintő helyszínrajza az L1. ábrán látható. 
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L1. ábra Vizsgált terület levegővédelmi áttekintő helyszínrajza 

Az egykori strandfürdő és egyben a jelenlegi tervezési terület a Lepence, 1813 hrsz. alatt 

helyezkedik el, amely ingatlan övezeti besorolása a helyi építési szabályzat szerint „Ktk” 

különleges termálturisztikai övezet. Környezetében a keleti oldalon nagy kiterjedésű „Ev” 

védelmi erdőövezet található a 023/15 hrsz. alatt. Az erdőterületen nincs lakóház, vagy egyéb 

épület, a területet összefüggő lombos erdő és aljnövényzet fedi. Épületek északkeleti irányban, 

a Hosszú-völgy településrészen helyezkednek el, ahol az építési övezeti besorolás „Üh” hétvégi 

házas övezet. A strandfürdőhöz legközelebb található épületek a Hosszúvölgy dűlő 1069 hrsz. 

és 1071 hrsz. alatti hétvégi üdülőházak. 

Északi oldalon a strandfürdő területét a 11-es főút határolja, a főút túloldalán a „Zkp” közpark 

övezetbe sorolt 027/3 hrsz. alatti beépítetlen terület helyezkedik el, amit északi oldalon a Duna 
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folyamhoz tartozó Felső-öböl határol. A főút túloldalán, északnyugati irányban a 027/7 hrsz. 

alatti ingatlan található, az övezeti besorolás „KÖu” közlekedési övezet. A 027/7 hrsz. alatti 

ingatlan a helyi építési szabályzat alapján a jövőben személygépkocsi és autóbusz parkolónak 

ad helyet. A 027/7 hrsz. alatti ingatlanba beékelődik a 027/6 hrsz. alatti „Ktör” különleges 

történelmi emlék övezet, ahol romok találhatók. A parkolóterületet a 11-es főútról, a 1116 j. ök. 

úttal szemben leágaztatott közforgalom előtt megnyitott, saját használatú úton lehet 

megközelíteni. 

Nyugati oldalon a strandfürdőt a bejárathoz vezető bekötőút és a Lepence patak, a patak 

túloldalán a 1116 j. ök. út határolja. Az ök. út túloldalán „Üü” üdülőházas övezetben a Lepence 

völgy 2. szám és 1213 hrsz. alatt a Thermal Hotel Visegrád F+5 emeletszint magas 

épületegyüttese helyezkedik el. Délnyugati irányban az üdülőterülethez tartozó, összefüggő 

növényzettel fedett, beépítetlen terület húzódik, a hotel és a 1116 j. ök. út között nagy 

kiterjedésű „Ev” védelmi erdőövezet található. Távolabb, a hotel túloldalán a Sólyom utca és a 

11-es főút között helyezkedik el a 1215 hrsz. alatti „Üü” üdülőházas övezet. A 11-es főút és a 

1116 j. ök. út közötti „Ev” védelmi erdőövezet középvonalában a területbe benyúlik az „Üü” 

üdülőházas övezet, a strandfürdőhöz legközelebbi épület a Cinke utca 1801/1 hrsz. alatti 

üdülőház. 

A tervezési terület déli oldalán, a 1116 j. ök. út és a Lepence patak, valamint az út és a patak 

két oldala „Ev” védelmi erdőövezet, a patak keleti oldalán a 1204 hrsz. alatti „Ktk” különleges 

termálturisztikai övezetbe sorolt ingatlan található. A termálturisztikai övezet déli oldalán a 

1205 hrsz. alatti, valamint a 1206/1 hrsz. és 1206/2 hrsz. alatti „Gksz” kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági övezetbe sorolt ingatlanokon a Lepence völgy 7. szám alatti Visegrádi Ásványvíz 

Kft. „f.a.” üzeme helyezkedik el. Távolabb, a „Gksz” övezet déli oldalán a 1209/2 hrsz. alatti 

„Kfa” különleges faanyag gazdálkodási övezetben fafeldolgozó üzem működik.         

A strand látogatói elsősorban a 11-es főúton, Visegrád vagy Esztergom irányából érkeznek, 

tehát kettő főirány áll az autósok rendelkezésére. A strand a 1116 j. ök. úton, Szentendre 

irányából is megközelíthető, így összesen három irányból érkezhetnek a látogatók. A 11-es főút 

mellett a helyi építési szabályzat szerint parkoló céljára fenntartott terület áll rendelkezésre, a 

parkoló kialakítása a helyi építési szabályzat alapján megvalósítható lesz. A parkolóból 

gyalogosan közelíthető meg a strand. A 11-es főúton távolsági autóbusz megállóhely található, 

így a terület Visegrádról és Esztergomból tömegközlekedési eszközzel is megközelíthető. Az 

építés időszakában a szállítójárművek beállnak a munkaterületre, így a 11-es főút mellett a 1116 

j. ök. út és az önkormányzati út rövid szakaszát igénybe veszik. Az építés befejezésével ez a 

forgalom megszűnik. 

A tervezési terület közvetlen környezete az L2. ábrán látható. 
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L2. ábra A tervezési terület közvetlen környezete 

A strandfürdő területén, illetve a 1813 hrsz. alatti ingatlan környezetében jelentős a 

növényzettel fedett területek aránya, amelyet jellemzően lombos fák és összefüggő 

aljnövényzet alkot. A tervezési terület tágabb környezete is növényzettel fedett, az üdülőkhöz 

és egyéb épületekhez kertek tartoznak. Mindez levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvező, 

a diffúz kibocsátó felületek aránya elenyésző. 

Légszennyezettségi agglomeráció a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján: 10. Az ország többi 

területe. 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint: 
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A vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a térségben kialakuló alap levegőterheltséget 

az előzetes vizsgálattal érintett időszakban az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

adataira támaszkodva, a 2021. január 08-án 9.00 órakor a K-puszta mérőállomáson mért átlagos 

háttérterhelés alapján mutatjuk be. 

Alap levegőterheltség a K-puszta mérőállomás adatai alapján: 

NO NO2 NOx SO2 CO PM10 PM2,5 O3 

1,15 

µg/m3 

16,6 

µg/m3 

18,4 

µg/m3 

1,0 

µg/m3 

365 

µg/m3 

23,0 

µg/m3 

25,3 

µg/m3 

11,5 

µg/m3 

 

A jelenlegi területhasználatok az alap levegőterheltséget a tervezési terület környezetében 

érdemben nem befolyásolják, amelynek elsődleges oka az üdülőterületek kialakulása és a 

kiterjedt növényzet. A lakossági környezethasználatból eredő és a fűtéssel kapcsolatos, illetve 

a mezőgazdasági és gazdasági övezetekből származó kibocsátások levegővédelmi hatása a 

vizsgált környezetben már kevésbé érvényesül. 

4.3. Levegőtisztaság-védelmi követelmények 

A tevékenységgel nem létesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján meghatározott 

diffúz légszennyező forrás. A tervezett környezethasználathoz, helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kapcsolódnak. Építéskor rövid ideig alakulhat ki diffúz forrás a földmunka és a 

tereprendezés időszakában. Diffúz forrás az olyan levegőterhelést okozó tevékenység, 

kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a 

szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár. Légszennyező 

pontforrás az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási 

jellemzői méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki 

számítással egyértelműen meghatározhatók. A tevékenységre jellemző légszennyezőanyagok 

vonatkozásában a légszennyezettségi határértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete 

alapján határoztuk meg.   

Határértékek a tevékenységgel összefüggő légszennyező anyagokra: 

Szennyezőanyag Veszélyességi fokozat Határérték [µg/m3] 

Éves 24 órás Órás 

Szálló por (PM10) III. 40 50 — 

Szén-monoxid II. 3000 5000 10 000 

Nitrogén-dioxid II. 40 85 100 

Kén-dioxid III. 50 125 250 

 

Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja 

alapján 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 
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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 %-nál nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb. 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés alapján „Diffúz forrás a lehető 

legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható 

fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete 

és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztításáról gondoskodik.” 

Helyhez kötött pontforrás hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja 

alapján a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által 

maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése 

következtében a légszennyező pontforrás 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 %-nál nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20 %-nál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb; 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál 

nagyobb. 

A létesítménytől és a szállításoktól eredő levegőterheltséget légszennyezés-terjedés vizsgálat 

alapján, a környezet levegőterheltségi szintje és a határértékek figyelembevételével értékeljük. 

A tevékenységhez kapcsolódó, közúton végzett szállítások vonatkozásában a vonalforrásokra 

meghatározott levegővédelmi követelményeket vesszük figyelembe. 

4.4. Létesítmény levegőtisztaság-védelmi bemutatása 

A létesítmény tervezett kialakítását és a létesítményrészek elrendezését az L3. ábrán 

szemléltetjük. Feltüntettük az épületgépészeti berendezésekkel összefüggő légszennyező 

pontforrások helyét is. 
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L3. ábra Tervezett létesítmény elrendezése és a légszennyező pontforrások 

Az építés időben elhúzódó tevékenység, amely kettő fázisban valósul meg. Első fázisban a 

strandfürdő épül 2021. szeptember és 2023. május hónapok között, a második fázisban az 

apartmanházak épülnek a 2022-2024 években. A kettő építési fázis között átfedés alakul ki, az 

apartmanházak építésekor külön figyelmet kell fordítani a strandon esetlegesen kialakuló 

légszennyezettség elkerülésére. 

A tervezett létesítmény építtetői szándék szerint egy egész évben üzemelő fürdő és egy nyáron 

üzemelő strand. Az egykori strand épületei és a medencék fellelhetőek a területen. A tervezés 

alapját a meglévő épület megőrzése és az új fürdő tájba illesztése adják. A kaszkádos medencék 

alatti rézsűt mintegy kiegészítve tervezték az új funkciókat. A meglévő rézsű élek mentén 

teraszokat nyitottak, melyek kerteket rejtenek. A tervezett A épület (főépület) 4 szintes, 

melyben öltöző, wellness és étterem található a szükséges gépészettel, kapcsolódó 

helyiségekkel együtt. Fejlesztési keretében a terület nyugati-északnyugati oldalán 

szállásépületek nyernek elhelyezést. A strand önálló bejárattal épül. A strandon gyerek- és 

élménymedence, úszómedence, röplabdapálya, játszótér és sportpálya kialakítása tervezett. A 

strandhoz tartozó mosdóépületben, a hulladék gyűjtőhely mellett, gázkazánházban nyer 

elhelyezést egy gázkazán egység. 

A létesítmény területén a fűtéssel, az épülethűtéssel és a légtechnikai rendszerrel kapcsolatos 

berendezések létesülnek. Az épülethűtéshez nem tartozik légszennyező forrás. Légtechnikai 

elszívás a főépületben a medencetér, az öltözői terület és a konyha számára létesül, az 

apartmanházakban nem épül légtechnika. A medencetérből és az öltözőkből elszívott levegővel 

nem kerül légszennyező anyag a környezeti levegőbe, a konyha működésével összefüggésben 
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a szaghatás miatt a kapcsolódó kürtő légszennyező pontforrásnak minősül. A fűtési 

berendezésekkel kettő légszennyező pontforrás létesítésével számolunk.   

Tervezett légszennyező pontforrások és a kapcsolódó berendezések: 

Pontforrás 

jele 

Pontforrás 

megnevezése 

Kapcsolódó 

technológia 

Kapcsolódó berendezés 

P1 Strand gázkazán 

kémény. 

Strand területén fűtési 

igény biztosítása. 

HOVAL ULTRAGAS 1000D 

gázkazán; 

Névleges bemenő hőteljesítmény: P = 

1886 kWth. 

P2 Apartmanházak 

kazán egyesített 

gázkémény. 

Apartmanházak fűtési 

igény biztosítása. 

HOVAL TOPGAS Classic 120 

gázkazán; 

Névleges bemenő hőteljesítmény: P = 

456 kWth (4 x 114 kW). 

P3 Konyhai levegő 

elszívás kürtője. 

Konyhai légtechnikai 

elszívó rendszer. 

Elszívó ventilátor; 

V = 7500 m3/h. 

 

A strand gázkazán tervezés szerint egy álló, iker elrendezésű, kondenzációs gázüzemű 

kazánpár. Típusa HOVAL ULTRAGAS 1000D, a bemenő hőteljesítménye 1886 kWth. A 

kémény átmérője DN500/550 mm, a teljes magassága padlószinttől h = 6,0 m. Az 

apartmanházban arra az esetre, amikor alacsony környezeti hőmérséklet mellett a hőszivattyúk 

nem üzemelnek, kaszkádba kötött kondenzációs fali kazánok létesülnek. A teljesítményigény 

alapján 4 db HOVAL TOPGAS Classic 120 gázkazán telepítésére kerül sor, bemenő 

hőteljesítmény 456 kWth. Elsődleges tervezés szerint egyesített kémény épül, az átmérő 

DN100/150 mm, a magasság legalább h = 6 m. A légszennyezőanyag kibocsátást a teljesítmény 

és a gázfogyasztás adatok figyelembevételével határoztuk meg. 

A P1 és a P2 pontforráshoz tartozó légszennyezőanyag kibocsátás: 

Pontforrás Berendezés Légszennyezőanyag kibocsátás 

CO NO2 SO2 

P1 HOVAL ULTRAGAS 1000D; 

1886 kWth 

19,8 mg/m3 128,0 mg/m3 5,2 mg/m3 

P2 HOVAL TOPGAS Classic 120; 

456 kWth 

10,6 mg/m3 69,3 mg/m3 3,5 mg/m3 

A fenti táblázatban feltüntetett kibocsátási adatok jó műszaki állapotú, megfelelően 

beszabályozott és a gyártók előírásai szerint üzemeltetett berendezésekre vonatkoznak. A 

tüzelőberendezésekre vonatkozó emissziós határértékeket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 

tartalmazza. A létesítmény területén II. kategóriájú tüzelőberendezések létesülnek. A gáz 

halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett II. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási 

határértékeit az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete alapján foglaltuk össze. 

Kazánok kibocsátási határértékei: 

Légszennyező anyag Kibocsátási határérték 

Szilárd anyag 5 mg/Nm3 
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Szén-monoxid 100 mg/Nm3 

Nitrogén-oxidok 250 mg/Nm3 

Kén-dioxid 35 mg/Nm3 

A tüzelőanyag fogyasztás és a bemenő hőteljesítmény alapján meghatározott 

légszennyezőanyag kibocsátás az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. mellékletben meghatározott 

kibocsátási határértékeket egyik berendezés esetében sem haladja meg. A hőtermelő 

berendezések telepítésének levegőterhelés szempontjából nincs akadálya. Mindkettő 

helyszínen az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott közös 

kémény épül, és egy-egy pontforrás létesül, ezért az összesítési szabályt alkalmazzuk az 

előzetes vizsgálatnál. 

