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1. ELŐZMÉNYEK 
 

 

 A visegrádi Szent Kozma és Damján Kórház festői környezetben, a Dunakanyar egyik 

legszebb részén található. Fő profilja mozgásszervi rehabilitációt segítő tevékenység. A 

jelenlegi főépület mellett sok kisebb kiszolgáló épület található. Az elkészített engedélyezési 

terv egyelőre csak a főépülettel, és annak bővítésével foglalkozik, természetesen figyelembe 

véve a környező kiszolgáló épületek nyújtotta lehetőségeket is, illetve megoldást javasol a 

terület közlekedési rendjének kialakítására és rendezésére. Az első ütemben egy új épület -

hotelszárny-épül meg, mely az új területekkel lehetőséget biztosít a meglévő épület 

felújítására, úgy, hogy az a kórház működésében komoly fennakadásokat nem okoz, megújul 

a főépületben az étterem és a konyha, illetve néhány kórterem. A tervezett új épületszárny a 

későbbiekben tovább bővíthető és így a létesítmény lefedi egy XXI. századi kórházzal 

szemben támasztott igényeket. A második ütemben a meglévő főépület teljes felújítása 

történik, ezáltal korszerű diagnosztikai és terápiás osztályt tudnak kialakítani, mely a járó és 

fekvőbeteg ellátást biztosítja, továbbá az étterem-konyha fölé egy új hotel és terápiás szárny 

kerül. A második ütemben a meglévő épületben lévő összes kórterem és a közlekedők is 

felújításra kerülnek, nagyrészt kétágyas, saját akadálymentesített fürdőszobás kialakítással. 

Az engedélyezési terv az első és második ütemet tartalmazza, az új épület továbbépítése 

későbbi tervezési feladat. 

 
 
A tervezett fejlesztés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. számú 

mellékletének alábbi pontjába tartozik: 

 

128. d) pontja alá tartozik, „Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény, vagy építmény 

együttes beépített vagy beépítésre szánt területen; d) védett természeti területen, Natura 2000 

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

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint: „területfoglalás: a tevékenység 

megvalósításához vagy a létesítmény elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett terület.” 

 

A tervezett kórházbővítéssel együtt a tárgyi létesítmény területfoglalása 5260 m2 lesz. 
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A kórház bővítésével érintett ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. 

(V. 11.) KvVM rendelettel kihirdetett Natura 2000 hálózathoz tartozó, HUDI20039 jelű, 

Pilis és Visegrádi-hegység nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természet megőrzési 
területet részét képezi. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. § (1) bek. alapján a környezethasználó – az 1. § 

(5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani 

a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a) a 3. 

számú mellékletben szerepel. 

Fentiek alapján: 

- A létesítmény kapcsán a beruházás előzetes vizsgálati eljárásra kötelezett. 

 

MG Építész Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a.), Mihics Dalma egyéni 
vállalkozót (3776 Radostyán, Rákóczi u. 41.) bízta meg az előzetes vizsgálati 

dokumentáció elkészítésével. 
 

A dokumentáció „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról" szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 

alapján készült. Jelen előzetes vizsgálatnál a megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott 

dokumentációkat és tervrajzokat használtuk fel a tervezett létesítmények ismertetéséhez. 

A NATURA 2000 - es hatásbecslés a 275/2004. (X. 8.) sz. Korm. rendelet 14. sz. melléklete 

szerinti készült. 

 

2. ALAPADATOK 
 

2.1 A beruházó azonosító adatai 
 

Megnevezés: Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. 

Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 1. 

Cégjegyzékszám: 01-09-073183 

Adószám: 10476077-2-41 

KSH száma: 10476077 8299 572 01 
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2.2 Az előzetes vizsgálatot végző szervezet 
 

Megnevezés: Mihics Dalma E.V, 

Székhely: 3776 Radostyán, Rákóczi u. 41. 

Tel. szám: +36-20-3715942 

E-mail: dalma.mihics@gmail.com 

 

Előzetes vizsgálat végzésére jogosító engedélyek: 

  

Mihics Dalma Magyar Mérnöki Kamarai reg. szám: 05-01740. 

Szakértői engedélyt kiadó szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnök Kamara 

 Szakterület: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodás 

 Szakterület: SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem 

 Szakterület: SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem 

 Szakterület: SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem 

Óvári Miklós Szakértői engedély száma: SZ-008/2015. 

Szakértői engedélyt kiadó szerv: Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi- és Vízügyi Főfelügyelőség  

 Szakterület: SZTV Élővilág védelem 

 Szakterület: SZTjV Tájvédelem 

 

 

3. AZ ELŐZETES DOKUMENTÁCIÓ KÖTELEZŐ TARTALMA AZ 1. VAGY A 3. 
SZÁMÚ MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK ESETÉN 

 

a) a tervezett tevékenység célja a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység 
esetében a közérdek bemutatásával együtt 
 

A fejlesztés célja, korszerű diagnosztikai és terápiás osztály kialakítása, mely a járó és 

fekvőbeteg ellátást biztosítja, továbbá hogy létesítmény lefedje egy XXI. századi kórházzal 

szemben támasztott igényeket. 

 
b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy 
egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok 
alapadataiba)  

 

A telepítési helyre vonatkozóan egyéb változat nem merült fel. A vizsgált területen belüli 

elhelyezés, illetve a létesítményekhez kapcsolódó funkciók egymáshoz viszonyított helyzete 
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kapcsán több, építészeti szempontból a tervezés korai stádiumában elvetett változat került 

kidolgozásra. Ezen változatok kapcsán a környezeti hatások az alacsony kidolgozottságra 

tekintettel nem voltak érdemben értékelhetők. 

A bemutatásra kerülő változat hosszas pénzügyi, logisztikai mérlegelést követően került 

kiválasztásra. 

 

ba) a tevékenység volumene 

 
A kórház Visegrádtól nyugatra (Visegrád-Gizellatelep) található több önálló telken. A telkek 

egységesen „Keü” övezetbe tartoznak tehát beépítésre alkalmasak. A telekhez tartozó 

beépítési paraméterek a következők (lásd HÉSZ kivonat):  

- szabadon álló beépítés mód 

- beépítettség max mértéke 15%  

- legkisebb kialakítható terület 10000 m2 

- legkisebb zöld felület 70% 

- legnagyobb szintterületi mutató 0,2 

- legnagyobb építmény mag. 9 m 

 

A Kórház főépületének telke (hrsz: 1295) és a déli oldalról csatlakozó telek (hrsz: 1288/1) 

belterület. Ezeknek a telkeknek az összevonása folyamatban van, a záradékolt vázrajzot 

minden érintett aláírta. A tervezett épület telkének helyrajzi száma marad a 1295, területe a 

telekrendezés után 100 580 m2. A beépítettség: 5260 m2. 
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01/a KÓRHÁZ FELÚJÍTOTT FŐÉPÜLET

02 FOGADÓÁLLOMÁS
03 RAKTÁR
04 LAKÓHÁZ
04/a FÁSKAMRA
05 KÁPOLNA
06 VILLA

06/a GARÁZS
07 LAKÓHÁZ
08 LAKÓHÁZ
09 LAKÓÉPÜLET
10 RAKTÁR
13 LAKÓÉPÜLET
19 HULLAHÁZAK
27 GARÁZS
29 ELEKT . KAPCSOLÓHÁZ
35 FÁSKAMRA
37 LAKÓHÁZ (orvos lakás)
38 FAHÁZ (irattár)
39 FAHÁZ (irattár)
40 IGAZGATÁSI ÉPÜLET
42 RAKTÁR
44 IRODAÉPÜLET
45 RAKTÁRAK (HM )

AZ INTÉZMÉNY ÉPÜLETEI

52 KARBANTARTÓ MŰHELY

01/b KÓRHÁZ ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY

FÜRDŐMEDENCE
VÍZTÁROLÓ
DERÍTŐ
PARKOLÓ
SZÖKŐKÚT

AZ INTÉZMÉNY EGYÉB ÉPÍTMÉNYEI

02 HŐKÖZPONT
20 RAKTÁR (hull., vesz. hull.)
21 RAKTÁR (zöldségtároló)
23 RAKTÁR (hypo)
24 RAKTÁRAK

ELBONTANDÓ ÉPÜLETEK

 

 

Az intézményhez kapcsolódó megmaradó, és bontandó, valamint az új szárny és parkolók 

elhelyezkedését a részletes helyszínrajz ismerteti, melyet a Melléklethez csatoltunk. 

 

bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és 
időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

 

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges építési engedély megszerzését követően. A 

kivitelezés 2021.09.01. - 2022.12.31. közötti időszakban tervezett. Az üzemelés megkezdése 

ebből adódóan 2023-ra tehető. 

 

bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának 
jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által elfogadott 3/2019. (III. 27.) 

rendelete alapján az érintett területek övezeti besorolását a következő táblázat ismerteti.  

A rendezési terv vonatkozó részlete, a láthatóság érdekében itt megtekinthető: 
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https://www.visegrad.hu/content/visegrad/1743/avdh2-szelveny.pdf?1554988879 

 

Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása 2020. 

decemberében lépett hatályba. 
 

1. táblázat: Az intézmény és a beruházás által érintett terület helyrajzi számai és azok művelési ága/kivett 
megnevezése, valamint a területfelhasználási módok 

hrsz. 
művelési ág/kivett 

megnevezés 

Ingatlan 
területe 

m2 

Terület-
felhasználási 

mód 

041/1 szántó 3846 
Keü – különleges 
egészségügyi 
övezet 

042 

saját 
használatú 
út 

3491 

út, közlekedési 
terület 

043 kórház 131885 
Keü – különleges 
egészségügyi 
övezet 

1293 
kivett (természetvédelmi 
terület) 4573 

Üü – üdülőházas 
övezet 

1294 saját használatú út 1013 

Nagyvizi meder 
elméleti határa 
(pontosítás 
alatt)** 

1295*  kórház 100580 
Keü – különleges 
egészségügyi 
övezet 

1296 saját használatú út 631 út, közlekedési 
terület 1297 saját használatú út 532 

 

* a 1288/1 hrsz. beolvad a 1295 hrsz-ba telekösszevonást követően 

** a KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG a Visegrád 1288/1, 1295 és 043 
helyrajzi számú ingatlanokon fekvő Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház már 
meglévő és újonnan tervezett épületeinek helyszíne, a KDVVIZIG által koordinált és az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság által jóváhagyott, a területre érvényes nagyvízi 
mederkezelési tervdokumentációban foglaltak alapján nem érintik a Duna-folyamnak „a 
vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi. LVII. törvény által meghatározott nagyvízi medrét. 
Fentiek értelmében a kérvényben foglaltak megvalósításához igazgatóságunk mederkezelői 
hozzájárulása nem szükséges (az állásfoglalást Mellékletként csatoltuk). 

 
2. táblázat: A beruházás által érintett terület, fejlesztés megnevezése, helyrajzi számok 

hrsz. 
Művelési ág/kivett 

megnevezés 
Fejlesztés 

megnevezése 

043 kórház 
fogadóállomás, 

útépítés 

1293 kivett  útépítés 
1294 saját használatú út 

1295*  kórház 
főépület, 
útépítés 
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1. ábra: A beruházás által érintett terület, fejlesztés megnevezése, helyrajzi számok 

 

 

bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

 

A be) pontban részletesen bemutattuk a meglévő kórházhoz kapcsolódó tervezett 

módosításokat. 

A meglévő létesítmények és a tervezett épületszárny elhelyezkedését, közvetlen környezetét a 

Melléklethez csatolt részletes helyszínrajzon látható. 

 

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

 

A tervezett új épületrész leírása: 
A bővítés szervesen kapcsolódik a meglévő épülethez ezért az építés ütemezését úgy tervezik, 

hogy a kórház működőképessége biztosítható legyen. Az új épületrész a déli, (hegy felőli) 

oldal felé történik, a szabályozási terv szerint megengedett 15 méteres sávban. Mivel itt a 

hegy elkezd emelkedni, ezért az épületet lábakra állítják. A lábak között bejárat, gyógyszertár, 

kiszolgáló funkciók és parkolók kapnak helyet. Az első és második emeleten középfolyosós 

rendszerrel kórtermeket tervezték, melyek dél felé az erdőre, észak felé a zebegényi hegyekre 
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néznek. A kialakult padlástérben a gépészeti berendezések kapnak helyet, ezáltal azok nem 

rontják az épület egységes képét, és védettek lesznek a csapadéktól. Az oromfalakat úgy 

alakítjuk ki, hogy a gépészeti rendszerek levegő utánpótlását biztosítani tudják. Az oromfalak 

belső oldalán rovarhálót helyeznek el. 