Az étteremben elszívó ernyők létesülnek a kapcsolódó légtechnikai rendszerrel. A légszállítási 

teljesítmény 7500 m3/h. Az elszívott levegő a kapcsolódó légtechnikai rendszeren keresztül az 

épület mellett kivezetett, a légtechnikai kürtőcsoporthoz tartozó P3 jelű pontforráson kerül a 

szabadba. A terület rendeltetésszerű használatát zavaró szaghatás kialakulását a légtechnikai 

elszívóba szerelt leválasztóval szükséges biztosítani, illetve tervezett a zsírfogó szűrő beépítése. 

A szaghatás elkerülése, valamint a kellő mértékű csökkentése érdekében a konyhai leválasztó 

méretezésére és hatékonyságának ellenőrzésére az építési engedélyezési terv levegőtisztaság-

védelmi szakági fejezetében külön figyelmet kell fordítani. Valamint a továbbtervezésnél és a 

megvalósításnál gondoskodni kell arról, hogy a konyhai elszívótól eredő szaganyagok a 

strandépületnél és az apartmanoknál, illetve a strand területén se okozzanak zavarást és 

észlelhető bűzhatást, mivel az akadályozza és esetenként gátolja a funkcionális használatot. 

A létesítmény sajátosságainak figyelembevételével az előzetes vizsgálatnál az étteremre 

vonatkoztatott kibocsátási szagkoncentráció 100 SZE/m3. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. 

melléklet 3. pontja alapján a bűzre vonatkozó tervezési irányérték 3 SZE/m3.  

A beruházási területen az apartmanházakhoz tartozó személygépkocsi parkolók épülnek, a 

strandra érkezők számára külső parkolóban lesz lehetőség a járművek elhelyezésére. A strand 

épülete mellett a szállítást végző tehergépkocsi beállására lesz lehetőség. A szállításokra 

várhatóan 3,5-7,0 t-ás gépkocsikkal kerül sor naponta 4-6 alkalommal. Az apartmanhoz 120 

parkoló tartozik. Az apartmanba a vendégek hosszabb időre, átlagosan 1 hétre érkeznek. Így a 

legnagyobb forgalom a turnusváltás idején a teljes kihasználtság esetén az egy érkezést és az 

egy távozást alapul véve ÁNF = 240 j/nap. A strand vonatkozásában a parkoló kapacitásával 

számolunk, amely 400 járműhely és 8-10 autóbusz férőhely. Az átlagos napi forgalom ÁNF = 

2x400 = 800 j/nap. A létesítmény összes napi forgalma 1040 j/nap személygépkocsi, 12 j/nap 

tehergépkocsi, és 20 j/nap autóbusz.   

4.5. Építési eredetű légszennyezettség 

A megvalósítása idején a kezdeti földmunka és a terep előkészítése jár olyan gépmozgással, 

amikor környezeti levegőterheltségre lehet számítani az építési területen és közvetlen 

környezetében. Ezt követően diffúz forrás az egyes épületszerkezeti elemek és a különböző 

szabadtéri létesítményrészek (medencék, sportpálya) építésénél alakulhat ki, a szerelési és 
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szakipari műveletekhez nem kapcsolódik a levegő állapotát befolyásoló légszennyezőanyag 

kibocsátás. Az építéssel légszennyező pontforrás nem létesül, valamint döntően elektromos 

meghajtású építőipari gépek és eszközök alkalmazására kerül sor. 

A földmunkagépektől származó levegőterhelést a vizsgálat során a nem közúti mozgó gépekbe 

építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának 

korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján 

határoztuk meg. A légszennyezőanyag kibocsátás a névleges teljesítmények 

figyelembevételével az alábbi: E (g/h) = P (kW) · L (g/kWh). Az általánosan alkalmazott 

munkagépek vonatkozásában az átlagos órai kibocsátásokat a napi üzemidők és az üzemanyag-

fogyasztás figyelembevételével foglaltuk össze. 

Általánosan alkalmazott munkagépektől származó kibocsátások: 

Teljesítmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék 

75 ≤ P ≤ 130 kW 5,0 g/kWh 1,3 g/kWh 9,2 g/kWh 0,7 g/kWh 

 

Az építésnél várható kibocsátások: 

Teljesítmény CO NO2 HC PM 

P ≥ 75 kW 104,2 mg/s 8,3 mg/s 3,9 mg/s 0,5 mg/s 

 

Az egyes építmények alapterületének kialakításánál tolólapos és homlokrakodós munkagép 

végzi a földtani közeg kitermelését és az anyagmozgatást, amikor a szilárdanyag-kibocsátás 

átlagosan 0,07-0,1 g/t/h. Az anyagmennyiséget a munkagépek kapacitása és a szükséges 

munkaigény figyelembevételével határoztuk meg. A munkavégzésnél legfeljebb 22,25 t  0,1 

g/t/h = 2,225 g/h, azaz 0,002 kg/h szilárd anyag kerülhet a környezeti levegőbe. Rakodás idején 

a szilárdanyag-kibocsátás mértéke 6-8 g/t, az anyagmozgatásnál 22,25 t/h  8 g/t = 178 g/h, azaz 

0,18 kg/h. Az összes kibocsátás így 0,18 kg/h, azaz 50 mg/s. Az építéshez használt 

szállítójárművektől eredő levegőterhelést a napi járműszám és a fajlagos kibocsátási értékek 

alapján határoztuk meg. A járművek sebessége v = 60 km/h. A napi szállítási forgalom az oda-

vissza utat is ‒ minden jármű esetében kettő elhaladás ‒ figyelembe véve ÁNF = 60 j/nap, a 

mértékadó óraforgalom MÓF = 3,45 j/h. 

Az építési munka legnagyobb hatásterülete a szálló por, azaz a PM10 koncentrációval 

jellemezhető. Az NO2 és a CO légszennyezőanyagok hatása az építési területen és 

környezetében a területi kiterjedés alapján jóval kisebb mértékű lesz. Ezért a vizsgálat 

keretében az építésre vonatkozó hatásterületet a porkoncentrációval érintett terület 

figyelembevételével határoztuk meg. A tervezett építési munkafázisokkal összefüggő 

legnagyobb hatásterület 95 m, ami a b), a „terhelhetőség 20 %-nál nagyobb feltételre” 

mutatható ki. Legnagyobb órás koncentrációérték cmax. = 5,975 μg/m3, ami a munkaterületen 
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alakul ki a forrástól 6 m-re. Az átlagos levegőterheltség a hatásterületen cátl. = 5,7 μg/m3. Az 

építési tevékenység, illetve az építési munkaterület vonatkozásában a légszennyezés-terjedés 

jellemző értékeit szilárd légszennyezőre az L4. ábra szemlélteti. 

 

L4. ábra Légszennyezés-terjedés jellemző értékei az építési munka idején 

Építés idején a legnagyobb területi érintettséget adó szilárd légszennyező anyag esetén a 

hatásterület 95 m, a 5,975 μg/m3 légszennyezettség azonban jóval a határérték alatt marad, így 

a levegőkörnyezeti helyzetet a hatásterületen nem befolyásolja. A hatásterületet az L5. ábra 

szemlélteti.  
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L5. ábra Levegővédelmi hatásterület az építési munka idején 

Építési tevékenységgel kialakuló 1 órás koncentrációk az érintett környezetben: 

Légszennyezőanyag Levegőterheltség (µg/m3) és az érintett terület 

a) b) c) 

Szén-monoxid  

1000,00 

 

− 

 

1887,7 

 

− 

 

10,098 

 

92 m maximális 

12,453 µg/m3 

átlag 

11,992 µg/m3 

Nitrogén-dioxid 

10,000 − 14,720 − 0,804 92 m maximális 

0,992 µg/m3 

átlag 

0,955 µg/m3 

Szilárd anyag 

4,846 92 m 3,798 95 m 4,846 92 m maximális 

5,975 µg/m3 

átlag 

5,704 µg/m3 
a)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés a) pont szerint; 
b)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés b) pont szerint; 
c)306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés c) pont szerint. 

 

Szállítójárművektől származó kibocsátások az építéskor: 

Kibocsátó forrás CO NO2 PM10 

Tehergépkocsi 0,008 mg/s∙m 0,006 mg/s∙m 0,0015 mg/s∙m 
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Építési forgalomtól származó levegőterheltség koncentrációk: 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 1 órás koncentráció Határérték Terhelés 

határérték %-ban koncentráció Távolság 

Szén-monoxid 1,412 µg/m3 0-1 m 10 000 µg/m3 0,014 % 

Nitrogén-dioxid 1,059 µg/m3 0-1 m 100 µg/m3 1,1 % 

 

Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenységtől eredő légszennyezettség maximális 

koncentráció értékei alapján az érintett útszakaszok környezetében legfeljebb 1 m-es sáv lesz 

érintett. Az NO2 légszennyezőre és a CO légszennyezőre egyaránt „az egyórás maximális érték 

80 %-ánál nagyobb” feltételre állapítható meg hatásterület, ami 4 m. Az építéshez kapcsolódó 

szállítási forgalom elsősorban a 11-es főutat veszi igénybe, eseti jelleggel a 1116 j. ök. úton 

haladnak a járművek. Közvetlenül lakóterületi közúthálózatot az építési forgalom nem érint. 

4.6. Megvalósulás után kialakuló légszennyezettség és levegővédelmi hatásterület 

A tervezett létesítmény területén a P1 jelű és a P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások 

működésével kerül légszennyező anyag a környezetbe. A szabadidős és strand funkcióval 

összefüggésben egyéb, légszennyezést okozó kibocsátó pont- vagy diffúz forrás a területen nem 

lesz. A levegővédelmi hatásterület-számítás eredményeit pontforrásonként foglaltuk össze. A 

kibocsátások és a környezeti körülmények függvényében a P1 jelű és a P2 jelű pontforrások 

körül kialakuló levegőterheltség értékeket a hatásterületet meghatározó NO2 és CO 

légszennyezőkre az L6-L9. ábrákon szemléltetjük. 

A konyhához tartozó légtechnikai kürtő, a P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás, 

amelyre a konyhai levegő elszívása miatt a szagvédelmi hatásterület vizsgálata indokolt. A 

szagterjedés jellemzők az L10. ábrán láthatók. 

Pontforrások működésével kialakuló 1 órás koncentrációk: 

P1 jelű pontforrás (HOVAL ULTRAGAS 1000D; 1886 kWth) 

Jellemző Nitrogén-dioxid Szén-monoxid 

Koncentráció Távolság Koncentráció Távolság 

a) feltétel 10,00 μg/m3 — 1000,00 μg/m3 — 

b) feltétel 14,72 μg/m3 — 1887,70 μg/m3 — 

c) feltétel 2,269 μg/m3 12 m 0,351 μg/m3 12 m 

Legnagyobb levegőterheltség 2,981 μg/m3 7 m 0,461 μg/m3 7 m 

Átlagos levegőterheltség 1,951 μg/m3 — 0,302 μg/m3 — 

 

P2 jelű pontforrás (HOVAL TOPGAS Classic 120; 456 kWth) 

Jellemző Nitrogén-dioxid Szén-monoxid 

Koncentráció Távolság Koncentráció Távolság 

a) feltétel 10,00 μg/m3 — 1000,00 μg/m3 — 

b) feltétel 14,72 μg/m3 — 1887,70 μg/m3 — 

c) feltétel 0,841 μg/m3 14 m 0,129 μg/m3 14 m 

Legnagyobb levegőterheltség 1,053 μg/m3 9 m 0,161 μg/m3 9 m 
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Átlagos levegőterheltség 0,676 μg/m3 — 0,103 μg/m3 — 

 

P3 jelű pontforrás (szaghatás) 

Jellemző Tervezési irányérték Koncentráció Távolság 

d) szagvédelmi hatásterület 

meghatározása esetén a tervezési 

irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb. 

 

3 SZE/m3 

0,42 SZE/m3, 

ami elmarad a 

tervezési 

irányértéktől 

 

18 m 

 

Legnagyobb levegőterheltség 0,420 SZE/m3 18 m 

Átlagos levegőterheltség 0,264 SZE/m3 — 

 

 

L6. ábra Legnagyobb területi érintettséget adó NO2 levegőterheltség a P1 pontforrás működése mellett 
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L7. ábra Legnagyobb területi érintettséget adó CO levegőterheltség a P1 pontforrás működése mellett 

A strand gázkazán kéményhez tartozó P1 jelű légszennyező pontforráshoz tartozó 

levegőszennyezettség egyik légszennyezőanyag vonatkozásában sem éri el a határértéket, az 

érintett területen fellépő levegőszennyezettség messze a határértékek alatt marad. A legnagyobb 

területi érintettség NO2 esetén 12 m, CO esetén 612 m. A pontforrás körül kialakuló legnagyobb 

levegőterheltség az NO2 légszennyezőre 2,981 μg/m3. 

 

L8. ábra Legnagyobb területi érintettséget adó NO2 levegőterheltség a P2 pontforrás működése mellett 
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L9. ábra Legnagyobb területi érintettséget adó CO levegőterheltség a P2 pontforrás működése mellett 

Az apartmanház gázkazán kéményhez tartozó P2 jelű légszennyező pontforráshoz tartozó 

levegőszennyezettség egyik légszennyezőanyag vonatkozásában sem éri el a határértéket, az 

érintett területen fellépő levegőszennyezettség messze a határértékek alatt marad. A legnagyobb 

területi érintettség NO2 esetén 14 m, CO esetén 614 m. A pontforrás körül kialakuló legnagyobb 

levegőterheltség az NO2 légszennyezőre 1,053 μg/m3. 

 

L10. ábra Legnagyobb területi érintettséget adó szaghatás a P3 pontforrás működése mellett 
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A tevékenység vonatkozásában a levegővédelmi hatásterület kiterjedése a P1 és P2 jelű 

pontforrásoktól számítva 12-14 m, amit az L10. ábrán szemléltetünk. A P3 pontforrás esetében 

a tervezési irányérték figyelembevételével nem állapítható meg hatásterület, illetve a szaghatás 

csak a kürtő közvetlen környezetét érinti.  

 

L10. ábra Levegővédelmi hatásterület kiterjedése a tervezett légszennyező források környezetében 

A tervezett létesítmény légszennyező pontforrásaitól eredő légszennyezettség a hatásterület 

lehatárolása alapján nem érinti a szomszédos ingatlanokat, a levegővédelmi hatásterület 

várhatóan a területhatárokon belül marad.  