 

A meglévő és az új épület közötti terület: 
A két épületet lábakra állított közlekedőkkel, illetve az út alatti átjáróval kötik össze, melyek a 

közlekedő funkció mellett öltözőknek és egyéb funkcióknak is helyet adnak és egy elegáns 

fedett főbejárat kialakítását is lehetővé teszik. A hidak alatti utat úgy kell átépíteni és 

méretezni, hogy a kétirányú forgalom, illetve egy esetleges vészhelyzet esetén a 

katasztrófavédelem használni tudja. Ezért a hidak alatt minimum 4,00 méter űrszelvényt 

biztosítanak. (Információink szerint a katasztrófavédelem legmagasabb járműve 3,72 méter). 

Miután a tervezett út vészhelyzet esetén közforgalom céljára megnyitott magánút is, de az 

űrszelvény szabványos magasságát műszaki, építészeti okokból nem tudják biztosítani, ezért 

magassági korlátozást kell alkalmazniuk, melynek terveit az úttervek tartalmazzák. 

 

A tervezett beruház kapcsolódó vonalas létesítményei: új parkolók és út. 

 

Meglévő épület felújítása, átalakítása: 
Az első és második ütemben a meglévő épületben csak részleges felújítások történnek. 

Mindenképpen el kell készíteni a meglévő főlépcsőház kibontását és az épület összekötését az 

új szárnnyal, ki kell alakítani az új bejáratokat. El kell, készíteni a kiírásnak megfelelően a 

konyha és az étterem átalakítását és felújítását. Elkészül a komplett diagnosztikai és terápiás 

részleg felújítása, illetve egyes kórtermek komfortosítása a terveken megjelölt területeken. 
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A főépület az alábbi épületegységekből tevődik össze:  

 
2. ábra: Főépület egységeire bontva 

 

B megjelöléssel utalunk a főépület keleti oldala mellett lévő, földszint és 1 emelet szintből 

álló balneológiai épületrészre, amely íves lefedésű padlástérrel rendelkezik. Ezen épületterület 

alatt kis részben pinceszint van. (az 1. emeleten 14 ágy létesül) 

K megjelöléssel utalunk a főépület bejárat melletti keleti oldalára, amely földszint + 2 emeleti 

szintből áll és padlásterét ferdetető fedi. (az 1. emeleten 41, a 2. emeleten pedig 38 ágy 

létesül) 

H megjelöléssel utalunk a főépület középső részére, és a főbejárattól D-re induló szárnyra, 

amely földszint + 2 emeleti szintből áll. A főbejárat fölött padlástér van, a hátramenő szárny 

lapostetős lefedésű.   

Ny megjelöléssel utalunk a főépület bejárata melletti nyugati oldalára, amely földszint + 2 

emeleti szintből áll és padlásterét ferdetető fedi. (az 1. emeleten 29, a 2. emeleten pedig 22 

ágy létesül) 

É megjelöléssel utalunk a főépület nyugati oldala mellett lévő, földszint + 2 emeleti szintből 

álló konyha – étterem, amely lapostetős lefedéssel rendelkezik, valamint kis részben 

alápincézett. (az 1. emeleten 26, a 2. emeleten pedig 6 ágy létesül) 

Ú megjelöléssel utalunk, a főépület déli homlokzat mögött, a párhuzamostól kis szögben 

eltérő K-Ny-i új szárnyra, amely 3 emeleti szintből áll, a hegyoldali telepítéséből adódóan a 

legalsó szintje a főépület 1. emeletével megegyező. A szárny padlásterét ferdetető zárja. 

(mind a 2., mind pedig a 3. emeleten 25 – 25  ágy létesül) 

 

Elbontásra kerülő épületek: hőközpont, raktárak. 
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bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők 
által keltett jármű- és személyforgalomé is 

 

Kivitelezési időszakában 

A kivitelezés időszakában várható forgalomnövekményeket a megadott építészeti mutatók 

figyelembevételével határoztuk meg.  

 

A közúti szállítási tevékenység az építés, átalakítás és a kórházhoz kapcsolódó épületek 

elbontása időszakában némi többlet forgalmat generál. A szállítást a megközelítő utakon 

érvényes súly- és méretkorlátozás miatt csak kisebb teherbírású tehergépkocsikkal tudják 

végezni. A kivitelezés során fontosabb munkafázisok: területrendezés, alapanyag 

beszállítás, bontott anyagok elszállítása.  

Elszállításra (az 1,5-3,5 tonnás tehergépkocsival) a bontott elemek kerülnek, beszállításra 

pedig az építéshez szükséges alapanyagok, úgymint beton, vasbeton elemek, zúzott kő, kavics 

nyílászárók, hőszigetelő anyagok stb. 

 

A várható forgalomnövekmény az alapanyag és bontott elemek beszállítása és elszállítása 

kapcsán: 

 2 tgk./óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát a várható terhelés 4 

tgk./óra és 32 tgk. elhaladás/nap. 

 

Az anyagszállítás várhatóan a 11 sz. főút majd a Gizella telep út felől fog történni. 

 

Üzemelés időszakában 

A fejlesztések szükségessé teszik új parkolóhely kialakítását. 

Az új épület belső teherhordó pillérvázzal, síklemezes, esetleg gerendás monolit vasbeton 

födémekkel, merevítést biztosító vasbeton falakkal és teherhordó pillérekkel készülnek. Az 

épületet a terepadottságok miatt lábakra állították. A vasbeton pillérek között a földszinten fedett 

parkolókat alakítanak ki. 

 

Új parkoló helyek száma: 

 személygépkocsi 

P7: 8 db 

P8: 9 db 

P9: 19 db 
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Meglévő parkoló helyek száma: 

 személygépkocsi 

P1: 36 db  

P2: 12 db  

P3: 34 db 

P4: 5 db 

P5: 10 db 

P6: 2 db 

 

Az új parkolóhelyet a 11. számú útba becsatlakozó Gizella telep úton keresztül lehet 

megközelíteni. 

A dolgozók személygépjárművekkel, kerékpárokkal közelíthetik meg a területet. Az új 

épületszárnyhoz kapcsolódó gépjárműforgalom maximális kapacitást figyelembe véve az 

alábbi forgalom várható az egyes napszakokban:  

 

3. táblázat: A létesítmény által generált jelenlegi és a többlet forgalom bontása műszakonként, illetve jármű 
kategóriánként, az új parkolóhelyek függvényében 

Gépjármű típusa Napszak 
járműszám 

vele/nélküle 

Személygépjármű 

06:00-14:00 114 97 

14:00-22:00 95 77 

22:00-06:00 30 17 

összesen 239 191 
 

 

 

bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

 

A környezetvédelmi intézkedéseket a tanulmány további fő fejezetei ismertetik. 
 

 

bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 
kapcsolódó műveletek 

 

A víz-, és áramvezetékek fektetési nyomvonalát kiépítették, üzemelő létesítményről lévén szó. 
Az új épületszárny víz-, a csatorna- ellátását a meglévő, telken belüli közművekről biztosítani 

lehet. A tervezett létesítmények nem teszik szükségessé a meglévők túl egyéb műveletek 

végrehajtását sem a kivitelezés, sem az üzemelés, sem a felszámolás fázisában. 
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A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelő hely vagy lerakóhely létesítése és 
üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás: 

A projekt kapcsán bányaüzem, vagy lerakóhely létesítése nem szükséges. A szükséges 

alapanyagok beszerezhetők a jelenleg is üzemelő építőipari létesítményekből.  

 

A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés: 

A telepítéshez szükséges szállítási kapacitások a bf) pontban kerültek megadásra.  

Az előzetes tervek szerint a kivitelezés szoros ütemterv alapján kerül végrehajtásra, így 

jelentősebb tárolásra, raktározásra a kivitelezés során nem lesz szükséges. A csapadékvíz 

elvezetés ismertetése külön fejezetben kerül bemutatásra. 

 

A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és szennyvízkezelés: 

A tervezett létesítményekben kommunális és a konyhatechnológiából származó szennyvíz 

keletkezik. A konyhában keletkező szennyvíz zsírfogón át kerül bevezetésre a közcsatornába. 

A területen az épületekről összegyűjtött csapadékvíz, illetve a burkolt felületeken 

összegyülekező csapadékvizekkel kell számolni. Ez utóbbiak kapcsán a bevezetést 

megelőzően olajfogón történő előtisztítás (tervezett parkoló esetén) tervezett. A csapadékvíz 

elvezetés részletes ismertetését a későbbiekben részletezzük. 

A tervezett létesítmény működése során keletkező hulladékok jelentős része települési szilárd 

hulladékból, illetve veszélyes hulladékból tevődik össze. A keletkező hulladékok gyűjtésére 

hulladék gyűjtőhelyek kerül kialakításra. A hulladékok szelektív gyűjtése tervezett.  

A hulladékok elszállítását, kezelését a megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetekkel 

végezteti az üzemeltető. A hulladékgazdálkodás módjáról részletes leírás a 

hulladékgazdálkodási fejezetben található. 

 

Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 
történik: 

Az ingatlan jelenleg rendelkezik víz-, csatorna- és gázbekötéssel. A létesítmény, építmények 

üzemeltetéséhez ivóvíz, villamos energia és földgáz szükséges, melyeket külső szolgáltatók 

biztosítanak. 

 

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: 
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A bontási munkálatok során a létesítmények építés alatti terheléshez (levegő, zaj) hasonló 

mértékű szint várható. Ennek kedvezőtlen hatása csak átmenetileg lesz érzékelhető és 

várhatóan nem okoz határérték feletti környezeti terhelést. A bontás során keletkező építőipari 

hulladékot, ha van rá mód és lehetőség, akkor átadják hasznosításra hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szervezet részére. 

 

bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 
külföldi referencia: 

 

Magyarországon ismert és alkalmazott technológiát kívánnak alkalmazni. 

 

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 
 

Az előzetes vizsgálat lefolytatása során döntően a Megbízó által történő adatszolgáltatás 

alapján értékeltünk. A tanulmány elkészítéséhez felhasznált egyéb tanulmányokra, 

adatbázisokra, megalapozó anyagokra és azok forrásaira az adatok közlésének helyén 

hivatkozunk. Az előzetes vizsgálat során alkalmazott módszereket, azok korlátait és 

alkalmazásának előnyeit, az előrejelzések érvényességi valószínűségét, a hatások és vizsgálati 

eredmények értékelésénél felmerült, a tudományos ismeretekben lévő hiányosságokat és 

bizonytalanságokat – amennyiben van ilyen – az adott fejezetben ismertetjük. 

 

bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában 
meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási 
módokat 
 

A tervezéssel érintett terület Visegrád közigazgatási területén helyezkedik el. 

A tervezési terület szabályozási terv szerinti besorolását, illetve telepítési hely lehatárolását a 

következő ábrán ismertetjük. 
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3. ábra: A tervezési terület szabályozási terv szerinti besorolása 

 

 

bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 
településrendezési eszközök módosítását: 
 

A településrendezési eszközök módosítása nem szükséges. 

 

Az Országos területrendezési Terv (OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 

Terv (BATrT) Visegrád teljes közigazgatási területét a világörökségi és világörökségi 

várományos terület övezetébe sorolja. A hatályos Településrendezési Terv világörökségi 

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

amely alapján a helyi lehatárolás elkészíthető lenne. 

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

évi CXXXIX. törvény (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 vízminőség védelem szabályait.  
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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 beruházó nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a tevékenység 

megkezdését követően nem kerül sor összetartozó vagy azonos tevékenység megvalósítására. 

a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett 

azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva NEM éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 

25. Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. 

 

bn) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi- gazdasági előnyeinek 
bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 

 

A parkoló felületéről összegyűjtött szennyeződhető csapadékvizek, tisztítást (CE minősítésű 

olajfogó) követően a tervezett ciszternákba vezetik és locsolásra használják fel. A 

csapadékvíz elvezetés vízjogi engedély köteles tevékenység. A költség-haszon elemzés 

bemutatása nem indokolt.  

 

4. A TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK ALAPÁLLAPOTA 
 

4.1 Domborzati viszonyok 

 

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, illetve 

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 

Lepencepatak epigenetikus, „V” keresztszelvényű völgye, amely a befogadó Dunát 

megközelítve szétnyílik, a patak itt saját hordalékkúpján folyik keresztül. 
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4.2 Éghajlat, Meteorológia 

Éghajlatilag eléggé változatos képet mutat. A Visegrádi –Dunakanyar kistáj átmeneti zóna a 

mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös típusok között. A napos órák száma 1900 körüli. 

Az évi csapadékösszeg 580 és 650 mm között várható. Az uralkodó ÉNy-i szélirány mellett 

az átlagos szélsebesség 2,5 – 3 m/s közötti. 

 

4.3 Levegőtisztaság-védelem 

A vizsgált területre vonatkozó transzmissziós adatbázist Dr. Szepesi Dezső állította elő, a 

forrásadatok alapján a szélirány gyakoriságot az alábbi ábrák szemléltetik. 

 

 
4. ábra: Szélirány gyakoriság [%]   5. ábra: Sebesség iránymegoszlása [m/s] 

 

Alap levegőterheltség 

A tevékenység környezeti levegőminőségre gyakorolt hatásainak elemzéséhez fontos 

meghatározni a vizsgálati terület jelenlegi légszennyezettségi állapotát, vagy ahogy a 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet fogalmazza meg, a terület alap légszennyezettségét. A 

telephelyen és tágabb környezetében levegőszennyezettségi mérési adatokról nincs 

információnk. Az országos légszennyezettség mérőhálózat interneten elérhető adatbázisa 

szerint rendszeres légszennyezettségi méréseket nem végeznek a telephely környezetében. A 

terület légszennyezettségi állapotát a közlekedési eredetű kibocsátások, a települések ipari 

tevékenységei és a lakossági fűtésből származó légszennyezőanyag kibocsátások alakítják. A 

szálló –és ülepedő por szennyezettség alakulásában, a vegetációs időszakban a mezőgazdasági 

tevékenység is jelentős befolyással bírhat, azonban mérési adatok híján a szennyezettség 

mértéket számszerűsíteni nem lehet. A Földművelésügyi Minisztérium által rendszeresen 

közzétett, az ország légszennyezettségi állapotára vonatkozó publikációit felhasználva a 
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méréssel lefedett területek mérési adatait alapul véve, tekintettel a térség beépítettségének 

jellegére csak becsülhetők a térségre vonatkozó éves átlagos szennyezettségek. A PM10-

háttérterheltség becsült adata: ~30 μg/m3. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérőállomáson mért 2020.06.01-2021.06.01. 

évi (K-puszta) adatait tekintjük alapterhelésnek: 

- CO alapterhelés 275 µg/m3 

- NO2 alapterhelés: 7,0 µg/m3 

 

4. táblázat: Légszennyezőanyagok immissziós határértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 

Szennyezőanyag 

Légszennyezettségi 
határérték - 60 

perces (µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték - 24 órás 

(µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték – éves 

(µg/m3) 

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 

Szilárd nem toxikus por - 50 40 

 

A beruházás NATURA 2000 természetvédelmi területen található. A légszennyezettség 

szempontjából ökológiailag sérülékeny területeken éves határértékek vannak érvényben, a 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. számú mellékletében leírt határértékek vonatkoznak. 

 
5. táblázat: Légszennyezőanyagok immissziós határértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 

Szennyezőanyag 

Légszennyezettségi 
határérték - 60 

perces (µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték - 24 órás 

(µg/m3) 

Légszennyezettségi 
határérték – éves 

(µg/m3) 

Nitrogén-dioxid - - 30 

 

 

4.4 Felszín alatti víz és földtani közeg 

 

A terület földtani jellemzői 
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 feldarabolódáshoz kapcsolódó ÉK-DNy-i vonalak jellemzik. A szeizmicitás értéke 

kicsi (5-6° MS) és potenciálisan sem várható 6°-nál intenzívebb rengés. 
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4.5 Talajtani jellemzők1 

 

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. Ez utóbbiak mechanikai összetétele részben 

vályog, részben homok, vízgazdálkodásuk a lepusztulás miatti sekély termőréteg 

következtében szélsőséges. 

 

4.6 Felszín alatti víz 

 

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, Ágas-patak és a Duna. A tervezési terület országos 

vízminőség-védelmi terület övezetébe esik. 

 

Felszín alatti vizek védelme érdekében a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletet kell figyelembe venni. 

 

4.7 Vízbázis védelmi védőterületek 

A tervezési területet vízbázis védelmi terület nem érinti.  

 

                                                 
1 Dövényi Zoltán: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010) 
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6. ábra: Vízbázis védelmi területek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében 

 

4.8 A felszín alatti víz érzékenysége 

A tervezéssel érintett terület, illetve környezete érzékeny kategóriába tartozik a 219/2004. 

(VII.21) Kormányrendeletben foglaltak alapján. A tervezési terület besorolása: 2a: 20 

mm/évet meghaladó utánpótlódású területek. 

 

Visegrád a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny és kiemelten is érzékeny 

felszín alatti vízminőségi besorolású település.  
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7. ábra: A felszín alatti vizek érzékenysége a tervezési területen és tágabb környezetében 

 

4.9 Felszíni vizek 

Felszíni vizek védelméhez a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 

alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletet kell figyelembe venni. 

 

A tervezési terület környezetében helyezkedik el a Lepence-patak és az Ágas-patak. 

Az Ágas-patak forrásától kezdve végig jellemzően északi vagy észak-északkeleti irányban 

halad, a 363 méter magasságú Cukorsüveg lábainál folyik el a patak, majd a völgye lassanként 

szélesedik. Folyása utolsó kilométerén északkeleti irányba fordul, felveszi a Gyula-forrás 

vizét, majd Visegrád Lepence nevű településrészének első házaitól nem messze beletorkollik 

a Lepence-patakba. A két patak közös szakasza alig párszáz méter, ami után vizük 

a Dunába folyik, miután előzőleg még elhaladt az 1116-os út és a 11-es főút pályateste alatt. 

A Lepence-patak hegyvidéki vízfolyás, mederanyagának szemcsemérete durva, szikla és 

kőtörmelék, hidrogeokémiai jellege szilikátos, a vízgyűjtő mérete kicsi (10-100 km2). 
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8. ábra: Felszíni vizek elhelyezkedése a vizsgált területen és tágabb környezetében 

 

4.10 Természet és tájvédelem 

A vizsgált terület a NATURA 2000 hálózat része, különleges élőhely és madárvédelmi 

terület. 

Terület megnevezése: Börzsöny és Visegrádi-hegység és Pilis és Visegrádi-hegység  

Terület kódj: HUDI10002 

Terület kódj: HUDI20039 

A beruházás területe a Nemzeti Ökológiai Hálózatban szerepel. 
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9. ábra: NATURA 2000 területek elhelyezkedése a tervezési terület környezetében 

 

4.11 Művi elemek védelme 

Az érintett helyrajzi számú ingatlan nem szerepel a nyilvános adtabázisban 

(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/). 

 

 „A kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 20. pontja alapján 

nagyberuházásnak minősül  a tervezett beruházás, ezért a beruházó elkészítteti a 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.) a beruházásra vonatkozó  Előzetes 

Régészeti Dokumentációt  (ERD). 

4.12 Zajvédelem 

A létesítési helyek környezetében jelenleg olyan, ipari-szolgáltatási eredetű zajforrás és/vagy 

tevékenység nem található, amelytől származó zaj a tervezési területre emittálódna és 

amelynek működése, illetve végzése következtében, annak hatásterülete elérné a vizsgált 

területet. 
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A terület érzékenysége: 

Üzemelés szempontjából a tervezési terület és a legközelebb található védendő létesítmények 

a Gizella telep védendő épületei legkisebb távolság a tervezett bővítéshez viszonyítva ~210 

m. A védendő lakókörnyezet településrendezési terv szerinti besorolása Üh – üdülőházas 

övezet besorolású terület. 

A vizsgált terület tágabb környezetében található területek övezeti besorolásának ismeretében, 

zajvédelmi szempontból a vizsgált terület környezetében elhelyezkedő védendő területek 

zajvédelmi besorolása: „Különleges terület (üdülőterület)”.  

 

Háttérterhelés meghatározása 

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

szabályairól című jogszabály 2. § l) úgy rendelkezik, hogy „háttérterhelés: a környezeti 

zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 

zajterhelés”. Üzemi zajterheléstől származó zaj a feltételezett hatásterületen belül nem 

található. 
 

c) a számításba vett változatok összefüggése 

 

A jelenlegi helyszín a legideálisabb, megfelelő hely áll rendelkezésre a tervezett építmények 

elhelyezésére.  

 

d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati 
kiépítésének ismertetése  
 

A létesítés kapcsán egyéb, a jelen dokumentációban nem vizsgált, illetve a beruházással 

érintett telekhatáron kívüli nyomvonalas létesítmény kialakítása, bővítése, továbbvezetése 

nem tervezett. 

 

e) a számításba vett változatok környezetterhelése és környezet – igénybevétele a 
hatótényezők várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként 
elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások 
előfordulási lehetőségeire figyelemmel  
 

A hatótényezők várható mértékének előzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 

6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következő tevékenységi szakaszok szerint kell 

meghatározni: 
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- telepítés  

- megvalósítás  

- felhagyás   

Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a 

területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés. Ebben a szakaszban jellemző 

tevékenységek: szükség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszínre szállítása.  A 

telepítés környezeti hatásait a későbbiekben részleten ismertetjük.  

Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, 

üzemelése, használata. A megvalósítás környezeti hatásait a későbbiekben részleten 

ismertetjük.  

Felhagyás: a tevékenység megszüntetése. A tervezett beruházás célja a hosszútávon 

egészségügyi ellátás bővítése, ezért a felhagyási szakasz környezetre gyakorolt hatásának 

előzetes becslése nem értelmezhető. 
 

Az kivitelezés, üzemelés során a környezeti elemekre hatást gyakorló hatótényezők az 

alábbiak szerint csoportosíthatók: 
6. táblázat: A környezeti elemekre gyakorolt hatások telepítés során 

Környezeti elem Hatótényező 
Várható 

hatás 

Hatás területi 
lehatárolása 

Hatás 

jellege 
Összegzés 

geokörnyezet - 
domborzat 

- nem várható 

közvetlen 
környezet 

 

semleges 

 

a 

környezeti 
elem nem 

változik 

 

geokörnyezet - 
talaj 

szállítójárművek, 
alkalmazott 

gépek 
nem várható 

(kivéve 
havária) 

 

geokörnyezet - 
földtani 

adottságok 

- 

felszíni víz üzemelés 

 felszín alatti víz 

levegő 

szállítás, 
gépjárművek 

kipufogógázai 
szennyezés 

közvetlen és 
közvetett 
környezet elviselhető 

 

elviselhető 
hatás 

üzemelés nem várható 
közvetlen 
környezet 

zaj 

szállítás, 
gépjárművek 

kipufogógázai 
szennyezés 

 

közvetlen és 
közvetett 
környezet elviselhető 

 

elviselhető 
hatás 

üzemelés 
közvetlen 
környezet 

élővilág 

szállítás, 
berendezések 

működése 

élőhelyek 
zavarása 

közvetett és 
közvetlen 
környezet 

elviselhető 

a 

környezeti 
elem nem 

változik 
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Környezeti elem Hatótényező 
Várható 

hatás 

Hatás területi 
lehatárolása 

Hatás 

jellege 
Összegzés 

üzemelés területfoglalás 
közvetlen 
környezet elviselhető 

a 

környezeti 
elem nem 

változik 

táj üzemelés nem várható 
közvetlen 
környezet semleges 

a 

környezeti 
elem nem 

változik 

épített környezet utak terhelése 
igénybevétel 
növekedés 

közvetett 
környezet elviselhető 

elviselhető 
hatás 

 

f) a tevékenység egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes 
becslése 

 

fa) Levegőtisztaság-védelem 

 

Jogszabályi háttér 

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

- 4/2011.(I.14.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 

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

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. 

 

faa) Alapállapot 

A beruházási terület levegőtisztaság-védelmi alapállapotát a 4. fejezetben mutattuk be. 

 

fab) Hatások a kivitelezési időszakában 

A legtöbb beruházás esetében légszennyező anyagok kibocsájtása a létesítés, illetve felhagyás 

során várható, az üzemeltetés időszakában a beruházás területén nem történik számottevő 

káros anyag kibocsátása. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés (építés, bontás) új 

parkoló kialakítása, új épületszárny építése, néhány meglévő épület bontásával, főépület 

átalakítása tervezett, a kivitelezésnél számolhatunk minimális szennyezőanyag kibocsátással. 

A felhagyás a műszaki létesítmények bontását és faültetést jelent. 

A kivitelezés várható munkafolyamatai a következők: tereprendezés, földmunkák (alapok 

kiásása), betonozás, kültéri létesítmények munkái, szakipari munkák, parkoló aszfaltozása, a 

kapcsolódó út kialakítása, épületek elbontása valamint a szállítógépjárművekkel történő 

anyagszállítás. 
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A munkálatok tervezett időtartama várhatóan az 1 évet nem fogja meghaladni. Ebből a 

légszennyezéssel járó műveletek időtartam egy éven belül marad. Szennyező anyag 

emisszióval járó kivitelezési tevékenység során a folyamatos munkavégzés várhatóan nem 

haladja meg a 3 hónapot. A tervezési területen legfeljebb 6 db munkagép egyidejű – és 

szakaszos – működésével lehet számolni. 

Az építés során az működtetett gépi berendezések közül a benzin, dízel üzemű munkagépek, 

illetve kéziszerszámok kibocsátását kell figyelembe venni. A megközelítő utakon érvényes 

súly és méretkorlátozás miatt, kisebb teherbírású szállítójárművekkel kell számolni. 