4.7. Szállításból eredő levegőterheltség 

A létesítményhez kapcsolódó látogatói és vendégforgalom, valamint a fuvarozási és szállítási 

tevékenység levegővédelmi vizsgálatánál a jellemző szélirányt tájékoztató jellegűnek 

tekintettük, a légszennyező anyagok elszállítódását és a levegőterheltség legnagyobb 

kiterjedését azzal a feltétellel határoztuk meg, hogy az átlagos szélsebesség valamennyi 

irányban bármikor kialakulhat. A vizsgálatot az összegződő forgalomra végeztük el, amikor 

valamennyi jármű kettő alkalommal halad végig a 11-es főúton és a 1116 j. ök-on.  

A tevékenységhez kapcsolódó forgalom és levegőterhelés: 

Járműkategória Vonalas forrás emissziója 

[mg/s∙m] 

Napi forgalom Mértékadó forgalom, MÓF NO2 CO PM10 

Személygépkocsi 59,8 j/óra 0,0367 0,0889 0,0020 
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Tehergépkocsi 0,69 j/óra 0,0017 0,0013 0,0003 

Autóbusz 1,15 j/óra 0,0020 0,0021 0,0005 

 

Kapcsolódó forgalomtól származó levegőterheltség koncentrációk: 

Légszennyező 

anyag 

Maximális 1 órás 

koncentráció 

Határérték Terhelés a 

határérték %-ában 

koncentráció távolság 

Szén-monoxid 17,13 µg/m3 0-1 m 10 000 µg/m3 0,17 % 

Nitrogén-dioxid 5,982 µg/m3 0-1 m 100 µg/m3 5,98 % 

 

A létesítmény működéséhez kapcsolódó vendég- és látogatói forgalomtól, valamint a szállítási 

tevékenységtől származó levegőterheltség a maximális koncentráció értékek alapján az érintett 

útszakaszok közvetlen környezetét érinti legfeljebb 1 m-es sávban. A légszennyezettség 

koncentráció a vizsgált szennyezőanyagoknál messze elmarad a 4/2011. (I. 14.) VM 

rendeletben meghatározott határértékektől.  

4.8. Levegőtisztaság-védelmi összefoglalás 

Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység 

megkezdésével a levegőkörnyezeti hatás csak a létesítmény területét, illetve 1813 hrsz. alatti 

ingatlant érinti. A pontforrások levegővédelmi hatásterülete a létesítménynek helyet adó 

ingatlan határain belül, a kibocsátó források közvetlen környezetében határozható meg. A 

kapcsolódó forgalomtól eredő levegőterheltség nem haladja meg a légszennyezettség 

egészségügyi határértékeit, mivel a forgalom alapján a kibocsátási értékek is elhanyagolható 

mértékűek lesznek. 

A tervezési területhez legközelebb elhelyezkedő üdülőépületek beépítési vonalában, illetve az 

üdülőterületek határán a levegőkörnyezeti hatás a levegőterheltségi szint határértékeihez képest 

elhanyagolható mértékű lesz, illetve a jelenlegi levegőterheltségi alapállapotot nem 

befolyásolja érdemben. A tervezett létesítmény az elhelyezkedés és a kialakítás szempontjából 

megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt 

levegővédelmi követelményeknek. A tevékenység megkezdésének levegőtisztaság-védelmi 

szempontból nincs akadálya. A tervezett légszennyező pontforrások létesítése és működtetése 

a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján külön engedélyhez kötött. Az 

építési engedélyezési terv levegővédelmi szakági fejezetében célszerű a létesítéshez szükséges 

adatszolgáltatás teljesítése a környezetvédelmi hatóság felé, illetve a működés megkezdése előtt 

kérelmezni kell a levegővédelmi működési engedély kiadását. 

A konyhatechnológiához kapcsolódó P3 jelű pontforrás esetében az építési engedélyezési terv 

alapján külön figyelmet szükséges fordítani a szaghatás csökkentésére, illetve a szaganyagok 

leválasztására. A légtechnikai rendszer műszaki terveinek elkészítésekor lesz lehetőség a 

megfelelő műszaki berendezés betervezésére. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel összefüggésben nem kell 

jelentős környezeti hatásra számítani. 
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4.9. Felhagyás és havária várható hatásainak előzetes becslése 

A tervezett tevékenység felhagyásakor végzett műveletek csak a létesítmény közvetlen 

környezetében változtatják meg rövid ideig a levegőkörnyezetet. A tevékenység felhagyásakor 

és ezzel összefüggő bontási és szállítási tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból 

várhatóan azonos az építési időszakban jellemző állapottal.  

A tevékenység felhagyása környezeti levegőtisztaság-védelmi szempontjából az alapállapot, 

jelenlegi kedvező helyzet visszaállását vonja maga után. 

Egy esetlegesen bekövetkező rendkívüli, előre nem látható esemény, havária esetén fellépő 

terhelések nehezen becsülhetők előre. A kialakuló tűzeset okozhat kisebb terhelést.  

5. Zaj és rezgés elleni védelem 

A fejezetben bemutatjuk a létesítmény számára kijelölt területet és a tervezési helyszín 

környezetét a területhasználatok, a beépítettség, a hangterjedést befolyásoló környezeti 

körülmények, valamint a jelenlegi zajhelyzet figyelembevételével. Meghatározzuk a zaj és 

rezgés követelményeket a határértékek és a háttérterhelés alapján. Vizsgáljuk a tervezett 

környezethasználattól, és a tevékenységhez kapcsolódó járműforgalomtól eredő zajterhelést, 

valamint a zajterhelési hatásterületet és a határértékek teljesülését.  

5.1. Zajszempontú előírások és vizsgálati módszer 

 

Az előzetes vizsgálatot zaj és rezgés szempontból az alábbi jogszabályok és műszaki előírások 

alapján végeztük el. 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

MSZ 15036: 2002 magyar szabvány Hangterjedés a szabadban 

 

A zaj elleni védelem követelményeit a határértékek és az eljárási szabályok vonatkozásában az 

építési övezeti és az övezeti kategóriák alapján határoztuk meg. A zajterhelési határértékek 

szerinti besorolás a helyi építési szabályzatról szóló, Visegrád Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 3/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) – egységes 

szerkezetben a 17/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelettel - alapján történt.  
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Alkalmazott zajvizsgálati módszer: 

A környezethasználati tevékenységtől származó zajterhelést a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendeletben, és az MSZ 15036:2002 magyar szabványban meghatározott hangterjedési 

összefüggések alapján, a NOISEMOD v3.0.3 build76 számítógépes szoftver alkalmazásával 

vizsgáltuk. A zajkibocsátás helyét a tevékenységhez igénybe vett terület, illetve a zajforrások 

elhelyezkedése alapján határoztuk meg. A zajterhelési pontokat a zaj ellen védendő 

homlokzatok előtt, a zaj ellen védendő terület határán, valamint a hatásterület vonalában 

jelöltük ki. Valamely hangforrás által az st távolságban lévő terhelési pontban létrehozott 

hangnyomásszint meghatározása a következő: 

Lt = (LW + KIr + KΩ) ‒ (Kd + ∑K) dB, 

ahol: 

LW Hangteljesítményszint (dB); 

KIr Zajforrás iránytényezője (dB); 

KΩ Sugárzási térszög miatti korrekció (dB); 

Kd Távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció (dB); 

∑K Hangnyomásszint csökkenés, ami a veszteségmentes hangterjedéshez képest kialakul 

(dB). 

A kapcsolódó szállításokkal és a járulékos forgalommal összefüggésben a zajterhelés-változást 

az út mentén dref = 7,5 m vonatkoztatási távolságra vizsgáltuk a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendeletben meghatározott vizsgálati módszer szerint. A vizsgálati pont magassága 1,2 m. Az 

akusztikai érdességi kategóriát és az útburkolat miatti korrekciót az utak kiépítettsége és 

műszaki állapota, illetve a kopóréteg figyelembevételével határoztuk meg. A mértékadó 

sebességet minden járműkategóriára a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 

KPM-BM együttes rendeletben előírtak szerint alkalmaztuk. Közlekedési zajnál a megítélési 

idő a nappal TM = 16 óra, az éjjel TM = 8 óra. A vonatkoztatási távolságra történő vizsgálatnál 

a közúti zaj terjedése akadálytalan.  

5.2. Vizsgált terület zajszempontú bemutatása 

A tervezési helyszín Visegrád Város Lepence településrészén, a Visegrád Lepence völgy 1. 

szám és 1813 hrsz. alatt található. A terület a 11-es Budapest – Esztergom – Tát másodrendű 

főúton közelíthető meg. A főútról a 45+414 km szelvényben leágaztatott Szentendre – Visegrád 

1116 j. ök. úton, majd az ök. út 19+708 km szelvényében leágaztatott 1203/1 hrsz. alatti 

önkormányzati úton jutunk a Lepencei Strandfürdő területére. A létesítmény zajszempontú 

áttekintő helyszínrajza a Z1. ábrán látható. 
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Z1. ábra Vizsgált terület zajszempontú áttekintő helyszínrajza 

A tervezési helyszín és a vizsgált környezet övezeti és építési övezeti tervlap részlete a Z2. 

ábrán látható.   
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Z2. ábra Övezeti és építési övezeti tervlap részlet (forrás: HÉSZ) 

A strandfürdőnek helyet adó 1813 hrsz-mal jelölt ingatlan övezeti besorolása „Ktk” különleges 

termálturisztikai övezet. Keleti irányban a 023/15 hrsz.-mal jelölt, nagy kiterjedésű „Ev-1” 

védelmi erdőövezet található. Az erdőövezetnek megfelelően ebben az irányban nincs lakóház, 

vagy egyéb zaj ellen védendő épület. Épületek északkeleti irányban, a 11-es főút mellett 

elhelyezkedő Hosszú-völgy településrészen helyezkednek el, ahol az építési övezeti besorolás 

„Üh” hétvégi házas övezet. A strandfürdőhöz legközelebb található épületek a Hosszúvölgy 

dűlő 1069 hrsz. és 1071 hrsz. alatti hétvégi üdülőházak. 

Északi irányban a strandfürdő területét a 11-es főút határolja, a főút túloldalán „Zkp” közpark 

övezetbe sorolt 027/3 hrsz. alatti beépítetlen terület helyezkedik el, amit északi oldalon a Duna 

folyamhoz tartozó Felső-öböl határol. A főút túloldalán, északnyugati irányban 027/7 hrsz. 

alatti ingatlan található, ahol az övezeti besorolás a 11-es főúttal megegyezően „KÖu” 

közlekedési övezet. A 027/7 hrsz. alatti ingatlan a HÉSZ alapján a jövőben személygépkocsi és 

autóbusz parkolónak ad helyet. A 027/7 hrsz. alatti ingatlanba beékelődik a 027/6 hrsz. alatti 
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„Ktör” különleges történelmi emlék övezet, ahol romok találhatók. A parkolóba a 11-es főútról, 

a 1116 j. ök. úttal szemben leágaztatott közforgalom előtt megnyitott, saját használatú úton 

lehet bejárni. 

Nyugati oldalon a strandfürdőt a déli irányban elhelyezkedő üzemi területre vezető bekötőút, 

majd a Lepence patak, a patak túloldalán a 1116 j. ök. út határolja. Az ök. út túloldalán „Üü” 

üdülőházas övezetben a Lepence völgy 2. szám alatt, illetve a 1213 hrsz. alatt a Thermal Hotel 

Visegrád F+5 emeletszint magas épületegyüttese helyezkedik el. Délnyugati irányban a hotelt 

az üdülőterülethez tartozó, növényzettel fedett beépítetlen terület határolja, a hotel mellett 

húzódó zöldsáv és a 1116 j. ök. út között nagy kiterjedésű és beépítetlen „Ev” védelmi 

erdőövezet található. Távolabb, a hotel túloldalán a Sólyom utca és a 11-es főút között 

helyezkedik el a 1215 hrsz. alatti „Üü” üdülőházas övezet, kisebb üdülőépületekkel. A 11-es 

főút és a 1116 j. ök. út közötti „Ev” védelmi erdőövezet középvonalában a területbe benyúlik 

az „Üü” üdülőházas övezet, a strandfürdőhöz legközelebbi épület a Cinke utca 1801/1 hrsz. 

alatti üdülőépület. 

Déli irányban a 1116 j. ök. út és a Lepence patak, valamint az út és a patak két oldalán húzódó 

„Ev” védelmi erdőövezet, a patak keleti oldalán a 1204 hrsz. alatti „Ktk” különleges 

termálturisztikai övezetbe sorolt ingatlan található. A termálturisztikai övezet déli oldalán a 

1205 hrsz. alatti, valamint a 1206/1 hrsz. és 1206/2 hrsz. alatti „Gksz” kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági övezetbe sorolt ingatlanokon a Lepence völgy 7. szám alatti Visegrádi Ásványvíz 

Kft. „f.a.” üzeme helyezkedik el. Távolabb, a „Gksz” övezet déli oldalán a 1209/2 hrsz. alatti 

„Kfa” különleges faanyag gazdálkodási övezetben fafeldolgozó üzem és telephely működik.         

A tervezési helyszín környezetében található zaj ellen védendő területek és épületek: 

Zaj ellen védendő terület, épület Övezeti 

besorolás 

Zajszempontú 

besorolás 

Távolság 

Hosszúvölgy dűlő 1069 hrsz. és 

1071 hrsz. üdülőházak 

„Üh” hétvégi 

házas övezet 

üdülőterület 400 m 

Lepence völgy 2. szám és 1213 hrsz. 

alatti Thermal Hotel Visegrád 

„Üü” üdülőházas 

övezet 

üdülőterület 60 m 

Lepence, Sólyom utca 1215 hrsz. 

alatti üdülőházak 

„Üü” üdülőházas 

övezet 

üdülőterület 280 m 

Lepence, Cinke utca 1801/1 hrsz. 

alatti üdülőházak 

„Üü” üdülőházas 

övezet 

üdülőterület 210 m 

A távolságokat a ténylegesen igénybe vett ingatlanrész határától számítva határoztuk meg. Az 

erdőterületre a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja, valamint a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet nem határoz meg zajtól védendő terület-besorolást.  

Az utak zajszempontú besorolása: 

Út Útosztályba sorolás Zajszempontú besorolás 

11-es főút országos másodrendű főút országos közúthálózatba tartozó főút 

1116 j. ök. út országos közút, összekötőút országos közúthálózatba tartozó mellékút 
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A tevékenység környezete és az érintett útszakasz a Z3. ábrán látható. 

 

Z3. ábra A tervezett létesítmény környezete 

A strand látogatói a 11-es főúton érkeznek Visegrád vagy Esztergom felől, tehát kettő 

főirányból. A strandhoz a 1116 j. ök. úton, majd az ök. útról leágaztatott önkormányzati úton 

lehet bejárni. Az érkező látogatók a 11-es főút mellett található, a helyi építési szabályzat szerint 

parkoló céljára fenntartott területre állhatnak be a járműveikkel. A parkoló kialakítására a helyi 

építési szabályzat lehetőséget ad, a későbbiekben megvalósítható lesz az egyéb építési és 

környezetvédelmi feltételek teljesítése mellett. A parkolóból gyalogosan lesz lehetőség a strand 

megközelítésére. 