 

Kivitelezés (bontás, építés) parkoló és a hozzá kapcsolódó út kivitelezésének hatásai, 

tervezett épületrész kivitelezése: 
A gépek és berendezések egy jól körülhatárolt területen belül mozoghatnak. Az egy időben 

működő gépek és berendezések számát hatnak becsültük. Ennél a munkafázisnál az erdő és 

bozótirtás lényegesen kisebb területet érint. 

 

A kivitelezési területen 3 db munkagép (kanalas-tolólapos markoló vagy kanalas markoló, 

homlokrakodó, dózer), 2 db teher gépjármű és 1 db aszfaltterítő finisher együttes jelenlétével, 

és ebből adódó légszennyező anyag kibocsátással kell számolni, a Közlekedés Tudományi 

Intézet által kidolgozott emisszió kataszter, valamint az Európai Parlament és a Tanács 

2016/1628 rendelet adatai figyelembevétele mellett.  

 

A későbbiekben hivatkozott HBEFA által kidolgozott emisszió kataszter jelen esetben nem 

használható, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozásában nyújt adatokat.  

A tehergépjárművekre vonatkozóan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsátásokra 

vonatkozó fajlagos értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

7. táblázat: Fajlagos kibocsátási adatok tehergépjárművek vonatkozásában (g/km) 

Üzemmód km/h CO NO2 SO2 PM 

10 22,69 8,39 0,15 2,55 

 

A terület méretéből, illetve a tervezett bővítési területek elhelyezkedéséből adódóan 

maximálisan 500 m vizsgált területen belüli mozgást és 8 órás üzemidőt feltételezve: 

8. táblázat: Tehergépjárművek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h) 

CO NO2 PM 

0,020 0,007 0,002 
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A munkagépek által okozott légszennyező hatás az Európai Parlament és a Tanács 2016/1628 

rendelet előírásai alapján, maximálisan 75 kW-os teljesítményt feltételezve (kanalas-tolólapos 

markoló, kanalas markoló1 és aszfaltterítő finisher) határozhatók meg. A fajlagos 

kibocsátások az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakulnak: 

9. táblázat: Fajlagos emissziók, maximálisan 75 kW teljesítményű munkagépek esetén (g/kWh) 
Teljesítmény CO NOx PM 

75 5 0,4 0,015 

 

A várható kibocsátások, illetve a kivitelezés során kibocsátásra kerülő összeadódó emissziók 

számíthatók 8 órás napi munkavégzés mellett. 

10. táblázat: Munkagépek várható maximális emissziós értékei a tervezési területen (kg/h) 
Teljesítmény CO NOx PM 

75 1,12 0,09 0,003 

11. táblázat: Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során 

Anyag CO NOx PM 

Teljes emisszió (kg/h) 1,14 0,1 0,005 

 

A fenti emissziók, valamint az ingatlan területének figyelembevételével a várható immissziós 

terhelés közelítően számítható. 

12. táblázat: Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során 

Mértékegység CO NOx 

Hatásterület [m] – „A” feltétel - 46 

Hatásterület [m] – „B” feltétel - 31 

Hatásterület [m] – „C” feltétel 5 5 

 

A kibocsátás nagyságát és a légszennyezettségi határértéket figyelembe véve a „kritikus” 

légszennyező a nitrogén-dioxid. Az együttes működést 100 méteren belül vélelmeztük. 

 

A számításnál alkalmazott paraméterek 

Szélsebesség= 2,5 m/s. 

Stabilitási kategória= D (4) semleges 

Domborzat= dombos, erdős terület 

Érdesség z0= 0,3 (erdő) 

Alapterhelés NO2= 14,2 µg/m3 

A forrás intenzitása, ENO2 27,0 mg/s 
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10. ábra: Hatástávolság (NO2) – munkagépek 

 

Hatásterület meghatározása a felületi forrás esetében: 

a) Az NO2 határértéke – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

alapján – 100 μg/m3, melynek 10%-a 10 μg/m3 - a hatásterülete ~ 5 méter, 

b) A terhelhetőség a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége. 

Az OLM adatok alapján az NO2-háttérterheltség ~ 7,0 μg/m3, így a terhelhetőség ~93 

μg/m3-nek adódik, ennek 20%-a 18,6 μg/m3 - a hatásterülete ~ 2 méter 

c) A 24 órás maximális érték a modellezés eredményei alapján 25,6 μg/m3 körüli érték, 

melynek 80%-a 20,6 μg/m3 - a hatásterülete ~2 méter. 
 

NATURA 2000 terület esetében érvényes ökológiai határérték éves időtartamra vonatkozik 

nitrogén-dioxid esetében 30 µg/m3. Az alapterhelés (háttérszennyezettség) 7,0 µg/m3. A 

terhelés átlagkoncentrációját figyelembe véve (2,6 µg/m3), naptári évre számolt átlagterhelés 

a 30 µg /m3 határértéket nem közelíti meg.  

 

Értékelés: 

A munkagépek működése eredményez kismértékű többletterhelést, azonban mértéke nem 

haladja meg a megengedett határértéket. 

A kipufogógázok hatása a munkaterület környezetében lesz észlelhető, de az egészségügyi 

határértékek túllépése itt sem várható. 
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A tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendőknél (telekhatártól mért 

minimális távolság 230 méter – Gizella u., üdülőterület) az alacsony emissziós magasság - 

mely a szennyezőanyagok rosszabb keveredését, illetve terjedését okozza - mellett sem 

várható az egészségügyi határértékek túllépése egyik vizsgált komponens esetében sem.  

 

A kivitelezéshez kapcsolódó szállítás légszennyező hatásának vizsgálata: 
 

Légszennyező anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szállítójárművek forgalma miatt is 

kibocsátásra kerül. Itt is jellemzően nitrogén-dioxid, kibocsátás várható. A kivitelezéshez 

kapcsolódó szállítási tevékenység légszennyezése minden esetben ideiglenes terhelés. A 

szállítás közlekedési forgalmától eredő levegőterhelés a vonatkozó határérték alatt marad. 

Az alábbiakban az összes beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó szállítás légszennyező 

hatásait ismertetjük. Feltételezzük, hogy az alapanyag beszállítása egy időben történik az 

összes tervezett létesítmény esetében.  

Az emissziós értékekből az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 

21459/2-81 szabványok alapján kerültek az immissziós értékek meghatározásra.  

 

A bf) pontban ismertetett anyagszállítások kapcsán nem zárható ki, hogy a forgalmak 

összeadódnak a beton és kavics beszállítás aszfalt, illetve a zúzottkő beszállítás 

vonatkozásában. Így az összeadódó terhelés maximálisan 32 tgk. elhaladás/nap értékre adódik 

a legkritikusabb időszakban, így a későbbiekben ezzel az elhaladás számmal számolunk. 

 

A tervezési területre közlekedés a 11-es főúton illetve a Gizella telep úton keresztül 

lehetséges. A fa kiszállítás, illetve a területre történő építőanyag beszállítás ezen az úton 

feltételezhető. A kivitelezéshez kapcsolódó forgalomtöbblet átmeneti jellegű.  

A tervezési területen és az azt megközelítő mellékutak szállítás légszennyező (NO2 kibocsátás) 
hatása: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján diffúz forrás minden 

„olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem 

minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely 

légszennyezőanyag kibocsátással jár”. Tehát a járműforgalom is diffúz forrásnak minősül, 

melynek hatásterülete: 

- helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek 
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hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - 

légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talaj 

közeli és magas légköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 

vonatkoztatási időtartamra számított várható talaj közeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

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

 

A számítások során, a peremfeltételek meghatározásakor a területre jellemző, illetve a 

meteorológiai szempontból átlagos értékek alapján dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat, 

illetve a növényzet és a beépítettség hatását is. 

 

A gépjárművek égéstermékei esetében a figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem 

szükséges valamennyivel elvégezni a számításokat, csupán azzal az eggyel, melynek a 

vonatkozó immissziós határértéke legkisebb és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, 

mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak. Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. 

Erre az anyagra számított „megfelelő” levegőminőséget biztosító távolságon túl a többi 

szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti túl a határértéket. A hatásterület 

meghatározásánál is erre a tényre hivatkoztunk. 

 

A terjedés szempontjából kritikusnak tekinthető szennyezőanyag megállapításához használt 

viszonyszámok a KTI által közölt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emissziós tényezőkkel 

számolva, 10 000 szgk/nap és a külterületre vonatkozó 90 km/h átlagsebesség esetén az alábbi 

táblázatban látható módon alakulnak. Az emisszió a fajlagos emisszió és a MOF szorzata. 
13. táblázat: Fajlagos emisszió 

Szennyező- 

anyag 

Emisszió 

[mg/m×s] 

Órás (PM10 esetében 
24 órás) határérték 

[mg/m3] 

E/I 

[m2/s] 

SO2 0,003 0,25 0,012 

NO2 0,737 0,1 7,37 

CO 1,783 10 0,1783 

PM* 0,039 0,05 0,78 

* A por esetében a KTI által közölt fajlagos emissziós tényező az összes szilárd részecskére 
vonatkozik, de határérték-előírás csak a PM10 frakcióra van, így az emittált összes por 
mennyiségét a PM10-re vonatkozó immissziós határértékhez viszonyítottuk, ezáltal szigorúbb 
feltételt szabva. 
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Az értékekből látható, hogy a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid, ezért a számítások 

elvégzéséhez elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni. A közlekedésből származó NO2-

emissziót az alábbi táblázatban látható, járműtípusok szerinti kibocsátási adatokkal 

számoltuk. Az emisszió értéke az egyes járműtípusok esetében, sebességtől függően: a 

mértékadó óraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozó emissziós tényezővel. 

Az összes emisszió (E) a járműtípusonként kapott emissziók összegeként adódik. 

 

14. táblázat: Járművek fajlagos emissziós tényezői 

 
szgk tgk. busz 

 NO2 

[g/h] 

NO2 

[g/h] 

NO2 

[g/h] 

alapjárat 3,28 36,4 34,1 

 

 
szgk tgk. busz motor 

üzemmód 

[km/h] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

5 1,4 9,37 8,51 0,56 

10 1,38 8,39 7,63 0,552 

20 1,29 6,87 6,25 0,516 

30 1,33 6,25 5,66 0,532 

40 1,34 6,00 5,44 0,536 

50 1,42 5,99 5,46 0,568 

60 1,62 6,31 5,72 0,648 

70 1,84 6,88 6,25 0,736 

80 2,06 7,78 7,08 0,824 

90 2,21 9,07 8,22 0,884 

100 2,4 11,17 10,04 0,96 

(források: Járművek fajlagos emissziói – KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyörgy, L.: 

Közlekedéstervezés – Utak, Műegyetemi Kiadó, Budapest) 

A mértékadó óraforgalom (MOF) az átlagos napi forgalom (ÁNF) 12%-a. Az átlagos napi 

forgalom számításakor a tehergépjárművek számát 2,5 szorzóval vesszük figyelembe. 

Fentiek alapján a kiszállítás esetén várható forgalom légszennyező hatását az alábbiak 

szerint számítjuk. 
15. táblázat: A mértékadó óraforgalom – vizsgált útszakasz esetében  

 
összesen szgk. tgk. busz mkp. 

% 100% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

NF [j/nap] 36 4 32 0 0 

ÁNF 
[E/nap] 

84 4 80 0 0 

MOF [j/h] 8 1 3 0 0 
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16. táblázat: Az NO2-emisszió – vizsgált útszakasz esetében 

üzemmód 

[km/h] 
30 40 50 60 70 

E 

[g/km×h] 19.91 19.17 19.22 20.36 22.27 

E 

[mg/m×s] 0.006 0.005 0.005 0.006 0.006 

 

Haladási sebesség= 50 km/h  

Szélsebesség= 2,5 m/s. 

Stabilitási kategória= D (4) semleges 

Domborzat= dombos, erdős terület 

Érdesség z0= 0,3 (erdő) 

Alapterhelés= NO2 7,0 µg/m3 

ENO2= 0,005 mg/m*s  

 

Hatásterület nagysága NO2 vonatkozásában: 

 
11. ábra: Hatástávolság (NO2) - szállítás 

 

A maximális koncentráció az úttesten alakul ki. A hatásterület (“c” eset) az út tengelytől mért 

12 méteres sáv (az “a” és “b” eset nem értelmezhető). 

 

Kivitelezés során betartandó környezetvédelmi intézkedések: 
A tereprendezés, alapozási munkálatok ideiglenes kiporzással, légszennyezéssel járnak. A 

kiporzás mértéke a nedvességtartalom növelésével, azaz folyamatos permetező locsolással 

jelentősen csökkenthető. A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat 

le kell fedni, a szállításra használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig 
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kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell. Az építés, bontás 

során felhasznált munkagépek száma, teljesítménye, területi mozgása, műszaki állapota 

határozza meg a légszennyezés mértékét. 

Lehetőség szerint korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépeket szükséges 

alkalmazni. 

Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát gépek, technológiai berendezések 

alkalmazása. Az építés légszennyezéssel (elsősorban porszennyezéssel) terhelt területei 

elsősorban az építési és felvonulási területek és ezek közvetlen, kb. 10 - 40 m-es környezete. 

A tapasztalatok szerint az emisszió nagy hígításban terjed a vizsgált területen kívülre. 

A beruházási fázisban kialakuló légszennyezés a térség jelenlegi immissziós értékeit csak 

lokálisan, a helyszínre korlátozóan növeli meg. 

A légszennyezettség egészségügyi határértékeinek túllépése a földmunkák során és a 

munkagépek üzemeléséből eredően csak az építési tevékenység közvetlen környezetében, 

tehát a beruházás területére korlátozóan, az építési tevékenység időszakában fordulhat elő. 

A létesítés időszakában a beruházás környezetében és a szállítási útvonalakon átmenetileg 

megnövekszik a kipufogó gázok és a por koncentrációja. 

A beruházás területén kívül kedvezőtlen meteorológiai körülmények esetén csak a durva 

földmunka során fellépő porszennyezés hatása lehet jelentősebb, de a javasolt 

környezetvédelmi intézkedésekkel a porszennyezés hatása jelentősen mérsékelhető, ezért a 

lakott területekre nézve a károsító hatás kockázata nagyon alacsony. A hatás gyakorlatilag 

csak a beruházás idejére korlátozódik. 

fac) Hatások az üzemelés időszakában 

Az üzemelés időszakára vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi szempontból csak a parkolóra, 

az ahhoz kacsolódó új útra értelmezhető. 

 

Az épület jelenleg rendelkezik gázbekötéssel, amely a gázkazánházat és a konyhát látja el. 

Az épület földszintjének D-i oldalán, külső bejárattal rendelkező kazánházban 7 darab 

Remeha Quinta Pro 115 kondenzációs fali gázkazán üzemel, melyek külön kivezetéssel 

rendelkeznek. 
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A jelenlegi gázkazánok pár évesek. A felújítás, bővítés során a főépület melletti külön 

bejáratú kazánház helyiség megmarad. A meglévő kazánok és égéstermék elvezetésük az 

újszerű állapotukra tekintettel megmaradóak.  

A jelenlegi kazánteljesítmény megfelelő, nincs szükség bővítésre. 
Bejelentés és engedély köteles pontforrás, az a légszennyező forrás, ami 140 kW bemenő 

hőteljesítményű és az ezt meghaladó kazánhoz tartozó kémény. A tervezett beruházáshoz 

kibocsátó pontforrása nincs és nem is lesz. 

 

A parkoló az azt megközelítő új úton haladó forgalom légszennyező (NO2 kibocsátás) hatása, 

vele, nélküle állapotban: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján diffúz forrás minden 

„olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem 

minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely 

légszennyezőanyag kibocsátással jár”. Tehát a járműforgalom is diffúz forrásnak minősül, 

melynek hatásterülete: 

- helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 

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

hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - 

légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talaj 

közeli és magas légköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 

vonatkoztatási időtartamra számított várható talaj közeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

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

 

A számítások során, a peremfeltételek meghatározásakor a területre jellemző, illetve a 

meteorológiai szempontból átlagos értékek alapján dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat, 

illetve a növényzet és a beépítettség hatását is. 

 

A gépjárművek égéstermékei esetében a figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem 

szükséges valamennyivel elvégezni a számításokat, csupán azzal az eggyel, melynek a 

vonatkozó immissziós határértéke legkisebb és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, 

mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak. Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. 
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Erre az anyagra számított „megfelelő” levegőminőséget biztosító távolságon túl a többi 

szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti túl a határértéket. A hatásterület 

meghatározásánál is erre a tényre hivatkoztunk. 

A terjedés szempontjából kritikusnak tekinthető szennyezőanyag megállapításához használt 

viszonyszámok a KTI által közölt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emissziós tényezőkkel 

számolva, 10 000 szgk/nap és a külterületre vonatkozó 90 km/h átlagsebesség esetén az alábbi 

táblázatban látható módon alakulnak. Az emisszió a fajlagos emisszió és a MOF szorzata. 

 

17. táblázat: Fajlagos emisszió 

Szennyező- 

anyag 

Emisszió 

[mg/m×s] 
Órás (PM10 esetében 
24 órás) határérték 

[mg/m3] 

E/I 

[m2/s] 

SO2 0,003 0,25 0,012 

NO2 0,737 0,1 7,37 

CO 1,783 10 0,1783 

PM* 0,039 0,05 0,78 

* A por esetében a KTI által közölt fajlagos emissziós tényező az összes szilárd részecskére 
vonatkozik, de határérték-előírás csak a PM10 frakcióra van, így az emittált összes por 
mennyiségét a PM10-re vonatkozó immissziós határértékhez viszonyítottuk, ezáltal szigorúbb 

feltételt szabva. 
 

Az értékekből látható, hogy a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid, ezért a számítások 

elvégzéséhez elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni. 

A közlekedésből származó NO2-emissziót az alábbi táblázatban látható, járműtípusok szerinti 

kibocsátási adatokkal számoltuk. Az emisszió értéke az egyes járműtípusok esetében, 

sebességtől függően: a mértékadó óraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozó 

emissziós tényezővel. Az összes emisszió (E) a járműtípusonként kapott emissziók 

összegeként adódik. 
18. táblázat: Járművek fajlagos emissziós tényezői 

 
szgk tgk. busz 

 
NO2 

[g/h] 

NO2 

[g/h] 

NO2 

[g/h] 

alapjárat 3,28 36,4 34,1 

 

 
szgk tgk. busz motor 

üzemmód 

[km/h] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

5 1,4 9,37 8,51 0,56 

10 1,38 8,39 7,63 0,552 

20 1,29 6,87 6,25 0,516 

30 1,33 6,25 5,66 0,532 

40 1,34 6,00 5,44 0,536 
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szgk tgk. busz motor 

üzemmód 

[km/h] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

NO2 

[g/km] 

50 1,42 5,99 5,46 0,568 

60 1,62 6,31 5,72 0,648 

70 1,84 6,88 6,25 0,736 

80 2,06 7,78 7,08 0,824 

90 2,21 9,07 8,22 0,884 

100 2,4 11,17 10,04 0,96 

(források: Járművek fajlagos emissziói – KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyörgy, L.: 
Közlekedéstervezés – Utak, Műegyetemi Kiadó, Budapest) 
 

A mértékadó óraforgalom (MOF) az átlagos napi forgalom (ÁNF) 12%-a.  

 

A bf) pont, 4. táblázatában ismertetett gépjárműforgalom maximális kapacitás figyelembe 

vételével számoltuk a kapcsolódó beruházásokhoz köthető forgalom által okozott 

levegőterhelést.  

Fentiek alapján a parkolóhelyek maximális kihasználtságával számolva a várható  

 

19. táblázat: A mértékadó óraforgalom – vizsgált útszakasz esetében „vele” és „nélküle” 

 
összesen szgk. tgk. busz mkp. 

 „vele” / „nélküle” 

% 100% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

NF [j/nap] 239/191 239/191 0 0 0 

ÁNF 
[E/nap] 234 234/191 0 0 0 

MOF [j/h] 24/19 24/19 0 0 0 

 
20. táblázat: Az NO2-emisszió – vizsgált útszakasz esetében „vele” és „nélküle” 

üzemmód 

[km/h] 
30 40 50 60 

 „vele” / „nélküle” 

E 

[g/km×h] 31.79/25.40 32.03/25.59 33.94/27.12 38.72/30.94 

E 

[mg/m×s] 0.009/0.007 0.009/0.007 0.009/0.008 0.009/0.009 

 

Haladási sebesség= 30 km/h  

Szélsebesség= 2,5 m/s. 

Stabilitási kategória= D (4) semleges 

Domborzat= dombos terület 

Érdesség z0= 0,5 (kistelepülés) 
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Alapterhelés= NO2 7,0 µg/m3 

ENO2= 0,009 mg/m*s  

 

Hatásterület nagysága NO2 vonatkozásában: 

 
12. ábra: Hatástávolság (NO2) - várható forgalom, „vele” és „nélküle” állapot 

 

A maximális koncentráció az úttesten alakul ki. A hatásterület (“c” eset) az út tengelytől mért 

2 méteres sáv (az “a” és “b” eset nem értelmezhető). 

 

 

13. ábra: Parkoló és út működésének levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 
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A parkoló és a hozzá kapcsolódó forgalom légszennyező hatást semlegesnek minősítjük.  

A továbbá megállapítható, hogy az érintett közút (11. sz. főút és Gizella telep u.) tengelyében 

az egészségügyi határértéket nem meghaladó mértékű immissziós koncentrációk alakulnak ki, 

melyhez a beruházás kapcsán hozzáadódó forgalmi többlet kismértékű többletterheléssel járul 

hozzá. Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény üzemelése által generált 

többlet forgalom nem okoz jelentős változást a közlekedésre használt közutak környezetében 

sem az üzemelés során, sem a távlati időszakban. 

 

fac) Hatások a felszámolás időszakában 

A felhagyás keretein belül a bontási munkálatok során a létesítmények építés alatti 

levegőterheléshez hasonló mértékű levegőterheltségi szint várható. Ennek kedvezőtlen hatása 

csak átmenetileg lesz érzékelhető és várhatóan nem okoz határérték feletti környezeti 

terhelést. Ez a többletterhelés elsősorban a szállítási forgalomból, a munkagépek kipufogó 

gázaiból, valamint a durva földmunkákból (pl. tereprendezés) származtatható. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyásból kedvezőtlen jelentős hatás nem várható. 

 

 

fb) Felszín alatti víz és földtani közeg 

 

Jogszabályi háttér: 

 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról; 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről; 

 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről, 

 123/1997. (VII.18.) Korm rendelet a vízbázisok, valamint az ivóvízellátását szolgáló 

vízilétesítmények védelméről. 

 

fba) Alapállapot 

A 4. fejezetben ismertetettek szerint. 
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fbb) Hatások a kivitelezés időszakában 

 

Visegrád a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny és kiemelten is érzékeny 

felszín alatti vízminőségi besorolású terület, ezért a kivitelezés során fokozott körültekintéssel 

kell eljárni. 

A felszín alatti vizeket normál körülmények között nem érhetik szennyeződések, azonban 

havária (pl. munkagépek, szállítójárművek, stb. üzemanyagának, hidraulika olajának 

elcsöpögése) esetén bekövetkezhet a felszín, a földtani közeg szennyeződése, így közvetetten 

(beszivárgás útján) adott a lehetőség a felszín alatti vizek esetleges szennyeződésére is.  

A kivitelezési szakaszban a felszín alatti vizek, illetve a földtani közeg elszennyezésének 

megakadályozására fokozottan oda kell figyelni és a felvonulási területen rendelkezésre kell 

állni a megfelelő - a felszínre kijutott szennyező anyag terjedését megakadályozó, illetve a 

felitatásra alkalmas - anyagoknak.  

 

A környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, 

hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét 

szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

A jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a 

kárelhárítás általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

- felitató anyag (homok) 

- lapát és vödör 

- megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

 

A felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a 

kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, 

ártalmatlanító szervezetnek történő átadása. A szociális igények kielégítése érdekében mobil 

WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek kerülnek telepítésre, melyekkel a szennyvizek 

gyűjtése biztosítható. 

 

fbc) Hatások az üzemelés időszakában 

 

A felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny és kiemelten érzékeny területen 

található a vizsgált terület. 

A parkoló felületekről összegyűlő a gépjárművekről lecsöpögő, esetlegesen szennyezett 

csapadékvíz CE jelöléssel rendelkező olajfogókban kerül megtisztításra és a telepíteni kívánt 
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ciszternákba kerül elhelyezésre, locsolás céljából. A csapadékvíz elvezetés vízjogi 

engedélyköteles tevékenység. 

 

Haváriás események kialakulása esetén azonban számolni lehet szennyezések kialakulásával. 

Haváriás eseményként a gépjárművek meghibásodása, balesete, valamint a csapadékcsatorna, 

a közművek (szennyvíz csatornarendszer) törése feltételezhető.  

Esetleges gépjármű meghibásodás, valamint balesetek esetén a talaj és felszín alatti víz 

hidraulika olaj-, vagy üzemanyag általi szennyezése lehetséges. Ilyen esetben a 

környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, 

hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét 

szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

Amennyiben a szennyezőanyag a kiépített csapadékvízgyűjtő- és elvezető rendszerbe jutott, 

vizsgálni kell, hogy a csapadékvíz gyűjtő ciszterna érintett-e szennyeződéssel. A felszín alatti 

víz és a földtani közeg szennyeződése esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a kárelhárítást, 

illetve jelentősebb érintettség esetén a kármentesítést. 