Az építés időszakában a szállítójárművek beállnak a munkaterületre, így a 11-es főút mellett a 

1116 j. ök. út és az önkormányzati út rövid szakaszát igénybe veszik. Az építés befejezésével 

ez a forgalom megszűnik. Üzemeltetés időszakában a tevékenységhez kapcsolódó szállítási 

forgalom halad a teljes útszakaszon, amely naponta 4-6 kisteher, illetve esetenként közepes 

tehergépkocsi. A 11-es főútról bekanyarodó járművek csak akkora távolságot tesznek meg az 

ök. úton és az önkormányzati úton, amennyi a strandra való bekanyarodáshoz kell. A szállítási 
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forgalom ténylegesen a 11-es főúton halad. A látogatói forgalom a 11-es főút mellett várhatóan 

a 1116 j. ök. utat is igénybe veszi, a Szentendre felől érkezők miatt. A 11-es főút és a 1116 j. 

ök. út vonatkozásában az útburkolat egyaránt 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt, az akusztikai 

érdességi kategória „B”, útburkolat miatti korrekció K = 0,29.  

5.3. Vizsgált terület jelenlegi zajhelyzete 

Az alapállapoti zajhelyzetet az üdülőterületekről és a közeli Thermal Hotel környezetéből 

származó zajok alig kimutatható mértékben befolyásolják. A helyszínen tapasztaltak szerint az 

alapzajtól kismértékben elkülönülő zajok alakulnak ki a vizsgált területen, amelyek az 

észlelhetőség szempontjából időszakos jellegűek. Üzemi háttérterhelés nem mutatható ki a 

területen. A vizsgált környezetre az LA95 95%-os A-hangnyomásszintek a jellemzőek. 

A vizsgált területre jellemző A-hangnyomásszintek: 

Vizsgált terület LA95 95% 

nappal (6-22 h) éjjel (22-6 h) 

Hosszúvölgy dűlő 1069 hrsz. és 1071 hrsz. 

környezetében az üdülőterület határán 

31,5 dB 24,5 dB 

Lepence völgy 2. szám és 1213 hrsz. alatti Thermal 

Hotel Visegrád, az üdülőterület határán 

34,0 dB 25,0 dB 

Lepence, Sólyom utca 1215 hrsz. alatti üdülőházak 

környezetében az üdülőterület határán 

32,5 dB 24,5 dB 

Lepence, Cinke utca 1801/1 hrsz. alatti üdülőházak 

környezetében az üdülőterület határán 

31,0 dB 24,0 dB 

Az előzetes vizsgálattal érintett helyszín környezetében az A-hangnyomásszintek a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértéknél legalább 10 dB-lel 

alacsonyabbak. 

A 11-es főút az országos közúthálózat része, ezért a jelenlegi állapotra vonatkozó zajhelyzetet 

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

által 2019-re közzétett forgalomszámlálási adatokra támaszkodva vizsgáltuk. A közúti 

forgalomra vonatkozó LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszinteket 

határoztuk meg. 

A figyelembe vett útszakasz átlagos napi forgalma: 

Útszakasz szelvény ÁNF Nehézgépjármű forgalom 

11-es főút 45+414 km szv 6507 j/nap 339 j/nap 

1116 j. ök. út 19+708 km szv 3032 j/nap 110 j/nap 

Az ÁNF átlagos napi forgalom akusztikai járműkategóriák szerint: 

Útszakasz I. ak. j. kategória II. ak. j. kategória III. ak. j. kategória 

11-es főút 4249 j/nap 360 j/nap 109 j/nap 

1116 j. ök. út 2606 j/nap 199 j/nap 21 j/nap 
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Az érintett útszakaszok, így a 11-es főút és a 1116 j. ök. út környezetében a tervezett 

tevékenység helyszínéhez közeli területeken az alapállapotra vonatkozó közlekedési 

zajterhelést informatív jelleggel határoztuk meg a nappali és az éjszakai időszakokra. A 

tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység és a látogatói forgalom a nappali időszakot 

érinti, így a vizsgálatnál is a nappalra meghatározott eredményeket vesszük figyelembe. A 

vizsgálati eredményt a Z4. ábrán szemléltetjük. 

Az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintek: 

Akusztikai 

járműkategória 

11-es főút mentén 1116 j. ök. út mentén 

nappal éjjel nappal éjjel 

I. ak. j. kat. 68,3 dB 61,3 dB 64,2 dB 57,2 dB 

II. ak. j. kat. 60,5 dB 53,5 dB 58,5 dB 51,4 dB 

III. ak. j. kat. 58,9 dB 51,5 dB 52,5 dB 45,5 dB 

Eredő 69,4 dB 62,3 dB 65,5 dB 58,4 dB 

 

 

Z4. ábra Közúti közlekedési zajterhelés a szállítási útvonal környezetében 

Számított egyenértékű A-hangnyomásszint a hotelépület homlokzata előtt: 

Zajterhelési 

pont jele 

Zajterhelési pont helye Számított egyenértékű A-

hangnyomásszint, LAeq(d,h) 

nappal éjjel 

ZT1 Thermal Hotel 11-es főút felé néző 

homlokzata előtt 

57,9 dB 50,8 dB 
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ZT2 Thermal Hotel 1116 j. ök. út felé néző 

homlokzata előtt  

50,7 dB 43,6 dB 

5.4. Zaj elleni védelem követelményei 

Az üzemi zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 

melléklete alapján vettük figyelembe. Zaj ellen védendő épületek a strandfürdő környezetében 

az üdülőterületeken helyezkednek el. A zajterhelési határértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, üdülőterületeken a zajtól 

védendő épületek elhelyezésére szolgáló ingatlan határán kell teljesülnie. 

A vizsgált területre vonatkozó határértékek: 

 

Zajterhelési határérték teljesülésének 

helye  

Zajtól védendő 

terület-besorolás 

Határérték, LTH 

nappal éjjel 

Hosszúvölgy dűlő 1069 hrsz. és 1071 hrsz. 

üdülőházak, üdülőterület határán 

üdülőterület 45 dB 35 dB 

Lepence völgy 2. szám és 1213 hrsz. alatti 

Thermal Hotel Visegrád, üdülőterület 

határán 

 

üdülőterület 

 

45 dB 

 

35 dB 

Lepence, Sólyom utca 1215 hrsz. alatti 

üdülőházak, üdülőterület határán 

üdülőterület 45 dB 35 dB 

Lepence, Cinke utca 1801/1 hrsz. alatti 

üdülőházak, üdülőterület határán 

üdülőterület 45 dB 35 dB 

A hatásterület vonalában a követelményérték: 

Vizsgált terület Hatásterület határérték 

nappal éjjel 

üdülőterületek irányába 35 dB 25 dB 

gazdasági területen 55 dB 45 dB 

erdőterületen 45 dB 35 dB 

A tevékenységhez szükséges létesítményrészek kialakítása és építése a kettő építési fázisra is 

figyelemmel várhatóan meghaladja az 1 évet. A határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 2. melléklete alapján az „1 évnél több” építési időszakban üdülőterületen 

nappal 50 dB, éjjel 35 dB. 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a 11-es főút osztályba sorolására és az 

érintett területek beépítettségére figyelemmel, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 3. melléklet alapján határoztuk meg. Szállítási forgalomra vonatkozó határértékek a 

mezőgazdasági területen és az erdőterületen nappal/éjjel 65/55 dB, a 11-es főút környezetében 

az üdülőterületen nappal/éjjel 60/50 dB, a 1116 j. ök. út környezetében az üdülőterületen 

nappal/éjjel 55/45 dB. 
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5.5. Zajforrás bemutatása 

A tervezett létesítmény építtetői szándék szerint egy egész évben üzemelő fürdő és egy nyáron 

üzemelő strand. Az egykori strand épületei és a medencék fellelhetőek a területen. A tervezés 

alapját a meglévő épület megőrzése és az új fürdő tájba illesztése adják. A kaszkádos medencék 

alatti rézsűt mintegy kiegészítve tervezték az új funkciókat. A meglévő rézsű élek mentén 

teraszokat nyitottak, melyek kerteket rejtenek. A tervezett A épület (főépület) 4 szintes, 

melyben öltöző, wellness és étterem található a szükséges gépészettel, kapcsolódó 

helyiségekkel együtt. Fejlesztési keretében a terület nyugati-északnyugati oldalán 

szállásépületek nyernek elhelyezést. A strand önálló bejárattal épül. A strandon gyerek- és 

élménymedence, úszómedence, röplabdapálya, játszótér és sportpálya kialakítása tervezett. A 

strandhoz tartozó mosdóépületben, a hulladék gyűjtőhely mellett, gázkazánházban nyer 

elhelyezést egy gázkazán egység. 

A létesítmény főbb részei és a tervezett megvalósítás ideje: 

Építési fázis  Létesítményrész Építés tervezett ideje 

I. Strandfürdő 2021. 09. - 2023. 05. 

II. Apartmanházak 2022-2024 években 

Látható, hogy a teljes koncepció szerinti beépítés időben elhúzódik, a létesítménytől várható 

zajhatásokat azonban együttesen vizsgáljuk a végleges állapotra. A kettő építési fázisnál a 

megvalósítás időszakában időbeni átfedés is kialakul, ekkor az apartmanházak építésekor külön 

figyelmet kell fordítani a strandon esetlegesen kialakuló zavaró zajok elkerülésére. A 

létesítmény kialakítását a Z5. ábrán szemléltetjük, amelyen feltüntettük az épületgépészeti 

berendezésekkel összefüggő zajkibocsátási helyeket is. 
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Z5. ábra Tervezett létesítmény elrendezése és a zajkibocsátási helyek 

Fűtés: a strand területén HOVAL ULTRAGAS 1000D típusú álló iker kondenzációs gázkazán 

létesül Pfűt. = 1886 kW fűtési teljesítménnyel, amely a telekhatáron található kazánházban nyer 

elhelyezést. Az apartmanházakban a fűtést elsődlegesen hőszivattyúk biztosítják, de alacsony 

környezeti hőmérséklet esetén kaszkádba kötött 4 db gázkazán lép működésbe a fűtési 

hőenergia előállítása érdekében. 

Hűtés: a strand területén és az apartmanházaknál egyaránt központi hűtés épül. A hűtési 

teljesítményigény a strandon Qhűt. = 200 kW, az apartmanháznál Qhűt. = 200 kW. A kültéri 

hűtőegység mindkettő épület esetében a szabadban, az épület mellett létesül. 

Légtechnika: az apartmanházakban nem létesül légtechnikai rendszer. A főépületben a 

medencetérhez és az öltözői területhez szükséges légkezelő telepítése. Medencetér légtechnikai 

teljesítmény Vel/be = 8000 m3/h, öltözői terület légtechnikai teljesítmény Vel/be = 6000 m3/h. A 

légkezelők az épület gépészeti tereiben nyernek elhelyezést, amely gépészeti helyiségek 

akusztikailag zárt területet alkotnak. A főépületben az étterem számára külön légkezelő 

telepítése szükséges, amely az alsó szinti gépházba kerül. Légtechnikai teljesítmény Vel/be = 

7500 m3/h. A légtechnikai rendszerhez tartozó frisslevegő beszívó nyílásai és a használt levegő 

kifúvók az épület mellett zajforrás csoportba foglalva, a szabadban kapnak helyet. 

Az „A” jelű főépületben a gépészeti terek elhelyezkedését a Z6. ábra szemlélteti. 
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Z6. ábra Épületben elhelyezkedő gépészeti helyiségek 

A létesítmény zajforrásai: 

Zajforrás 

jele 

Zajforrás elhelyezése Zajforrás Jellemző Zajkibocsátás 

ZK1 Épületen belül gépészeti 

helyiségben. 

1) Hőszivattyú 

beltéri egység; 

2) kondenzációs 

fali gázkazánok 

kaszkádba kötve. 

hőszivattyú 4 fűtési 

egységben; 

HOVAL TOPGAS 

Classic 120 kazán; 

Pfűt. = 4 x 114 kW. 

Hőszivattyú: 

Lp,1m = 61 dB; 

Kazán: 

Lp,1m = 58 dB. 

ZK2 Szabadban, épület 

mellett. 

„A” épületben, a 

gépészeti térben 

lévő légkezelők 

kifúvói. 

Medencetérhez: 

Vel/be = 8000 m3/h; 

Öltözői területhez: 

Vel/be = 6000 m3/h. 

Medencetér: 

LW = 76 dB; 

Öltözőtér: 

LW = 74 dB. 

ZK3 Szabadban lévő kútház, 

a berendezések felszín 

alatt zárt térben. 

1203/1 hrsz. alatti 

Kút. 

A kút berendezései 

felszín alatt, felül és 

oldalt kútház zárja le 

a létesítményt. 

Kútház zajszint 

1 m-re: 

Lp,1m = 34 dB. 

ZK4 Kazánházi épületben. 

Kémény épület fölött 

szabadban 

Iker kondenzációs 

kazánpár. 

HOVAL 

ULTRAGAS 1000D 

típusú gázkazán 

Pfűt. = 1886 kW. 

Kazán oldalon: 

Lp,1m = 78 dB; 

Kémény: 

Lp,1m = 75 dB. 

ZK5 Apartmanépület mellett 

a szabadban. 

Központi 

folyadékhűtő 

Hűtési teljesítmény: 

Qhűt. = 200 kW. 

Zajszint: 

LW = 89 dB. 

ZK6 Főépület gépészeti szint 

mellett a szabadban 

Központi 

folyadékhűtő 

Hűtési teljesítmény: 

Qhűt. = 200 kW. 

Zajszint: 

LW = 89 dB. 

 

A beruházási területen csak az apartmanházakhoz tartozó személygépkocsi parkolók épülnek, 

a strandra érkezők számára külső parkolókban lesz lehetőség a járműveik elhelyezésére. A 

strand épülete mellett a szállítást végző tehergépkocsi beállására lesz lehetőség. A szállításokra 

várhatóan 3,5-7,0 t teherbírású gépkocsikkal kerül sor naponta 4-6 alkalommal. Az 

apartmanhoz 120 parkoló tartozik. Az apartmanba a vendégek hosszabb időre, átlagosan 1 hétre 

érkeznek. Így a legnagyobb forgalom a turnusváltás idején a teljes kihasználtság esetén ÁNF = 

2x120 = 240 j/nap. A strand vonatkozásában a parkoló kapacitásával számolunk, amely 400 

járműhely és 8-10 autóbusz férőhely. Az átlagos napi forgalom ÁNF = 2x400 = 800 j/nap. A 
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létesítmény összes napi forgalma az I. akusztikai járműkategóriában ÁNF-I. = 1040 j/nap, a II. 

akusztikai járműkategóriában ÁNF-II. = 32 j/nap.   