A burkolatok jelentősebb mértékű meghibásodása vizuálisan észlelhető, így ilyen módon 

nagyobb mértékű szennyezés kialakulása nem valószínűsíthető. Ki kell azonban emelni, hogy 

a burkolat mikro-repedéseiben a szennyezés kis koncentrációban bár, de lejuthat. Erre 

tekintettel a burkolat állapotának folyamatos nyomon követése is szükséges. 

 

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz tisztító berendezés (olajfogó) folyamatos, a gyártó 

által előírt időközönkénti karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően 

karbantartott műtárgy. Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságok értesítése 

szükséges a 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet, valamint a 1995. LIII. törvény előírásai 

szerint. 

A tervezett létesítmények felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása a megfelelő 

műszaki fegyelem betartása, valamint a fentiekben összefoglalt intézkedések végrehajtása 

esetén elhanyagolható. 

 

fcd) Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során a kivitelezéshez hasonló hatások várhatóak. 
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fc) Felszíni víz  

 

Jogszabályi háttér: 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól. 

 

fca) Alapállapot 

A 4. fejezetben foglaltak szerint. 

 

fbb) Hatások a kivitelezés időszakában 

A felszíni vizeket normál körülmények között nem érhetik szennyeződések, azonban havária 

(pl. munkagépek, szállítójárművek, stb. üzemanyagának, hidraulika olajának elcsöpögése) 

esetén bekövetkezhet a felszíni vizek esetleges szennyeződésére.  

A kivitelezési szakaszban a felszíni vizek – bár kellően nagy a távolsága - elszennyezésének 

megakadályozására fokozottan oda kell figyelni és a felvonulási területen rendelkezésre kell 

állni a megfelelő - a felszínre kijutott szennyező anyag terjedését megakadályozó, illetve a 

felitatásra alkalmas - anyagoknak.  A környezetterhelés megakadályozása érdekében a 

szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítás, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött 

talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

A jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a 

kárelhárítás általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

- felitató anyag (homok) 

- lapát és vödör 

- megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

 

A felszíni vizek szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a kivitelezési 

munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, ártalmatlanító 

szervezetnek történő átadása. A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy 

ideiglenesen telepített konténerek kerülnek telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése 

biztosítható. 

 

fcb) Hatások az üzemelés időszakában 

Haváriás események kialakulása esetén azonban számolni lehet szennyezések kialakulásával. 
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Haváriás eseményként a gépjárművek meghibásodása, balesete, valamint a csapadékcsatorna, 

a közművek (szennyvíz csatornarendszer) törése feltételezhető.  

Esetleges gépjármű meghibásodás, valamint balesetek esetén a talaj és felszín alatti víz 

hidraulika olaj-, vagy üzemanyag általi szennyezése lehetséges Ilyen esetben a 

környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, 

hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét 

szükséges haladéktalanul megkezdeni. A burkolatok jelentősebb mértékű meghibásodása 

vizuálisan észlelhető, így ilyen módon nagyobb mértékű szennyezés kialakulása nem 

valószínűsíthető.  

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz tisztító berendezés (olajfogó) folyamatos, a gyártó 

által előírt időközönkénti karbantartására.  

Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságok értesítése szükséges a 90/2007. 

(IV.26.) Kormányrendelet, valamint a 1995. LIII. törvény előírásai szerint. 

A tervezett építmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása a megfelelő 

műszaki fegyelem betartása, valamint a fentiekben összefoglalt intézkedések végrehajtása 

esetén elhanyagolható. 

 

fcc) Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során a kivitelezéshez hasonló hatások várhatóak. 

 

fd) Csapadékvizek gyűjtése, elvezetés 

 

Tervezett parkoló, út, épületszárny 

 

A meglévő épület csapadékvíz elvezetési rendszerét nem kívánják módosítani.  

Az új épületszárny tetejére, és a főépülettől nyugatra lévő-, valamit a vendég parkolóra hulló 

csapadékvíz együttes mennyisége: 97,7 l/s.  

A tervezett dolgozói parkolók felületekről összegyűlő a gépjárművekről lecsöpögő 

esetlegesen szennyezett csapadékvíz CE jelöléssel rendelkező olajfogókban kerül 

megtisztításra.  

A tervezett aszfalt közlekedő út számára – útterv szerint – víznyelők és folyókák kerülnek 

elhelyezésre, melyek elvezetését biztosítjuk.  

Az összegyűjtött csapadékvíz számára 3 db 25 m³-es ciszternát helyeznek el a főépület 

szomszédságában, innen kívánják locsolni a zöld területet, a megtisztított csapadékvízzel. 
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A tárolók nem csupán végtározók, hiszen – túlfolyón keresztül – a csapadékvíz hálózatba 

kerül csatlakoztatásra, így quasi késleltető tározók is egyúttal, amennyiben nincs elvétel 

(locsolás). 

 

fe) Szennyvizek 

 

A tervezett létesítményekben kommunális szennyvíz keletkezik, a terület közműkapcsolattal 

rendelkezik. A keletkező szennyvíz mennyisége: 100 m³/nap.  

Az ejtők és a mennyezet alatt húzódó csatorna szakaszok öntöttvas csövek (mely akusztikai és 

tűzvédelmi szempontból is megoldást ad).  

 

A konyha számára új, 7 l/s kapacitású, átemelővel egybeépített zsírleválasztót terveznek. 

Tekintettel arra, hogy az ágyak száma nem változik, ezért a szennyvíz terhelés változására 

sem számítanak. A szennyvíz hálózat több ponton tisztításra, felújításra szorul a felmérési terv 

adatai szerint.  

Az új épületszárnyból („U”) déli irányban, a főépület felé vezetjik ki a szennyvizet két ponton 

(keleti és nyugati végén) NA200/PVC-KG csatorna mérettel. Az előbbi fogadó csatorna 

cseréjét - NA250/PVC-KG - méretre előirányoztuk.  

A konyha számára új zsírleválasztó kerül elhelyezésre.Technológiai szennyvíz az üzemeltetés 

során nem keletkezik.  

 

ff) Zaj- és rezgésvédelem 

Jogszabályi háttér: 

 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezetei zaj értékeléséről és kezeléséről, 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól,  

 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsátási értékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáró, 

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

szabályairól, 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM sz. együttes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról, 

 MSZ 18150-1:1998: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 
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ffa) Alapállapot 

Ahogy a 4. fejezetben ismertetésre került a tervezési terület zajvédelmi állapotát a környező 

közutak közlekedési jellegű zajterhelése határozza meg. Az érintett védett területeken üzemi 

típusú zajforrások hatása nem észlelhető. 

 

ffb) Hatások a kivitelezési szakaszban 

A kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet 2. melléklete a zajtól védendő terület jellege és az építési munka 

időtartama szerint határozza meg. 

21. táblázat: Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

     Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre 

(dB) 

 Sor-  Zajtól védendő terület  ha az építési munka időtartama 

 szám    1 hónap vagy kevesebb  1 hónap felett 1 évig  1 évnél több 

     nappal  

06-22 óra 

 éjjel  

22-06 óra 

 nappal 

 06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 nappal 

 06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 1. Üdülőterület, különleges területek közül 
az egészségügyi terület 60 45 55 40 50 35 

 2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területei, a temetők, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

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

 4.  Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 

A tervezett létesítmény kivitelezési munkálatai várhatóan 1 hónapnál tovább fog tartani, az 

egyes munkafolyamotok időtartama nem haladja mega az 1 évet:  

 Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB  

 

Éjszakai időszakban kivitelezési munkálatok nem lesznek.  

 

Mivel a kivitelező nem ismert, ezért az építés során használt gépek típusa jelen dokumentáció 

összeállításakor sem ismert. A technológiához kapcsolódó munkagépekhez felelősséggel nem 

lehet zajadatot rendelni. Az építési tevékenység kivitelezője leghamarabb 2020-ban válik 

ismertté. Amennyiben határérték túllépés várható az építési tevékenység egyes fázisaiban, 

akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt okozó 

építési tevékenységekre vonatkozó, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. 
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mellékletében előírt határértékek betartása alóli felmentést kérhet a kivitelező az építés egyes 

időszakaira (a túllépés mértékének függvényében). 

A következőkben ismertetjük az építési tevékenységhez alkalmazható építőipari gépek 

zajszint adatait: 

22. táblázat: Kivitelezés zajforrásai 

Megnevezése 
Zajteljesítmény

-szintje, (dB) 

Üzemidő, 
h 

10*log(t/T) 

 (dB) 

mixer 98 1,0 -9,0 

beton szivattyú 101 1,0 -9,0 

daru 98 5,0 -2,0 

vibrátor 94 4,0 -3,0 

homlokrakodó 97 4,0 -3,0 

bontókalapács 100 4,0 -3,0  

teherautó 95 4,0 -3,0 

 

A többi szerszámgép környezetre mért zajterhelése elhanyagolható. 

A táblázatban közölt munkagépek és szállítójárművek építési fázisonként és azon belül egy-

egy munkafolyamat során a kiterjedt felvonulási területen többnyire különböző helyszínen és 

nem azonos időben üzemelnek. 
23. táblázat: Kivitelezés zajkibocsátása 

MEGNEVEZÉSE 
ZAJTELJESÍTMÉNY-

SZINTJE, (dB) 
ÜZEMIDŐ, h 

kivitelezés 101 8 

 

Az elméleti zajkibocsátási pontokat az alábbi ábra szerint felvéve, és a lakóterületek 

közelségére tekintettel irányonként a legkisebb távolságra elhelyezkedő védendő 

távolságát meghatározva a várható zajterhelés számítható. A védendő létesítmény 

zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.) KvVM. rendelet 11. 

melléklete): 

       Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn – Ke 

Ahol:   

 Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban. 
 Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján. 
 KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján. 
 KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján. 
 Kd A távolságtól függő tényező. 
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 KL A levegő csillapító hatása 

 Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 

 Kn A növényzet csillapító hatása 

 Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció 

 st A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága 

A számítást a beruházás környezetében álló épületek homlokzata előtt 2 méter 

távolságban felvett megítélési pont vonatkozásában hajtjuk végre. 

Az építése során az alábbi zajterhelési szintekre számíthatunk a védendő épületeknél. (A 

számítást az MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján készült).  

 

24. táblázat: Kivitelezés (építés, bontás) tevékenység okozta zajterhelés 

Zajtól védendő legközelebbi 
épületek 

Gizella telep, Dobos u.  

Kivitelezés távolság 230 m 

határérték (nappal) 55 dBA 

Munka- folyamatok kialakuló zajterhelés/ 
túllépés (dBA) 

Kivitelezés (nappal) 32 dBA/- 

 
A kivitelezési tevékenység során határérték túllépés nem várható a védendő 

lakókörnyezetben. 

Az építés zajának csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

 kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, 

 a keletkező zaj terjedésének korlátozása, 

 szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az minél kisebb mértékben terhelje az 

eddig terheletlen környezetet, 

 zajszegény építési technológia és eljárás választása. 

A megközelítő utak hatásterületén az építéstől származó zajterhelést az anyagszállító 

gépjárművek elhaladása jelenthet. A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell 

megválasztania, hogy a lehető legkisebb út- és egyéb környezeti károk keletkezzenek. 

 

 

A kivitelezéshez kapcsolódó szállítási hatása: 

A kivitelezéshez kapcsolódó szállítási tevékenységtől származó zaj minden esetben ideiglenes 

terhelés. A szállítás közlekedési forgalmától eredő zajterhelés a vonatkozó határérték alatt 

marad. 

Feltételezzük, hogy az alapanyag beszállítása egy időben történik az összes tervezett 

létesítmény esetében.  
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A bf) pontban ismertetett anyagszállítások kapcsán nem zárható ki, hogy a forgalmak 

összeadódnak a beton és kavics beszállítás aszfalt, illetve a zúzottkő beszállítás 

vonatkozásában. Így az összeadódó terhelés maximálisan 32 tgk. elhaladás/nap értékre adódik 

a legkritikusabb időszakban. 

A tervezési területre közlekedés a 11-es főúton illetve a Gizella telep úton keresztül 

lehetséges. A területre történő építőanyag, építőipari hulladék be- és kiszállítása ezen az úton 

feltételezhető. A kivitelezéshez kapcsolódó forgalomtöbblet átmeneti jellegű. A tervezett 

tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység a nappali időszakhoz történik, éjszakai 

megítélési időn belüli szállítás nem várható. 

Zajvédelmi szempontból elviselhető az óránkét maximum 4 tehergépjármű elhaladása a 

megközelítési útvonalakon. 

 

Építés hatásterülete  

Közvetlen hatásterület: 

Az építés hatásterületének lehatárolását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés 

c), valamint (2) bekezdés b) pontjai, illetőleg (3) bekezdése szerint a zajszámítások 

eredményei alapján nappal az adott építési fázis időtartamától függően meghatározott 

határértékhez viszonyítva lehet meghatározni. 

A kivitelezési időszakában (nappal) az építési határértékekkel összefüggésben az építési 

zajvédelmi hatásterülete 55 m – en belül teljesül. A kivitelezés hatásterületén védendő 

létesítmény nem található. 

 

Közvetett hatásterület: 

A megközelítő utak hatásterületén a kivitelezéstől származó zajterhelést az anyagszállító 

gépjárművek elhaladása jelenthet. A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell 

megválasztania, hogy a lehető legkisebb út- és egyéb környezeti károk keletkezzenek.  

A megközelítő utakon a becsülhető forgalomváltozás (óránként max. 4 tehergépjármű 

elhaladás) hozzáadódó többlet forgalma miatt az építés-szállítási útvonalak mentén az építés 

időtartama alatt a zajterhelés gyakorlatilag nem változik. 

A létesítmény megvalósításához szükséges szállítási tevékenység zajvédelmi szempontú 

hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definiálja. E szerint 

közvetett hatásterületen a szállítójárművek által használt útvonalakkal szomszédos, zajtól 

védendő terület, amelyen a szállítási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés 

változást okoz.  
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fdc) Hatások az üzemelési szakaszban 

 

Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő 

területen (a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete) az alábbi 

táblázat mutatja be: 

 
25. táblázat: Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területen 

Sor-

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre (dB) 

Nappal 

06-22 óra 

Éjjel 
22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 

vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 

 

Légtechnika 

B épületrész légtechnikai rendszerei 

Balneológiai szárny medenceterét az alatt lévő pincetérben telepített meglévő légkezelő látja 

el kezelt levegővel. A levegő befúvása ablakok előtt elhelyezett résbefúvókon keresztül 

megoldott. 

 

K jelű épületrész légtechnikai rendszerei 

A középső épületszárnyban lévő zárt-terű vizesblokkokat helyi kisventilátorok szívják el. A 

nyugati szárnyban lévő konyha szellőzését jelenleg külső fali ventilátorok oldják meg, ez meg 

lesz szüntetve. 

 

Tervezett rendszerek, várható üzemelési zajszintek: 

„K1” rendszer: Vizsgáló helyiségek ellátása 

 Befúvás – 2250 m3/ó  LWA = 70 dBA, 

 Elszívás - 2250 m3/ó  LWA = 61 dBA, 
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„K2” rendszer: Meglévő kórtermek hűtött szellőzése K és B szárnyban 

 Befúvás – 2950 m3/ó  LWA = 70BA, 

 Elszívás - 2950 m3/ó  LWA = 61 dBA, 

A befúvó – elszívó légkezelő a padlástérben lévő, keleti szellőző gépházba kerül. 

 

Ny. jelű épületrész légtechnikai rendszerei 

 „Ny1” rendszer: A konyha és kapcsolódó helyiségeinek hűtött szellőzés 

 Befúvás – 10650 m3/ó  LWA = 76 dBA, 

 Elszívás - 10650 m3/ó  LWA = 74 dBA, 

A konyha számára frisslevegős indukciós, habbal oltóval ellátott elszívó ernyőket terveztek. 

 

„Ny2” rendszer:  Étterem és büfé hűtött szellőzése 

 Befúvás – 6500 m3/ó  LWA = 73 dBA, 

 Elszívás - 6500 m3/ó  LWA = 65 dBA, 

 

„Ny3” rendszer: Földszinti vizsgáló helyiségek ellátása 

 Befúvás – 2400 m3/ó  LWA = 70 dBA, 

 Elszívás - 2400 m3/ó  LWA = 61 dBA, 

 

 „Ny4” rendszer: Meglévő és új kórtermek hűtött szellőzése 

 Befúvás – 2500 m3/ó  LWA = 70 dBA, 

 Elszívás - 2500 m3/ó  LWA = 61 dBA, 

A befúvó – elszívó légkezelők a padlástérben lévő, nyugati szellőző gépházba kerülnek. 

 

U jelű épületrész légtechnikai rendszerei 

Az új épületszárny padlásterében alakítottunk ki szellőző gépházakat, innen láthatók el az új 

kórtermek és a kapcsolódó területek (kis tornaterem). 

 

„U1” rendszer: Új szárny keleti oldal kórtermek hűtött szellőzése 

 Befúvás – 2850 m3/ó  LWA = 70 dBA, 

 Elszívás - 2850 m3/ó  LWA = 61 dBA, 

 

„U2” rendszer: Új szárny nyugati oldal kórtermek hűtött szellőzése 

 Befúvás – 2900 m3/ó  LWA = 70 dBA, 
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 Elszívás - 2900 m3/ó  LWA = 61 dBA, 

A tervezett hangszigetelési és zajcsökkentési megoldásokkal biztosított lesz az épületen belül 

és a környezetben a zajszint követelmények és a zajterhelési határértékek betartása. 

 

A védendő terület zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.) KvVM. 

rendelet 11. melléklete): 

       Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn – Ke 

Ahol:   

 Lt Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban. 
 Lw Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján. 
 KIr A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján. 
 KΩ A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján. 
 Kd A távolságtól függő tényező. 
 KL A levegő csillapító hatása 

 Km A talaj és meteorológiai viszonyok hatása 

 Kn A növényzet csillapító hatása 

 Ke Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció 

 st A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága 

 

A számítást a beruházás környezetéhez legközelebb található épületek homlokzata előtt 2 

méter távolságban felvett megítélési pont vonatkozásában hajtjuk végre. 

Az építése során az alábbi zajterhelési szintekre számíthatunk a védendő épületeknél. (A 

számítást az MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján készült).  

 

26. táblázat: Üzemelési tevékenység okozta zajterhelés 

Zajtól védendő legközelebbi 
épületek 

Gizella telep, Dobos u.  

üzemelés távolság 230 m 

határérték (nappal, éjjel) 45 dBA/35dBA 

Munka- folyamatok kialakuló zajterhelés/ 
túllépés (dBA) 

üzemelés – kültéri zajforrások 18 dBA/- 

 

 
Az üzemelés tevékenység során határérték túllépés nem várható a védendő lakókörnyezetben. 

 

Parkoló működésének zajkibocsátása (vizsgált területen belül) 
A parkoló zajkibocsátásának meghatározására nincs egzakt módszer. A valóságos értékeket 

lehető legpontosabban közelítő zajszintek meghatározására egy konkrét esettanulmány 

(„Parkolóhely tanulmány – Ajánlás parkolóhelyek, autóudvarok és autóbusz pályaudvarok, 
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valamint parkolóházak, mélygarázsok zajkibocsátásának számításához” c., a 6. átdolgozott, 

2007. augusztusi kiadványából. 2) következtetéseit használtuk. 

 

A következőkben, a jelen vizsgálathoz szükséges mélységig lerövidítve, ismertetjük az 

eljárást.  

 

A felületi hangteljesítményszint meghatározására szolgáló összefüggés Lw‘‘:  

 

 

A képletben szereplő tagok jelentése:  

LW” = A parkolóhelyen lezajló összes mozgás (beleértve az áthajtást is) felületi 

hangteljesítményszintje  

LW,o  = 63 dB(A); Egy művelet/h kiindulási hangteljesítményszintje egy P+R-parkolóhelyen  

KPA = A parkolóhely típustól függő korrekció  

          P+R – parkoló    KPA  = 0 dB (A) 

KI = Impulzusosság miatti korrekció; P+R – parkoló KI  = 4 dB (A) 

KD = 2,5lg (B-9) dB (A)  B>10 parkolóhely esetén; KD = 0 ha f*B <10; Korrekció az  

áthajtási    részarány figyelembevételéhez 

KStrO = Korrekció a különböző útburkolatok figyelembevételéhez 

            0 dB(A) aszfalt és egyéb burkolat esetén  

            0,5 dB(A) fugázott betonkő burkolat esetén, ha a fuga ≤ 3 mm  

           1,0 dB(A) fugázott betonkő burkolat esetén, ha a fuga > 3 mm  

           2,5 dB(A) vízkötésű (kavics) burkolat esetén  

           3,0 dB(A) természetes kő burkolat esetén  

B = A parkolóhelyek száma  

N = Műveleti gyakoriság (parkolóhelyenkénti és óránkénti mozgások száma) (nappal:0,3; 

éjjel 0,06) 

B*N = Óránkénti összes járműmozgás a parkolóhelyen  

S = A parkoló összfelülete  
  

A parkoló felületi hangteljesítményszintje /nappal/:  
                                                 
2 Parking Area Noise - Recommendations for the Calculation of Sound Emissions of Parking Areas, 

Motorcar Centers and Bus Stations as well as of Multi-Storey Car Parks and Underground Car Parks 
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 személygépkocsi 

Pösszes: 36 db =  56 dB (A)/nappal 

                 49 dB (A)/éjjel 

     

Közvetlen hatásterület 

A tevékenységből származó zaj hatásterületének megadásához a vonatkozó 284/2007. 

(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk. 

 „6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

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

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

dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,  

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

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,  

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

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

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,  

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

(6:00-22:00) 45 dB.” 

 

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapján környezeti zajforrás hatásterületének 

lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb 

hatásterület mérhető, illetve számítható, esetünkben ez az éjszakai időszakot jelenti. 

A vizsgált létesítmény esetében a hatásterület definíciója a hivatkozott bekezdés a) pontjának 

felel meg. 

27. táblázat: A vizsgált létesítmény légkezelő egységek zajvédelmi hatásterülete 

Szabályozási terv 
szerinti besorolás 

Zajterhelési 
határérték 

(dB) 

nappal/éjjel 

Háttérterhelés 

(dB) 

Zajterhelés értéke a 
hatásterület 

határvonalán 

(dB) 

nappal 

Hatásterület 
nagysága 

(m) 

éjjel 

 

Üü-üdülőházas 
üdülőterület 

45/35 - 35/25 105 
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28. táblázat: A vizsgált létesítmény parkolás zajvédelmi hatásterülete 

Szabályozási terv 
szerinti besorolás 

Zajterhelési 
határérték* 

(dB) 

nappal/éjjel 

Háttérterhelés 

(dB) 

Zajterhelés értéke a 
hatásterület 

határvonalán 

(dB) 

nappal/éjjel 

Hatásterület 
nagysága*** 

(m) 

parkoló 

éjjel 

Üü - üdülőterület 45/35 - 35/25 8 

 

A hangterjedés számítását az MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján 

végezzük el, figyelembe véve a távolság, és a látószög szerinti korrekciót. 

 

Az üzemelés legnagyobb zajvédelmi hatásterületét (105 m) a következő ábra ismerteti: 

 

 

 
14. ábra: Zajvédelmi hatásterület  

 

A hatásterületen védendő létesítmény nem található. Zajvédelmi szempontból a tervezett 

beruházás hatásai semlegesek.  
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Parkolóhoz vezető közút 
 

A vizsgált területen a tevékenységhez kapcsolódóan a parkoló területen összesen 36 db 

személygépkocsi parkoló kerül kialakításra. 

Új parkoló helyek száma: 

 személygépkocsi 

P7: 8 db 

P8: 9 db 

P9: 19 db 

A terület közúti megközelíthetését a 11. számú főútról lecsatlakozva a Gizella úton 

lehetséges.  

A tervezett parkoló forgalmát kórházhoz ékező dolgozók és látogatók forgalma adja. 

Teherforgalom az úton nem lesz. A napi maximális forgalom tervezett útszakaszokon a 

parkoló maximális kihasználtsága esetén az alábbi: 

 72 szgk/nap  

 

Az úton megengedett maximális sebesség 30 km/h. 

A fenti adatokból a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének 

részletes szabályairól szóló a 93/2007. (XII.18.) KvVM. rendelet 5. melléklete alapján 

meghatároztuk az tervezett úthoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hangnyomás-szintet. 

(LAeq(7,5)). 

Számításaink során a tervezett út, az átlagos éjszakai forgalmat lebonyolító utak közé soroltuk 

és az ehhez tartozó napszak forgalomaránnyal (93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet. 5. 

melléklet 3. táblázat, jelleg: 2 – átlagos éjszakai forgalmú út) számítottuk ki a jármű/óra 

adatokat.  Az aktuális számítási útszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom 

időfüggésével nem számolunk (f=1), az adott útszakaszon belül azonos útburkolati minőséget 

és emelkedési viszonyokat tételeztünk fel (n=1), ezért az indexek elhagyhatók. 