A belső parkoló esetében az elhaladások mellett az állóhelyi üzemmel, a járműhelyre való 

beálláskor és az induláskor keletkező zajjal is számolunk, ezért a zajkibocsátásnál a közúti 

személygépjárművekre irányadó követelményt alkalmaztuk. Az Európai Közösségek 

Tanácsának a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/157/EGK irányelve alapján meghatározott 

határérték a személyszállításra készült járművek esetén LKH,szgk = 82 dB. Mivel a közlekedési 

hatóság az EGK irányelvben meghatározott követelménynek megfelelő járművek forgalomba 

hozatalát és forgalomban tartását engedélyezi, a környezetvédelmi tervezésnél is az EGK 

irányelvben rögzített követelményt alkalmazzuk.  

A strand területén a fürdőmedencék, a játszótér, röplabdapálya és a sportpálya használata okoz 

környezeti zajt, amely a használatok függvényében időszakonként eltérő mértékű. A strand 

használata a szabadidős tevékenységek mellett a pihenést is szolgálja, így az emberi 

viselkedéssel összefüggő zajok általában nem érik el a zavaró mértéket a környezetükben. Az 

előzetes vizsgálatnál hasonló létesítményeknél a telekhatáron a strandolóktól 10-15 m-re mért 

átlagos A-hangnyomásszint értéket használjuk fel, amelynek értéke LAeq = 57-58 dB.    

A parkolóra és a strand területére irányadó zajkibocsátás jellemzői: 

Jármű zajszint Strand zajszint 

LKH,szgk = 82 dB LAeq = 57-58 dB 

 

A tervezett létesítmény önmagában védendő a környezeti zaj ellen. A strand és a medencék 

esetében, a használati funkciók alapján a főépületnél, valamint az apartmanházak 

vonatkozásában egyaránt főkövetelmény a zajjal összefüggő zavarás elkerülése. Ezért a 

gépészeti zajforrásokra a zajkibocsátás mértékét és az esetleges zajcsökkentést olyan módon 

szükséges meghatározni, hogy a saját épülethomlokzatok előtt és a helyiségekben teljesüljenek 

a zajterhelési határértékek. Hasonló módon szükséges eljárni az épületrezgés vonatkozásában, 

az esetleges épületszerkezeti rezgésnél a funkció szerinti fokozott védelem az alapkövetelmény. 

A létesítmény területén javasolt az üdülőterületre a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendeletben meghatározott nappal 45 dB, éjjel 35 dB zajterhelési határértékek teljesítése. Ehhez 

a betervezett gépészeti zajforrásokat a telepítés körülményei és a műszaki jellemzők 

figyelembevételével zajcsökkentett kivitelben szükséges elhelyezni a területen. A szükséges 

zajcsökkentés tervezésére a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés alapján az 

építési engedélyezési terv zaj elleni védelem munkarészében kerül sor. A jelenlegi előzetes 

vizsgálatnál a tervezési követelmény, hogy a beépítésre kijelölt területen a legnagyobb 

zajterhelés nem haladhatja meg nappal a 45 dB, éjjel a 35 dB zajterhelési határértéket. A várható 

környezeti érintettséget és a hatásterületet ennek megfelelően határoztuk meg.  
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5.6. Telepítési fázis zajvizsgálata 

Az építési terület előkészítése mellett bontás is szükséges az építés megkezdéséhez. Az építési 

tevékenység a tereprendezést és a földmunkát követően az épületek és a medencék, illetve a 

kapcsolódó létesítményrészek kialakításához szükséges műveletekből áll. A szokásos építési 

technológiák alkalmazására kerül sor a megvalósítás időszakában. Az építési munkaterülethez 

legközelebb elhelyezkedő üdülőterületek határán a szakipari, az épületszerkezet építési és az 

egyéb létesítési, valamint az anyagmozgatási és a szállítási műveletek okoznak időszakosan 

változó környezeti zajt. 

Az építőipari munkagépektől származó zajt az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM 

együttes rendelet 1. mellékletében előírt követelmények alapján határoztuk meg. Figyelembe 

vett berendezések: dózer, kotrógép, kanalas rakodógép, döngölőgép, betonszállító jármű és 

betonpumpa, tárcsás daraboló, hegesztőgép, vésőgép, fúrógép, kompresszor. 

Az építésnél alkalmazott munkagépek zajkibocsátása alapján, az egymást követő 

munkafázisoknál a legnagyobb hangteljesítményszint-határérték a területen több munkagép 

együttes üzemére LW = 104 dB. 

A legzajosabb munkagépek folyamatos, 8 órás működtetését feltételezve határoztuk meg a 

nappali TM = 8 óra megítélési időre vonatkozó zajterhelést az építés helyszínéhez legközelebb 

elhelyezkedő zaj ellen védendő területre. Az építési munkától származó zajterhelés arra a 

kibocsátási állapotra vonatkozik, amikor a teljes munkaterületen történik munkavégzés. Az 

építési zajt a Z7. ábrán szemléltetjük. 
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Z7. ábra Építéssel összefüggésben kialakuló zajterhelés 

Az építési munkától várható legnagyobb zajterhelés: 

Zajterhelési határérték 

teljesülésének helye 

Számolt 

zajterhelés, Lt 

Határérték, LTH 

nappal éjjel 

ZT1 Hosszúvölgy dűlő 1069 hrsz. és 1071 hrsz. 

üdülőházak, üdülőterület határán 

38,6 dB 50 dB 35 dB 

ZT2 Lepence völgy 2. szám Thermal Hotel, 

üdülőterület határán 

49,1 dB 50 dB 35 dB 

ZT3 Lepence, Sólyom utca 1215 hrsz. alatti 

üdülőházak, üdülőterület határán 

37,0 dB 50 dB 35 dB 

ZT4 Lepence, Cinke utca 1801/1 hrsz. alatti 

üdülőházak, üdülőterület határán 

39,1 dB 50 dB 35 dB 
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A számolt zajterhelés alapján megállapítható, hogy az üdülőterületeken éjszakai munkavégzés 

esetén határérték túllépés várható. Az építési munkától származó legnagyobb zajterhelés a 

közeli Thermal Hotel esetében alakul ki, de gondos munkavégzéssel ennél az épületnél is 

elkerülhető a területhatáron a határérték túllépés. Éjszaka építési munkavégzés nem ajánlott, 

így javasoljuk az építési munkafázisokat úgy ütemezni, hogy nappali munkaidőben véget érjen 

a tevékenység. Mivel az első fázisban megépülő strand zaj ellen védendőnek minősül, a 

második fázisban épülő apartmanházak esetében a nyári időszakon kívül eső október 01-je és 

április 30-a közötti időszakot javasoljuk előtérbe helyezni a kivitelezéshez.   

Az építési tevékenységhez kapcsolódó legnagyobb szállítási műveletszám naponta 3,5-7,0 t-ás 

járművekkel ÁNF = 10 j/nap, 35-40 t-ás járművekkel ÁNF = 18-20 j/nap. Az építési munka 

előrehaladtával a szállítási forgalom kismértékben változik, illetve várhatóan csökken. Az 

átlagos nappali forgalom és az átlagos évi óraforgalom alapján az LAeq(7,5) vonatkoztatási 

egyenértékű A-hangnyomásszintet határoztuk meg arra az esetre, amikor valamennyi jármű 

azonos útvonalon közlekedik naponta 2 alkalommal (egy érkezés, egy távozás). 

Építési forgalom a legnagyobb terhelési időszakban: 

Akusztikai járműkategória Átlagos nappali forgalom Évi átlagos óraforgalom 

II. ÁNF = 20 j/nap Qnappal = 1,3 j/h 

III. ÁNF = 40 j/nap Qnappal = 2,5 j/h 

Az építési forgalom LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintje: 

Vizsgált útszakasz Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq(7,5) 

II. ak. j. kat. III. ak. j. kat. Eredő 

11-es főút 48,5 dB 54,3 dB 55,3 dB 

A szállításokkal összefüggő legnagyobb közlekedési zajterhelés az építés időszakában egy 

útvonal használata esetén 55 dB ≤ 60/55 dB. Kettő szállítási útvonal esetén a zajterhelés értéke 

52 dB. Kijelenthető, hogy a zajterhelési határérték már az útszakaszok közvetlen környezetében 

teljesül. Az építés átmeneti ideig tart, ezért a kapcsolódó szállítási tevékenység nem 

befolyásolja érdemben a 11-es főút vagy a 1116 j. ök. út forgalmától származó zajterhelést. 

5.7. Megvalósítást követő üzemi zaj  

A vizsgálatnál a gépészeti zajforrások mellett figyelembe vettük a strand működését is, a 

gyermek zsivajt és a szabadidős használati zajszinteket. Az épületek fűtési, hűtési és szellőzési 

igénye nappal és éjjel megegyezik, évszakos különbségek alakulnak ki a használat alapján. A 

vizsgálat eredménye a legnagyobb zajterhelést szemlélteti, amely a létesítmény környezetében 

az összes zajforrás együttes működése esetén kialakul. Az érintett környezetben és az 

üdülőterületek határán kialakuló üzemi zajterhelést a Z8. ábra szemlélteti. 
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Z8. ábra Üzemi zajterhelés a tervezett létesítmény környezetében 

Tevékenységtől várható számolt zajterhelés: 

Zajterhelési határérték teljesülésének helye Számolt 

zajterhelés, Lt 

Határérték, LTH 

nappal éjjel 

ZT1 Hosszúvölgy dűlő 1069 hrsz. és 1071 

hrsz. üdülőházak, üdülőterület határán 

9,6 dB 45 dB 35 dB 

ZT2 Lepence völgy 2. szám Thermal Hotel, 

üdülőterület határán 

20,1 dB 45 dB 35 dB 

ZT3 Lepence, Sólyom utca 1215 hrsz. alatti 

üdülőházak, üdülőterület határán 

8,0 dB 45 dB 35 dB 

ZT4 Lepence, Cinke utca 1801/1 hrsz. alatti 

üdülőházak, üdülőterület határán 

10,1 dB 45 dB 35 dB 

A vizsgálat eredménye alapján a létesítménytől származó zaj a Hosszúvölgy dűlő, a Sólyom 

utca és a Cinke utca üdülőterületeken az alapállapotra meghatározott A-hangnyomásszintektől 

elkülönülten nem lesz észlelhető, vagy kimutatható mértékű. A Thermal Hotel esetében az 

üdülőterületen a tervezett létesítménnyel a jelenlegi A-hangnyomásszintekhez képest nappal 

ΔLN = 0,2 dB-lel, éjjel ΔLÉ =1,2 dB-lel magasabb A-hangnyomásszintek kialakulása várható, 

amely elhanyagolható mértékű zajterhelés-változás.  
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5.8. Zajterhelési hatásterület 

A zajszempontú hatásterület vonalának távolságát az éjszakai időszakra vizsgáltuk, mivel a 

tevékenységre és az érintett területre meghatározott követelmény alapján erre az időszakra 

mutatható ki a nagyobb hatásterület. A létesítmény nélkül a területre jellemző LA95 95%-os A-

hangnyomásszintek alapján, a hatásterület vonalában az üdülőterületek irányba meghatározott 

25 dB követelmény a tervezett létesítménynek helyet adó ingatlan területhatárain mentén 

teljesül. A hatásterület a közvetlenül szomszédos ingatlanokat érinti. A zajszempontú 

hatásterületen nincs zaj ellen védendő épület. A kedvező hatásterületi kiterjedés oka, hogy a 

tervezett létesítmény önmagában is védendő zaj ellen a szabadidős és pihenést szolgáló funkció 

miatt, ezért a zajkibocsátás csökkentésére fokozott figyelmet kell fordítani.  A létesítményt a 

javasolt zajcsökkentéssel szükséges megépíteni. A hatásterület lehatárolását a Z9. ábra 

szemlélteti. 

 

Z9. ábra Zajszempontú hatásterület 

A 25 dB-es hatásterület vonallal érintett ingatlanok: 023/15 hrsz. alatti „Ev-1” védelmi 

erdőterület; 023/4 hrsz. és 023/14 hrsz. alatti ingatlanok a „KÖu” övezetbe sorolt terület 

mentén; 1212/4 hrsz. alatti Lepence patak; 0195/13 hrsz. alatti „Ev” védelmi erdőterület; 1204 

hrsz. alatti „Ktk-2” övezetbe sorolt ingatlan; 1205 hrsz. alatti „Gksz-2” övezetbe sorolt ingatlan. 

Az üdülőterületre meghatározott 25 dB-es hatásterület vonallal érintett területen nincs 

üdülőterület besorolású terület, épület vagy épülethelyiség. A mezőgazdasági területre és az 

erdőterületre figyelembe vett 35 dB, valamint a gazdasági területre figyelembe vett 45 dB 

hatásterület nem érinti a tervezett létesítménynek helyet adó ingatlanon kívül elhelyezkedő 

területet.  
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5.9. Kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés 

Meghatároztuk az érintett útszakaszok mentén az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-

hangnyomásszintet, amit összevetettünk az alapállapotra jellemző LAeq(7,5) vonatkoztatási 

egyenértékű A-hangnyomásszintekkel. A vizsgálatot az összegződő, legnagyobb forgalomra 

végeztük el. A vizsgálat elsődlegesen egy útirányra vonatkozik. A tervezési terület három 

irányból közelíthető meg, a strandhoz és az apartmanházakhoz a 11-es főúton Visegrád és 

Esztergom felől, a 1116 j. ök. úton Szentendre felől érkezhetnek a látogatók és a kiszolgálást 

végző járművek. A három útirány figyelembevételével, az elsődleges vizsgálati eredményhez 

képest kisebb zajterheléssel lehet számolni. A létesítmény funkcióját, a tervezett nyitva tartást 

és az üzemeltetési rendet tekintve a látogatói és szállítási forgalom nappal alakul ki, éjjel nem 

várható a létesítményhez kapcsolódó forgalom. 

Az átlagos napi forgalom és a nappali óraforgalom: 

Átlagos napi forgalom, ÁNF Nappali óraforgalom, QN  

I. akusztikai j. k. II. akusztikai j. k. I. akusztikai j. k. II. akusztikai j. k. 

1040 j/nap 32 j/nap 65,0 j/h 2,0 j/h 

Az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint: 

Vizsgált útszakasz 
Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq(7,5) 

I. ak. j. kat. II. ak. j. kat. Eredő 

11-es főút 62,6 dB 50,4 dB 62,8 dB 

1116 j. ök. út 60,7 dB 49,3 dB 61,0 dB 

A forgalmi zaj változásának mértéke egy útirány esetén: 

Útszakasz Jelenlegi 

A-hangnyomásszint 

Járulékos 

A-hangnyomásszint 

A-hangnyomásszint 

növekmény 

11-es főút 69,4 dB 62,8 dB 0,9 dB 

1116 j. ök. út 65,5 dB 61,0 dB 1,3 dB 

Az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű hangnyomásszint érték az út mentén kijelölt 7,5 m-es 

vonatkoztatási pontra vonatkozik, a zaj ellen védendő területeken az épülethomlokzatok és a 

közút akusztikai középvonala közötti távolság függvényében ennél kisebb zajterhelés alakul ki, 

illetve a hangárnyékolás függvényében is csökken a zajterhelés. Ezért a zaj ellen védendő 

homlokzatok előtt a számolt értéknél jóval kisebb zajterheléssel kell számolni. A vizsgálati 

eredmény azt a legrosszabb állapotot szemlélteti, amikor valamennyi jármű egy útvonalon 

halad a létesítmény megközelítésekor és az onnan való távozáskor. A 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 7. § (1) bekezdésben meghatározott kritérium, hogy „Új tevékenység telepítéséhez és 

megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal 

szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB 

mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz”. 
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Az A-hangnyomásszint növekmény értékelése: 

Útszakasz A-hangnyomásszint növekmény Peremfeltétel Értékelés 

11-es főút 0,9 dB 3 dB nem éri el 

1116 j. ök. út 1,3 dB 3 dB nem éri el 

A vizsgálati eredmény alapján az egyenértékű A-hangnyomásszint növekmény értéke egyik 

útszakasz vonatkozásában sem éri el a 3 dB-es értéket, ezért a tevékenység megkezdésével, a 

kapcsolódó járulékos forgalomra a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti 

kritérium alapján nem határozható meg hatásterület. A szállítási forgalommal összefüggő 

közlekedési zajterhelés a 11-es főút és a 1116 j. ök. út környezetében nem haladja meg a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértéket.  

5.10. Rezgés 

A tervezett létesítmény számára kijelölt ingatlan környezetében a létesítmény vonatkozásában 

nincs olyan épület, amelynél a rezgés elleni védelemről gondoskodni kell. A tevékenységgel 

környezeti rezgésforrás nem létesül. A kapcsolódó forgalom és a fuvarozási tevékenység nem 

érint rezgés szempontból érzékeny épületet. Épületeket károsító rezgéshatással a 

megvalósítással és a használattal összefüggésben nem kell számolni.  

5.11. Zajszempontú összefoglalás 

A tervezett létesítménytől származó zajterhelés vonatkozásában a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendeletben az üdülőterületre meghatározott nappal 45 dB és az éjjel 35 dB 

határérték a zaj ellen védendő területek határán teljesül. A legnagyobb zajterhelés a strandhoz 

és az apartmanházakhoz legközelebb elhelyezkedő üdülőterületen Lt = 20 dB, az előzetesen 

meghatározott zajterhelés-növekmény értéke nappal ΔLN = 0,2 dB, éjjel ΔLÉ =1,2 dB. Az 

előzetes vizsgálat eredményét tekintve, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdésben előírtak szerint a tevékenység végzéséhez nem kell zajkibocsátási határérték 

megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól, mivel a létesítmény elhelyezésére szolgáló 

ingatlanon kívül zajszempontú hatásterület nem határozható meg, valamint a hatásterület nem 

érint olyan ingatlant, ahol zajterhelési határértéknek kell teljesülni. 

A tervezett létesítmény önmagában védendő a környezeti zaj ellen. A strandterület és a 

medencék esetében, a használati funkciók alapján a főépületnél, valamint az apartmanházak 

vonatkozásában egyaránt főkövetelmény a zajjal összefüggő zavarás elkerülése. Ezért a 

gépészeti zajforrásoknál a zajkibocsátást olyan mértékben célszerű korlátozni, hogy a saját 

épülethomlokzatok előtt és a helyiségekben teljesüljenek a zavarás elkerüléséhez szükséges 

zajterhelési határértékek. Hasonló módon szükséges eljárni az épületrezgés vonatkozásában, az 

esetleges épületszerkezeti rezgésnél a funkció szerinti fokozott védelem az alapkövetelmény. 

Az előzetes vizsgálat eredménye arra az esetre vonatkozik, amikor a tervezett strand területén, 

valamint a főépület és az apartmanházak vonatkozásában a saját gépészeti zajforrásoktól 

származó zaj nem haladja meg az üdülőterületre meghatározott határértéket. Ennek feltétele a 
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betervezett gépészeti zajforrások zajcsökkentett módon, illetve gondos akusztikai, valamint zaj- 

és rezgéscsökkentésre is kiterjedő tervezés alapján történő telepítése. A követelményeinek 

teljesítéséhez szükséges zaj- és rezgéscsökkentés tervezésére a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 9. § (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségre is figyelemmel, illetve a 

véglegesített építési és épületgépész tervek alapján az építési engedélyezési terv zaj elleni 

védelem munkarészében kerülhet sor. 

Az építési munkafázisoktól származó zaj az üdülőterületek határán nem haladja meg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértéket. Az építési munka 

várhatóan meghaladja az 1 évet, a megvalósításra kettő fázisban kerül sor. A második építési 

fázisban a strand várhatóan már üzemel, ezért az építési zaj vonatkozásában célszerű a 

nyaralási- és strandszezonon kívül eső időszakban elvégezni az építési munkát. A kivitelezési 

munka befejezésével az építési eredetű zaj megszűnik.  

Az előzetesen meghatározott napi szállítási forgalom alapján vizsgáltuk a várható közlekedési 

zajterhelést. A vizsgálat eredményét a zajterhelési határértékek és a zajterhelés-növekményre 

előírt követelmény figyelembevételével minősítettük. A zajterhelés-növekmény értéke egyik 

útszakasz vonatkozásában sem éri el a 3 dB-es értéket, ezért a kapcsolódó járulékos forgalomra 

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti kritérium alapján nem 

határozható meg hatásterület. A vizsgálat alapján a szállítási forgalom okozta zajterhelés nem 

haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértéket. 

Tevékenység ellenőrzésére vonatkozó javaslatok: 

➢ Javasoljuk, hogy a tevékenység megkezdését követően, szokásos üzemeltetési 

körülmények mellett helyszíni zajmérések alapján történjen meg a környezeti 

zajterhelés, valamint a zajszempontú hatásterület ellenőrző vizsgálata. 

A vizsgálati eredmények alapján a tevékenység megkezdésével, illetve folytatásával zaj- és 

rezgés elleni védelem szempontból nem várható jelentős környezeti hatás. Ebben a 

vonatkozásban környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. 

5.12. Felhagyás és havária események várható hatásainak előzetes becslése 

A tervezett tevékenység felhagyásakor végzett műveletek csak a létesítmény közvetlen 

környezetében változtatják meg rövid ideig a zajhelyzetet. A tevékenység felhagyásakor és 

ezzel összefüggő bontási és szállítási tevékenység zajvédelmi szempontból várhatóan azonos 

az építési időszakban jellemző állapottal.  

A tevékenység felhagyása környezeti zaj- és rezgés szempontjából az alapállapot jelenlegi 

kedvező helyzet visszaállását vonja maga után. 

Egy esetlegesen bekövetkező rendkívüli, előre nem látható esemény, havária esetén fellépő 

zajterhelések nehezen becsülhetők előre. Balesetek, gépjárműbalesetek során kialakuló 

gépjárműtorlódás, szirénázás okozhat átmeneti zajterhelést. 
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fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell 

határolni 

ld. fa) pontban. 

fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és 

demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire 

jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 

Tájföldrajzi besorolása szerint az Észak-Magyarországi-középhegység nagytáj, ezen belül a 

Visegrádi–hegység középtáj, ill. a Visegrádi-Dunakanyar kistáj része.  

A vizsgált terület a Visegrádi hegység északi felén, Visegrád községtől nyugatra, a 

Dunakanyarba torkolló Lepence-patak közelében a hegyvidéki részen helyezkedik el. A 

beépítési terület lépcsőzetesen, antropogén bevágásokkal szabdalva kb. 147 mBf szintről 

déli/délnyugati irányba esik kb. 116 mBf szintig. A helyszínen a strand elhagyott 

épületegyüttesei, medencéi állnak. 

Domborzat  

A kistáj tektonikusan előrejelzett, antecendens, többnyire szimmetrikus, eróziós folyóvölgy. 

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

magassága 107 és 220 m közt változik Az árterek átlagos magassága 120 m, a teraszok 30-200 

m relatív magasságban helyezkednek el. Intenzív lejtőpusztulással, ill. mozgásveszélyes 

felszínekkel Dömös és Pilismarót, valamint Visegrád és Zebegény – Verőcemaros között a 

Duna felé lejtő felszíneken találkozhatunk.  

A terület geomorfológiai szempontból hegylábfelszínnek tekinthető, amelyen kimutatható a 

Duna középső-negyedkori terasza. Az alapkőzet a miocén Bádeni-emelétében felszínre került 

piroxénandezit-tufa, ill. a biotit-piroxén-amfibolandezit-tufa, amelyet a hegylábon –

vékonyabb-vastagabb rétegben lösz borít, ill. kisebb foltokban az egykori áradmányos rétegek 

maradványai is fellelhetők. Geomorfológiai szempontból a terület hangsúlyos eleme a Lepence-

patak epigenetikus, „V” keresztszelvényű völgye, amely a befogadó Dunát megközelítve 

szétnyílik, a patak itt saját hordalékkúpján folyik keresztül. 

Barlang jelenléte, alábányászottság 

Dr. Vásárhelyi Balázs által készített Talajvizsgálati jelentés (2020.szeptember) szerint 

geológiai okokból kijelenthető, hogy a terület alatt barlang, természetes üreg – az épület 

hatászónáján belül – nem lehet. Bányászati tevékenység (sem felszíni sem mélyművelésű) a 

vizsgált területrészen nem történt. 

Földtani adottságok  

A kistáj alapja harmadidőszaki homokkő és andezittufa, ill. agglomerátum. A felszíni, ill. 

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

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

a Duna folyásirányával is jelzett ÉNy-DK-i, valamint erre merőleges, a rögös-töréses 
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feldarabolódáshoz kapcsolódó ÉK-DNy-i vonalak jellemzik. A szeizmicitás értéke kicsi (5-6° 

MS) és potenciálisan sem várható 6°-nál intenzívebb rengés. 

Talajok 

A kistáj talajtakaróját közel egyenlő megoszlásban (27-28%) a Duna alluviumán szerves 

anyagban szegény meszes homokok, különböző mechanikai összetételű nyers öntések; a 

Dunára néző domboldalakon löszön és idősebb korú üledékeken vályog, agyagos vályog 

összetételű és közepes, vagy gyenge vízvezető képességű, jó, vagy erősen víztartó képességű 

talajok alkotják. A Dunát D-ről kísérő dombokon a sekély termőréteg miatt szélsőséges 

vízgazdálkodású barnaföldek, valamint kisebb belterületi részaránnyal (15%) 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok képviselik. Ezutóbbiak mechanikai összetétele részben 

vályog, részben homok, vízgazdálkodásuk a lepusztulás miatti sekély termőréteg következtében 

szélsőséges. 

Dr. Vásárhelyi Balázs által készített Talajvizsgálati jelentés (2020.szeptember) készítése 

céljából a talajviszonyok megismerése és a helyszíni viszonyok adta terepadottságok miatt 

összesen 8 db fúrást mélyítettek le az alábbi ábrán megjelölt helyeken, valamint dinamikus 

verőszondát készítettek két helyen.  
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A feltárások alapadatai az alábbiak: 

 

A feltárásokat a helyszíni viszonyok miatt nem lehetett minden esetben a tervezett ponton 

elkészíteni, mind a terepviszonyok, mind a burkolatok, mind pedig a területet fedő 

kőzettörmelék miatt. A feltárási pontokban minden esetben lejtőtörmelékes sovány agyagot 

tártak fel, melyben változó méretű andezit tömbök helyezkedtek el – ezen kőzettörmelékben a 

feltárások elakadtak. A dinamikus verőszonda alapján a rétegek kompresszíbilisnek 

tekinthetőek, az 1F és 1D feltárások mellett készített szondák (a fúrások a felszín közelében 

elakadtak) nem érték el az alapkőzetet.  

Vízrajz  

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

Szentendrei-Dunaág (31,5km) uralja. A Duna-völgye a Visegrádi szorost már a felső-pliocén 

végén vagy a pleisztocén elején keresztezte. A mai völgy antecendens jellegű, a két terasza 

Visegrádtól kezdve a vízfolyás irányában és ellenében is alacsonyodik. A legidősebb, még 

pleisztocénbe sorolható, V. sz. Duna terasz szintje a visegrádi szakaszon 200-230 m körüli 

relatív magasságban van. A folyóhoz közelebb eső területen a talajvíz a felszínhez közel 

helyezkedik el. A Visegrádi hegység forrásainak többsége vulkanikus rétegforrás sorokat alkot, 

kőzet azonos fakadási szinttel. A patakmedrekből, víznyelőkből beszivárgó vizek bőséges 

utánpótlódást biztosítanak a karsztvíz üregeknek és tározóknak. A vizsgált területhez 

legközelebbi vízfolyások a Lepence-patak és a Duna.  

A Duna-folyam mellékvízfolyása a Lepence-patak, amely a tervezési terület közvetlen 

közelében folyik és torkollik a Dunába, az 1697+025 fkm-nél. A Lepence-patak hegyvidéki 

vízfolyás, mederanyagának szemcsemérete durva, szikla és kőtörmelék, hidrogeokémiai jellege 

szilikátos, a vízgyűjtő mérete kicsi (10-100 km2).  

A tervezési terület országos vízminőség-védelmi terület övezetébe esik. 

Dr. Vásárhelyi Balázs által készített Talajvizsgálati jelentés (2020.szeptember) szerint a 

területen vizsgált készült feltárásokban talajvizet, ill. arra utaló jelet nem észleltek, valamint 

összefüggő talajvízre sem a kivitelezés alatt, sem a későbbiekben számítani nem kell, mert a 

terület hidrogeológiai felépítése folytán a lehullott csapadék a kőzet repedésein, pórusain 

keresztül gyorsan elszivárog.  
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A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 

Korm. rendelet 5. § (1) ad) és be) alapján a tervezési terület nitrátérzékeny terület. 

Visegrád a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny és kiemelten is érzékeny felszín 

alatti vízminőségi besorolású település. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

szereplő 1.a. „Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek” térképe alapján a 

tervezett létesítmény érzékeny területen helyezkedik el. 

A terület jelenlegi alap légszennyezettsége az fa) fejezeten belül a 4.2. Vizsgált terület 

levegőtisztaság-védelmi bemutatása című pontban, a zajterhelési alapállapot az fa) fejezeten 

belül az 5.3. Vizsgált terület jelenlegi zajhelyzete című pontban, a táj- és természetvédelmi 

alapállapot az 5-7. számú mellékletekben kerül részletesen ismertetésre. 

Demográfiai adatok Visegrád város integrált városfejlesztési stratégiája alapján 

A 33,27 km2 kiterjedésű város népsűrűsége 55 fő/km2, az összes területi összehasonlításban 

(ország-108, régió-423, agglomeráció-298, Budapest-3242 megye190, kistérség-236) a 

legalacsonyabbnak számít, melynek egyik oka kiterjedt, elsősorban erdőborította, hegyvidéki 

jellegű külterületei nagysága (3076,6 ha), belterülete mindössze 251 ha, 7,5%.  

2009 január 1-én lakónépességének száma 1831 volt, a rendszerváltás idejéhez képest 

mindössze +20 fő a növekmény, azonban, ha a bő egy évtizeddel ezelőtti mélypontot nézzük, 

akkor máris 15,3%-kal gyarapodott a város népessége az utóbbi 11 évben. A növekvő trendet 

nem egyértelműen a népesedési folyamatok pozitív alakulása segítette elő, sokkal inkább a 

kilencvenes évek végével, illetve a várossá nyilvánítás óta eltelt évtized betelepülőket vonzó 

fejleményei: kis mértékben az agglomeráció szuburbanizációs folyamata, illetve a felfutó 

idegenforgalmi fejlesztések munkaerő igénye játszhatott szerepet.  

A lakosság nemek közötti megoszlása 2001-es adatoktól jelen időszakig stabilnak mondható, a 

nők aránya 51-52%, a férfiaké 49-48%. Természetes szaporodás tekintetében a városban 

folyamatos a népességcsökkenés a szaporodási mutatók állandó negatívuma miatt, évi átlagban 

24 fővel csökken a település lélekszáma.  

Az elvándorlás-bevándorlás adataiban megmutatkozó többlet egyelőre kezeli a problémát és 

összességében 1997 óta folyamatosan nőtt a város lakosságszáma. 

A város korösszetételét vizsgálva kijelenthető, hogy a népesség öregedő struktúrájú, a hatvan 

év felettiek aránya 1997-től kezdve állandóan emelkedik 2008-ra lassan megközelítve a 30%-

os értéket (27,86%). Az aktív korú népesség száma 1990 óta 2003-ig gyakorlatilag 

folyamatosan bővült, a rendszerváltás időszakához képest 6,6% ponttal, figyelmeztetésképpen 

azonban az utóbbi öt évben ezt a csúcsértéket (59,78%) 2,42 % ponttal múlja alul a 2008. évi 

adat (57,36%). A fiatalkorúak aránya az állandó népességből folyamatosan csökkenő tendenciát 

mutatott 2002 – ig (-7,04% pont), azonban 2003-tól lassú növekedés tapasztalható, amely a 

születésszámok jelenlegi fennmaradásával a jövőben is folytatódhat. Mindezektől függetlenül 

az 1990. évi indulóértékhez képest (21,11%) 2008-ra 6,33% ponttal csökkent a korcsoport 

aránya. A 2007 évi országos átlaghoz viszonyítva a fiatalkorúak aránya 3,98% ponttal 

alacsonyabb, az aktív korúaké 2,23% ponttal, míg a 60 éven felüliek aránya 6,2% ponttal volt 
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magasabb. A település öregedési indexe 2008-ban 188,5%, azaz a fiatalkorúakra majd kétszer 

több időskorú jut. 

A 2001-es népszámláláskor a településen élők 93,8 %-a vallotta magát magyarnak, ugyanakkor 

9% német nemzetiségi kötődést is jelzett. Egyéb (fél százalék vagy az alatt) regisztrált 

nemzetiségek: lengyel, szlovák, görög, ukrán. Roma kötődés nem került említésre. 

Környezeti állapotváltozások 

Valamennyi környezeti elem vizsgálata után a tervezett beruházás által okozott környezeti 

állapotváltozások az alábbiakban összegezhetőek. 

A felszíni víz, a földtani közeg és a felszín alatti vizek: 

Az építési munkálatok felszíni vízfolyásra sem minőségi, sem mennyiségi értelemben 

nincsenek hatással. 

A telepítés időszakában szükséges vízfelhasználást a meglévő vezetékről való ideiglenes 

lecsatlakozással, ideiglenes vízmérővel oldják meg. Az építési fázis során kommunális 

szennyvíz keletkezése várható, a kihelyezett mobil WC-k üríttetéséről/elszállíttatásáról a 

kivitelező fog gondoskodni. A hévíz kitermelő rendszer nem módosul. 

A tereprendezéssel érintett területekről a letermelt humuszt és a kitermelt talajt külön-külön 

deponálják a területen történő újrafelhasználásig. A földmunkákat fokozott talajminőségi 

ellenőrzés mellett kell végezni. Az esetlegesen keletkező szennyezett talaj csak alkalmas 

lerakóhelyre szállítható. Szennyezett talaj tereprendezésre nem használható.   

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kármentő tálca felett történjen a havária esetek 

elkerülése végett. Az építéshez használt gépeket a Lepence-pataktól távolabbi területeken kell 

tárolni. 

Az üzemelés során a Lepence-patakba történő használt medence víz bevezetéséhez vízjogi 

létesítési engedélyt kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól és a bevezetéshez a patak 

kezelőjétől szükséges megkérni a befogadói nyilatkozatot. A bevezetést megelőzően a 

Lepence-patak vízminőségének rögzítése tervezett alapállapot vizsgálat keretében. A Lepence-

patakba bevezetésre kerülő használt medence víz, valamint tiszta és tisztított csapadékvíz 

szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben 

meghatározott határértékeket 

A szálláshelyekhez tervezett új parkoló részére önálló csapadékvízelvezetést fognak tervezni. 

A parkoló csapadékvize iszap- és olajfogón kerülne átvezetésre, majd a Lepence-patakba 

kerülne bevezetésre. A csapadékvíz-elvezetés részletes terveit külön vízjogi létesítési 

eljárásban kell engedélyeztetni a környezetvédelmi hatósággal. Az olajjal szennyeződhető 

csapadékvizek Lepence-patakba történő bevezetésére engedélyt kell kérni a környezetvédelmi 

hatóságtól.  

A jogszabályi előírásoknak, ill. a technológiai előírásoknak megfelelően kialakított 

anyagtárolás, hulladékgyűjtés, csapadékvíz- és szennyvízelvezetés során talajszennyezés 

normál üzemi körülmények között nem várható.  
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Levegőtisztaság-védelem:  

Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység 

megkezdésével a levegőkörnyezeti hatás csak a létesítmény területét, illetve 1813 hrsz. alatti 

ingatlant érinti. A pontforrások levegővédelmi hatásterülete a létesítménynek helyet adó 

ingatlan határain belül, a kibocsátó források közvetlen környezetében határozható meg. A 

kapcsolódó forgalomtól eredő levegőterheltség nem haladja meg a légszennyezettség 

egészségügyi határértékeit, mivel a forgalom alapján a kibocsátási értékek is elhanyagolható 

mértékűek lesznek. 

A tervezési területhez legközelebb elhelyezkedő üdülőépületek beépítési vonalában, illetve az 

üdülőterületek határán a levegőkörnyezeti hatás a levegőterheltségi szint határértékeihez képest 

elhanyagolható mértékű lesz, illetve a jelenlegi levegőterheltségi alapállapotot nem 

befolyásolja érdemben. A tervezett létesítmény az elhelyezkedés és a kialakítás szempontjából 

megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt 

levegővédelmi követelményeknek. A tevékenység megkezdésének levegőtisztaság-védelmi 

szempontból nincs akadálya. A tervezett légszennyező pontforrások létesítése és működtetése 

a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján külön engedélyhez kötött. Az 

építési engedélyezési terv levegővédelmi szakági fejezetében célszerű a létesítéshez szükséges 

adatszolgáltatás teljesítése a környezetvédelmi hatóság felé, illetve a működés megkezdése előtt 

kérelmezni kell a levegővédelmi működési engedély kiadását. 

A konyhatechnológiához kapcsolódó P3 jelű pontforrás esetében az építési engedélyezési terv 

alapján külön figyelmet szükséges fordítani a szaghatás csökkentésére, illetve a szaganyagok 

leválasztására. A légtechnikai rendszer műszaki terveinek elkészítésekor lesz lehetőség a 

megfelelő műszaki berendezés betervezésére. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel összefüggésben nem kell 

jelentős környezeti hatásra számítani. 

Zajvédelem:  

A tervezett létesítménytől származó zajterhelés vonatkozásában a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendeletben az üdülőterületre meghatározott nappal 45 dB és az éjjel 35 dB 

határérték a zaj ellen védendő területek határán teljesül. A legnagyobb zajterhelés a strandhoz 

és az apartmanházakhoz legközelebb elhelyezkedő üdülőterületen Lt = 20 dB, az előzetesen 

meghatározott zajterhelés-növekmény értéke nappal ΔLN = 0,2 dB, éjjel ΔLÉ =1,2 dB. Az 

előzetes vizsgálat eredményét tekintve, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdésben előírtak szerint a tevékenység végzéséhez nem kell zajkibocsátási határérték 

megállapítását kérni a környezetvédelmi hatóságtól, mivel a létesítmény elhelyezésére szolgáló 

ingatlanon kívül zajszempontú hatásterület nem határozható meg, valamint a hatásterület nem 

érint olyan ingatlant, ahol zajterhelési határértéknek kell teljesülni. 

A tervezett létesítmény önmagában védendő a környezeti zaj ellen. A strandterület és a 

medencék esetében, a használati funkciók alapján a főépületnél, valamint az apartmanházak 

vonatkozásában egyaránt főkövetelmény a zajjal összefüggő zavarás elkerülése. Ezért a 
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gépészeti zajforrásoknál a zajkibocsátást olyan mértékben célszerű korlátozni, hogy a saját 

épülethomlokzatok előtt és a helyiségekben teljesüljenek a zavarás elkerüléséhez szükséges 

zajterhelési határértékek. Hasonló módon szükséges eljárni az épületrezgés vonatkozásában, az 

esetleges épületszerkezeti rezgésnél a funkció szerinti fokozott védelem az alapkövetelmény. 

Az előzetes vizsgálat eredménye arra az esetre vonatkozik, amikor a tervezett strand területén, 

valamint a főépület és az apartmanházak vonatkozásában a saját gépészeti zajforrásoktól 

származó zaj nem haladja meg az üdülőterületre meghatározott határértéket. Ennek feltétele a 

betervezett gépészeti zajforrások zajcsökkentett módon, illetve gondos akusztikai, valamint zaj- 

és rezgéscsökkentésre is kiterjedő tervezés alapján történő telepítése. A követelményeinek 

teljesítéséhez szükséges zaj- és rezgéscsökkentés tervezésére a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 9. § (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségre is figyelemmel, illetve a 

véglegesített építési és épületgépész tervek alapján az építési engedélyezési terv zaj elleni 

védelem munkarészében kerülhet sor. 

Az építési munkafázisoktól származó zaj az üdülőterületek határán nem haladja meg a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértéket. Az építési munka 

várhatóan meghaladja az 1 évet, a megvalósításra kettő fázisban kerül sor. A második építési 

fázisban a strand várhatóan már üzemel, ezért az építési zaj vonatkozásában célszerű a 

nyaralási- és strandszezonon kívül eső időszakban elvégezni az építési munkát. A kivitelezési 

munka befejezésével az építési eredetű zaj megszűnik.  

Az előzetesen meghatározott napi szállítási forgalom alapján vizsgáltuk a várható közlekedési 

zajterhelést. A vizsgálat eredményét a zajterhelési határértékek és a zajterhelés-növekményre 

előírt követelmény figyelembevételével minősítettük. A zajterhelés-növekmény értéke egyik 

útszakasz vonatkozásában sem éri el a 3 dB-es értéket, ezért a kapcsolódó járulékos forgalomra 

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti kritérium alapján nem 

határozható meg hatásterület. A vizsgálat alapján a szállítási forgalom okozta zajterhelés nem 

haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértéket. 

Tevékenység ellenőrzésére vonatkozó javaslatok: 

➢ Javasoljuk, hogy a tevékenység megkezdését követően, szokásos üzemeltetési 

körülmények mellett helyszíni zajmérések alapján történjen meg a környezeti 

zajterhelés, valamint a zajszempontú hatásterület ellenőrző vizsgálata. 

A vizsgálati eredmények alapján a tevékenység megkezdésével, illetve folytatásával zaj- és 

rezgés elleni védelem szempontból nem várható jelentős környezeti hatás. Ebben a 

vonatkozásban környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. 

Hulladékok:  

A beruházás telepítése során keletkező hulladékok - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

betartása esetén - nem okoznak környezetterhelést, hatásuk semleges.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelő, bizonylatolt és szakszerű hulladékgyűjtés, szállítás, 

kezelés az üzemelés során sem a telephelyen, sem azon kívül nem okoz kimutatható és káros 

környezetterhelést, hatásuk semleges. 
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Élővilág-védelem, Natura 2000: 

A vizsgált területet érinti a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039), illetve a Börzsöny és 

Visegrádi-hegység (HUDI10002) Natura 2000 site. Érintett a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság törzsterületével és az Országos Ökológiai Hálózat magterületével is. 

A hatásterületen öt élőhelytípust tudtunk elkülöníteni. A tervezési terület érintett úttal (ÁNÉR: 

U11), illetve nagy részében Telephelyek, roncsterületek (ÁNÉR: U4) alá tartozik. 

Természetvédelmi szempontból a közösségi jelentőségű élőhely a cseres-kocsánytalan tölgyes 

emelhető ki (ÁNÉR: L2a; 91M0). Ezen felül egy foltban a Nem őshonos fajok spontán 

állományai (ÁNÉR: S6) kategóriát regisztráltuk, mely spontán felverődő bálványfás foltot 

jelent. A Lepence-patak érintett szakaszát a Folyóvizek (ÁNÉR: U8) kategóriájába soroltuk. 

A vizsgált terület és közvetlen környezetének állattani leírását az 5. sz. melléklet 1.2.2. fejezete 

tartalmazza.  

A Natura 2000-es területet két helyen is érinti a beruházás. A nyugatabbra lévő foltot „A” 

területnek neveztük el. Ez a terület már korábban is a részét képezte a strandnak. A kb. 500 m2-

es területen mára megerősödtek a tölgyek, amik a fő értékét adják a foltnak. A terület 

besorolható a cseres-kocsánytalan tölgyes élőhelykategóriába (közösségi jelentőségű élőhely), 

de az emberi jelenlét nyomait is magáén viseli. A munkálatok során ez az élőhely beépítésre 

kerül, jelenlegi formájában megszűnik. Ugyancsak Natura 2000 területtel érintett a „B” 

konfliktus terület, ahova apartman épületeket terveztek. A terület bár Natura 2000-es, de 

közvetlen nem érint közösségi jelentőségű élőhelytípust. Az épületek a bálványfával 

szennyezett vágásterületre lettek betervezve. Ez a terület térszínében is elkülönül a tőle keletre 

található már közösségi jelentőségű élőhelytípustól.  

A jelölő élőhelyek közül a Pannon cseres-tölgyesek (91M0) érintettek. A tervezéssel érintett 

kb. 800 m2 -es foltban eltűnik a jelenlegi vegetáció. Ezen területen jelentős lesz a zavaró hatás. 

Ugyanakkor a terület csekély kiterjedése miatt a teljes Natura 2000 élőhelytípusnak ez kb. a 

0,001300 %-át teszi ki. Az érintett területen (két folt „A” és „B”) átalakul az élőhely, de a teljes 

élőhelytípusra nézve - annak méretéből adódóan   - várhatóan nem lesz jelentős a zavaró hatás. 

A jelölő fajok közül az erdőkhöz kötődő madárfajok a xylofag rovarok és a denevérek esetében 

beszélhetünk zavaró hatásokról.  

A Xylofág rovarok (nagy hőscincér, skarlátbogár, kék pattanó, nagy szarvasbogár, gyászcincér, 

havasi cincér) a tágabb térségben potenciálisan előfordulnak. Számukra a zavaró hatások a 

közvetlen fizikai pusztítás vagy az élőhelyük (fapéldányok) elpusztítása lehet. A beruházás 

jellege várhatóan nem vonja maga után ezen zavaró hatások felerősödését.  

Zavaró hatások érhetik a madarak csoportját. Ebben az esetben főleg az emberi jelenlét, illetve 

a zajforrás az, ami zavaróan lép fel a madarak esetében. Várható, hogy az érzékeny fajok 

távolabb jelennek meg a tervezési területtől, bár az antropogén hatások eddig is fenn álltak. A 

denevérek esetében szintén az emberi jelenlétet tekinthetjük zavaró hatásnak. 

A beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, csökkentését, mérséklését 

szolgáló javasolt intézkedéseket a 6. számú melléklet 9. pontja tartalmazza. Figyelembe véve 

http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-natura2000?showAll=0&id=1964
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azt, hogy a Natura 2000 site vonatkozásában nem idéznek elő jelentős hatásokat, ezért 

kiegyenlítő kompenzációs intézkedések megtétele nem szükséges.  

A Lepence-patakba jelenleg is elvezetésre kerül a jelenlegi felhasználók általi használt 

termálvíz, ami több évtizedes folyamat már. A jelenleg is alacsonynak tekinthető 

természetessége miatt további romlás nem várható. A tervezett termálvíz elvezetés után a 

pataknak kb. 450 méteren érintett, amiből kb. 250 méter Natura 2000 terület. A jelenlegi 

felhasználók általi használt termálvíz jelenleg is a patakba kerül elvezetésre. A beruházást 

követően ez a hatás továbbra is fennáll majd. Az építkezéssel járó zavaró hatásokon túl a 

működés során is számolni kell zavaró hatással. Ez leginkább az emberi jelenlétben és az abból 

fakadó hanghatásokban nyilvánul meg. Azzal számolni kell, hogy az ezekből fakadó zavarások 

miatt egyes állatcsoportoknál - főként az érzékenyebb madaraknál – kialakulhat egy pufferzóna 

vagyis egy olyan terület, ami nem alkalmas a madarak megtelepedésére. 

A Lepence-patakra vonatkozóan javasolt biomonitoring végzése a termálvíz hatásának nyomon 

követésére, illetve a denevér- és madárfauna monitrozása a tervezési területtel szomszédos 

tölgyesben. Ez utóbbira az üzemelés során várható emberi jelenlét és hanghatások zavaró 

megléte miatt van szükség. 

Tájvédelem:  

A tervezett létesítmények szerves részét kell, hogy képezzék a tájnak. Ennek érdekében a 

meglévő strandfürdő létesítményei lehetőség szerint a legnagyobb mértékben kerüljenek 

felhasználásra, az újonnan létesítendők pedig minél jobban simuljanak a tájba, a tájbaillesztés 

legszigorúbb kritériumai betartása mellett, megőrizve a táj ki- és rálátási potenciálját. 

A létesítés során a területfoglalás, tereprendezés, építkezés, gépjárműhasználat és az abból 

fakadó zaj- és levegőterhelés, valamint az esztétikai zavarás jelennek meg hatásként. 

Az üzemelés hatása a tájra, mint komplex egységre hat, a különböző környezeti elemek 

változásán keresztül. Tájképi szempontból funkcióját tekintve a tervezett beruházás tartós 

tájképváltozást nem okoz, mivel idáig is strandfürdőként szerepelt. Esztétikailag viszont egy 

megújult látványt várnak tőle, szimbiózisban a természettel, megújult biológiailag aktív 

felületekkel. A strandfürdő a főszezonban várhatóan nagy idegenforgalmat generál, ami 

megnövekedett gépjárműforgalmat vonz maga után. Az ebből adódó zaj, por, levegőterhelés 

ellensúlyozása érdekében a közlekedési területek mentén törekedni kell a fásítás minél nagyobb 

arányára.  

A javasolt védelmi intézkedéseket a 7. sz. mellékletként csatolt Tájvédelmi fejezet 1.6. fejezete 

tartalmazza. 

fd) a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület 

természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése 

Jelen fejezetet az előzetes vizsgálati dokumentáció 5. és 6. sz. mellékleteként csatolt önálló 

dokumentációja ismerteti. 
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fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások 

ismertetése 

Jelen fejezetet az előzetes vizsgálati dokumentáció 7. sz. mellékleteként csatolt önálló 

dokumentációja ismerteti. 

ff) 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 

és g) az f) pont ff) alpontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - kedvezőtlen 

környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 

A Duna-folyam mellékvízfolyása a Lepence-patak, amely a tervezési terület közvetlen 

közelében folyik és torkollik a Dunába, az 1697+025 fkm-nél. Sajnálatos módon megfigyelhető 

a Lepence-patak vízi élővilágának, diverzitásának csökkenése és a szennyezéshez 

alkalmazkodó fajok előretörése. A vízszennyezés okozója a környezetidegen mederalakítás és 

műtárgyak patakmederbe építése.  

Az érintett felszín alatti víztestek kémiai állapota 

 
VOR 

kód 
Víztest neve 

Víztest 

jele 
FAV kémiai állapota 

AIQ550 

 

Dunántúli-

középhegység - Duna-

vízgyűjtő Visegrád - 

Budapest 

 

sh.1.6 

 

gyenge, 

oka: 

szennyezett 

vb.: NO3 

 

a jó állapot 

elérhető 

 

AIQ551 

Dunántúli-

középhegység - Duna-

vízgyűjtő Visegrád - 

Budapest 

 

h.1.6 

 
jó 

a jó állapot 

fenntartandó 

 

AIQ503 

 

Budapest környéki 

termálkarszt 

 

kt.1.3 

 
jó 

a jó állapot 

fenntartandó 

 

AIQ660 
Visegrád-Veresegyház 

termálkarszt 

kt.1.4 

 
jó 

a jó állapot 

fenntartandó 

 

 

A visegrádi termálvíz a Visegrádi termálkarszt rétegéből, 1309 m mélyről jön a felszínre. A 

felszín alatti víztestek hidrodinamikai kapcsolatban állnak a szomszédos karszt és termálkarszt 

víztestekkel, valamint az általuk táplált forrásokkal és patakokkal. A Visegrád Lepence-

völgyben üzemelő K-7 kút által érintett felszín alatti víztestek az alábbiak:  

k. 1.3 Dunántúli-középhegység – Budai-források vízgyűjtője karszt 

kt. 1.3 Budapest környéki termálkarszt 

kt. 1.4. Visegrád-Veresegyház termálkarszt 

A nitrát-, az ammónium-szennyeződések meghatározása egyes víztesteken belül megtörtént, de 

a fenti víztestek esetében a nitrát szennyezettség százalékos aránya egyik esetében sem haladja 
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meg a víztest 20 %-át. Ami problémát okoz, az a túlzott vízkivétel, amelyben mindhárom víztest 

érintett: 

k. 1.3 Dunántúli-középhegység –Budai-források vízgyűjtője karszt 120 %, 

kt. 1.3 Budapest környéki termálkarszt 120 %, 

kt. 1.4. Visegrád-Veresegyház termálkarszt 163 %. 

Szintén megállapításra került az ökológiai vízhiány is mindhárom víztest esetében. Az 

ökológiai vízhiány a felszín alatti vizek forrásaiból vagy víztáplálásából eredő hiányt jelenti, 

amely a felszíni vizek vízhozamát, vízszintjét befolyásolja. Ennek következtében megváltoznak 

azok az ökológiai viszonyok, amelyek a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák növény- és 

állattársulásait fenntartják. Tekintettel a fenti megállapításokra ezek a víztestek nem jó állapotú 

felszín alatti víztesteknek számítanak. 

A felszín alatti vizek minőségét potenciálisan veszélyeztető anyagokat tároló tartályok műszaki 

biztonságát a vonatkozó előírások szerint ellenőrizve kell működtetni. A város vízbázisa 

sérülékeny, valamint a felszíni eredetű szennyezésekre fokozottan érzékeny, ezért különösen 

nagy gondot kell fordítani a szennyvízkezelésére.  

A vizsgált területről a csapadékvizek elvezetésére a területen belül elválasztott rendszerű zárt 

csapadékcsatornás vízelvezetés kiépítése javasolható, amelynek közvetlen befogadója a 

Lepence-patak, amely a vizek továbbvezetését a Dunáig biztosítja.  

A 027/7 hrsz-ú telken a fürdőparkolójaként használandó régi parkoló felületéről a vizeket össze 

kell gyűjteni, vízzáró burkolattal meg kell akadályozni annak a talajba szikkasztását. Az 

összegyűjtött vizeket hordalékfogó és olajfogó műtárgyon kell átvezetni és csak ezt követően 

vezethető a befogadóba. 

h) az éghajlatváltozással összefüggésben várható hatások 

Az éghajlatváltozással kapcsolatosan várható hatásokat a 4. számú mellékletként csatolt 

Klímavédelmi kockázatelemzés című dokumentáció tartalmazza. 

i) a megalapozó információk bemutatása 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció összeállításához a megrendelő (Visegrád Lepence Völgy 

Strandfürdő Kft.) részről kijelölt képviselő (LCP Consulting Kft., 2026 Visegrád, Berkenye 

utca 20.) és a generáltervező (BORD Építész Stúdió, Budapest, Felső erdősor 3. III/22.) 

adatszolgáltatását használtuk fel, figyelembe véve a környezetvédelmi ágazati jogszabályok 

előírásait. Jelen előzetes vizsgálatban közölt adatszolgáltatás helyességéért a fent említett cégek 

viselik a felelősséget.  

A dokumentáció elkészítéséhez az alábbi adatokat bocsátották rendelkezésünkre: 

• Építészeti tervezési adatok, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, helyszínrajz, 

látványtervek 

• Tervezői Koncepció Leírás 

• Tervezett épületek rétegrendjei 

https://www.google.hu/maps/place/2026+Visegr%C3%A1d+Berkenye+utca+20.+
https://www.google.hu/maps/place/2026+Visegr%C3%A1d+Berkenye+utca+20.+
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• A tervezett tevékenység volumene 

• A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények 

• A tevékenység megvalósításának leírása, az anyagfelhasználás főbb mutatói 

• Földhivatali térképmásolat, tulajdoni lap 

• Talajvizsgálati jelentés 

• A létesítmény légszennyező pontforrásai, azok adatai 

• A létesítmény zajforrásai, azok adatai 

• Közmű és szállítási igények, forgalmi adatok 

• Visegrád, Lepence strandfürdő vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye, 

Visegrád, Lepence-kút vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 

• A keletkező hulladékok fajtája, szennyvíz mennyisége  

• Csapadékvíz elvezetés, -kezelés 

• Csapadékvíz és használt medencevíz bevezetéséhez kezelői elvi hozzájáruló nyilatkozat  

• K-7 termálkútból vett vízminta 2018.11.06-ai laborvizsgálati jegyzőkönyve 

Az általános információkat az előzetes vizsgálati dokumentáció a)-bn) pontjai ismertetik. A 

várható környezeti hatások becslését megalapozó információkat az egyes környezeti elemekre 

vonatkozóan az f) pont mutatja be. 

3. Az 1-3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb 

(közös) követelményei 

a) az engedélykérő azonosító adatai 

Azonosító adatok: 

Engedélykérő és üzemeltető:   Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Korlátolt  

Felelősségű Társaság 

Az üzemeltető székhelye:    1053 Budapest, Reáltanoda utca 5. 5. em. 1.  

KSH száma:      26183057-6810-113-01 

Cégjegyzékszáma:     01-09-306432 

Adószáma:      26183057-2-41 

A tervezési hely helyrajzi száma:  2025 Visegrád, Lepence völgy 1. HRSZ. 1813 

b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, 

így megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra 

hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, 

amelyek a tevékenység megítélést lehetővé teszik 

A dokumentáció üzleti titkot és minősített adatot nem tartalmaz. 
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c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és 

előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a 

vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell 

Környezetvédelmi minősítésük nem történt meg.  

d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 

Országhatáron átterjedő környezeti hatás nem várható. 

e) Ha 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 

A beruházás telepítése során erdő igénybevételére nem kerül sor. 

 

 

Az Előzetes Vizsgálat eredménye 

Az elvégzett előzetes vizsgálat alapján a tervezett beruházásból jelentős környezeti 

hatások nem várhatók, további vizsgálatot igénylő körülmény nem merült fel.  

A beruházás környezetvédelmi szempontból a szükséges szakági engedélyeztetések 

során megadásra kerülő előírások alapján megvalósítható. 
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Mellékletek 
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1. sz. melléklet: Tulajdoni lap, földhivatali térképkivonat másolata 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

Pest Megyei Kormányhivatal
SZENTENDRE 2001, Dunakanyar krt. 1. Pf: 59.

Helyrajzi szám: VISEGRÁD belterület 1813 Megrendelés szám: 7/2920/2020

A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A
térképmásolat méretek levételére nem használható!

2020.11.26 12:52:36

Méretarány:  1 : 4000 Térrajzszám: 25139020002020
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2. sz. melléklet: Átnézeti helyszínrajz, légifotó 
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    2. sz. melléklet: Átnézeti helyszínrajz 

 

A tervezési terület közvetlen környezete 
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A tervezési terület közvetlen környezete 
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3. sz. melléklet: Részletes helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, 

látványtervek 
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