Az út 2 forgalmi sávos, a rajta zajló forgalmat egyenletesnek tekintettük. Az útburkolati 

korrekció értékét K=0-nak választottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott útszakasz 

látószöge 180o. A gépjárművek sebessége 30 km/h. A terjedés számítása során csak a 

távolságtól függő Kd és a többszörös visszaverődés miatti Kr,több korrekciót vettük figyelembe. 
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Parkolóhoz vezető út vele: 

ÁNFI = 239,   ÁNFII = 0,    ÁNFIII = 0 

Q1,nappal = 226             Q2,nappal = 0     Q3, nappal = 0 

Q1,éjjel = 15             Q2,éjjel = 0     Q3, éjjel = 0 

 

Az útszakaszra jellemző, az útpálya akusztikai középvonalától 7,5 m-re fellépő zajkibocsátás 

a 93/2007. (XII.18.) KvVM. rendelet 5. mellékletében előírt számításokat alkalmazva: 
 

LAeq(7,5)nappal = 49 dBA 

LAeq(7,5)éjjel = 40 dBA 

Parkolóhoz vezető út nélküle: 

ÁNFI = 192,   ÁNFII = 0,    ÁNFIII = 0 

Q1,nappal = 180             Q2,nappal = 0     Q3, nappal = 0 

Q1,éjjel = 11             Q2,éjjel = 0     Q3, éjjel = 0 

 

Az útszakaszra jellemző, az útpálya akusztikai középvonalától 7,5 m-re fellépő zajkibocsátás 

a 93/2007. (XII.18.) KvVM. rendelet 5. mellékletében előírt számításokat alkalmazva: 
 

LAeq(7,5)nappal = 48 dBA 

LAeq(7,5)éjjel = 39 dBA 

 

A változás mértéke 1 dBA, (érzékelés szempontjából nem számottevő) mind a nappali, mind 

az éjszakai megítélési időben. 

 

A vizsgált létesítményt megközelítő útvonalakon (11. sz. főút és a Gizella u.) a jelenlegi 

gépjárműforgalom várható zajhatása a beruházás után sem lesz számottevő. Zajvédelmi 

szempontból a tervezett beruházás hatásai semlegesek.  

 

 

Közvetett hatásterület 
 

Közvetett hatásterületen a tevékenységhez köthető járművek által használt útvonalon 

megnövekedett közúti forgalom miatti zajszint növekedéssel érintett területet értjük.  

A létesítmény megvalósításához szükséges szállítási tevékenység zajvédelmi szempontú 

hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definiálja. E szerint 

közvetett hatásterületen a szállítójárművek által használt útvonalakkal szomszédos, zajtól 
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védendő terület, amelyen a szállítási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés 

változást okoz.  

 

A tervezetett tevékenységhez kapcsolódó napi I. akusztikai kategóriájú gépjármű elhaladás 

nem okoz 3 dB-es zajszint növekedést, ezért ebben az esetben hatásterület nem jelölhető ki.  

 

A vizsgált beruházás zajkibocsátása jelen dokumentációban rögzített üzemelés mellett a 
vonatkozó zajvédelmi előírásoknak. 

 

ffd) Hatás a felszámolási időszakban 

A megszüntetés fázisában a kivitelezés bemutatotthoz hasonló hatások várhatóak. 

 

fg) Hulladékgazdálkodás 

 

Jogszabályi háttér: 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 

 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről, 

 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről, 

 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok 

kezelésének részletes szabályairól. 

 

fga) Hatások a kivitelezés időszakában 

Az építés során keletkező anyagokat nem minden esetben tekinthetjük hulladéknak. Hisz az 

építésből származó anyagok nagy része alapanyagként újra felhasználható pl.: a tervezési 

területen. 

A tervezési területen tervezői becslés szerint várhatóan a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél kevesebb hulladék keletkezik az 
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adott hulladékfajtákból, így a kivitelező a hulladékok elkülönített gyűjtésére nem kötelezett. 

A kivitelező cég bevallásra kötelezett, amennyiben a 309/2014. (XII.11.) Korm.rendelet 11. 

§-ban meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi 

tárgyévben.  Az építési, bontási tevékenység során törekedni kell egyrészt a minimális 

hulladékképződésre illetve az esetlegesen keletkező hulladékok - pl. csomagolóanyagok3 - 

újrahasznosítására.  

 

A várhatóan keletkező hulladékok fajtája és mennyisége az alábbiak szerint alakul: 
 

29. táblázat: Az építés során várhatóan keletkező hulladékok mennyisége 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportok 

Hulladék 
EWC 

kódja 

Megnevezés 

Becsült 
keletkező 
mennyiség  

(tonna) 

45/2004 BM-

KvVM 

rendeletben 

megadott 

mennyiségi 
küszöb  
(tonna) 

Kitermelt talaj 

17 05 04 
Föld és kövek, melyek 

különböznek a 17 05 03-tól 
0,2 20 

17 05 06 
Kotrási meddő mely 

különbözik a 17 05 05-től 

Hulladékká vált 
csomagolóanyag 

15 01 01 
papír és karton csomagolási 

hulladék 
0,01 

- 15 01 02 
műanyag csomagolási 

hulladék 
0,2 

15 01 03 fa csomagolási hulladék - 

Betontörmelék 17 01 01 beton 2 20,0 

Aszfalttörmelék 17 03 02 
bitumen keverék, amely 

különbözik a 17 03 01-től - 5,0 

Fahulladék 17 02 01 fa - 5,0 

Fémhulladék 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 

- 2,0 

17 04 02 alumínium 

17 04 03 ólom 

17 04 04 cink 

17 04 05 vas és acél 
17 04 06 ón 

17 04 07 fémkeverékek 

17 04 11 
kábelek, melyek 

különböznek a 17 04 10-től 
Műanyag hulladék 17 02 03 műanyag 0,3 2,0 

Vegyes építési és 
bontási hulladék 

17 09 04 

kevert építkezési és bontási 
hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 
09 02 és 17 09 03-tól 

1,0 

 

 

10,0 

 

 

Ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék 

17 01 02 téglák 

- 40,0 

17 01 03 cserép és kerámiák 

17 01 07 

beton, tégla, cserép és 
kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely 
különbözik a 17 01 06-tól 

                                                 
3 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
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A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportok 

Hulladék 
EWC 

kódja 

Megnevezés 

Becsült 
keletkező 
mennyiség  

(tonna) 

45/2004 BM-

KvVM 

rendeletben 

megadott 

mennyiségi 
küszöb  
(tonna) 

17 02 02 üveg 

17 06 04 

szigetelő anyagok, melyek 

különböznek a 17 06 01 és 
17 06 03-tól 

17 08 02 

gipsz-alapú építőanyag, 
amely különbözik a 17 08 

01-től 
Összesen:   3,71  

 

A kitermelt földmennyiség az ingatlanon feltöltésre felhasználják. 
 

Tehát a beruházás során különféle hulladékok keletkezésével kell számolni. Az építés, 

szerelés, beüzemelés idején veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok következő 

főbb csoportjainak keletkezése várható:  

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

 tömítő-, szigetelőanyag hulladék,  

 festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai,  

 szennyezett hígító és oldószerek,  

 műanyag hulladékok, 

 olaj- és olajos hulladékok,  

 gumi hulladékok. 

 

A kivitelezés alatt esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat előzetes tervek szerint a 

246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelően elkülönítetten, szelektíven gyűjtik, a minél 

nagyobb arányú hasznosíthatóság érdekében. Hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról arra 

jogosult szakcég bevonásával kell intézkedni. 

Az építés alatt a munkagépek, beépítésre kerülő gépészet elemeinek meghibásodása, 

karbantartása, során keletkező veszélyes hulladék a műveletet végző szakcég felelősségi 

körébe tartozik, illetve a beruházó felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladék esetén 

ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása történik meg a 

munkaterületen. Utóbbi esetben a beruházónak figyelembe kell venni a 246/2014. (IX.29.) 

Korm.rendelet előírásait az alábbiak szerint: 

 A gyűjtőhelynek megfelelő burkolattal kell rendelkeznie. 
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 Célszerű veszélyes hulladék gyűjtő konténert beszerezni, mely gyárilag kármentővel 

ellátott, és kialakítása olyan, mely a tárolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai 

hatásainak ellenáll. (Jellemzően hulladékolajok, és olajokkal szennyezett 

adszorbensek keletkezése feltételezhető.) 

 A konténernek zárhatónak kell lennie és amennyiben erre lehetőség van, a 

környezetétől megfelelő módon el kell szeparálni. 

 A fentiek betartása esetén szivárgó réteg és szigetelőréteg telepítése nem szükséges. 

 

fgb) Hatások az üzemelés időszakában 

 

A létesítményben az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok mennyiségét az 30. 

táblázat tartalmazza.  

A keletkező hulladékok átvételére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek kerül 

átadásra. 

Haváriás események során várhatóan, az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni: 

 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek, 

 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 

törlőkendők, védőruházat. 

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

hulladékok gyűjtése a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. 

A területen veszélyes hulladékok karbantartási munkák során keletkeznek, melyek kezelése, 

elszállítása a karbantartási munkával megbízott szervezet feladatkörébe tartozik. 

 

30. táblázat: A létesítményben várhatóan keletkező hulladékok mennyisége 

HAK A hulladéktípus megnevezése 

A hulladék 
fizikai 

megjelenése 

Kezelési 
kód 

Éves 
mennyisé

g [kg] 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 
Csomagolási 

hulladék 
R12 5000 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 
Csomagolási 

hulladék 
R12 10 000 

180103* 

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és 
ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések 
elkerülése érdekében 

Egészségügyi 
hulladék 

D9 6000 

20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei 
hulladék Élelmiszer hulladék  

Élelmiszer 
hulladék 

R12 3 000 

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

Kommunális 
hulladék 

D5 2000 

 
Nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen 20 000 
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Hatásterület lehatárolás 

Hulladékgazdálkodási szempontból a hatásterület kijelölése nem értelmezhető.  

 

fgc) Hatások a felszámolás időszakában 

A felszámolás során bontási hulladék keletkezése várható. A beépítésre tervezett anyagok 

kiválasztásakor a tervezők törekednek arra, hogy a felhasználásra kerülő anyagok a későbbiek 

során hasznosíthatók legyenek. A keletkező hulladékok típusa, és a vonatkozó kötelezettségek 

megegyeznek a kivitelezéskor keletkezett hulladékokkal, a jogszabályi előírások változatlan 

fennállását feltételezve. 

 

fh) Élővilág 

 

A beruházás tervezési terület a NATURA 2000 hálózat része, ezért NATURA 2000 

hatásbecslés elkészítése szükséges. 

 

A 275/2004. (X. 8.) sz. Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerinti NATURA 2000 - es 

hatásbecslést teljes terjedelmében a Melléklethez csatoltuk. 

 

fi) 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 csatolt önálló dokumentációja ismerteti. 

NATURA 2000 - es hatásbecslést teljes terjedelmében a Melléklethez csatoltuk. 

 

fj) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások 

ismertetése 

 

Jelen fejezetet az előzetes vizsgálati dokumentáció csatolt önálló dokumentációja ismerteti. 

NATURA 2000 - es hatásbecslést teljes terjedelmében a Melléklethez csatoltuk. 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐZETES VIZSGÁLAT 

 

 

 

 

65 

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 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 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 város vízbázisa sérülékeny, valamint a felszíni eredetű szennyezésekre fokozottan 

érzékeny, ezért különösen nagy gondot kell fordítani a szennyvízkezelésére.  

A vizsgált terület nem esik a sérülékeny vízbázis-védelmi területre. 
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g) A vizek állapotromlását okozó – kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése 
érdekében javasolt intézkedések 

 

Külön gondot kell fordítani a csapadékvíz tisztító berendezés (olajfogó) folyamatos 

időközönkénti karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően 

karbantartott műtárgy.  

 

h) Az éghajlatváltozással összefüggésben  
 

A tervezett tevékenység az éghajlatváltozásra jellemzően nem érzékeny. Az üzemelés során 

kimutatható mértékű légszennyező hatás nem számottevő, így a projekt megvalósítása és a 

későbbi üzemeltetése az éghajlatváltozást elviselhető mértékben befolyásolja. 

Az épületszárny tervezésénél, műszaki kialakítása során figyelembe vették az éghajlatváltozás 

hatásaihoz (jegesedés, szélviszonyok) való alkalmazkodást. 

 

5. KLÍMAADAPTÁCIÓ LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A TERVEZETT 
PROJEKT KAPCSÁN 

 

A jelen értékelést a tervezett beruházás tekintetében a Klímapolitika Kft. által készített 

Útmutató projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez című dokumentuma 

alapján készítettük el.    

 

Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása 

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

éghajlatváltozás által befolyásolt projekt-e. A beruházás esetében annak tervezett élettartama, 

valamint a tervezett működése több mint 15 év. Az üzemeltetés a tervezési fázisba jóval 

meghaladja a 15 évet.   

 

A földrengés-veszélyeztetettséget a vízszintes talajgyorsulás maximális értéke határozza meg. 

Az értéket az alábbi térkép segítségével határozhatjuk meg, melyen a Magyarország területére 

vonatkozó, 50 évre szóló, 10%-os valószínűségi meghaladás melletti (1/475 év) horizontális 

gyorsulási értékek láthatóak, az alapkőzetre vonatkoztatva, m/s2 mértékegységben. 

A vizsgált terület és térsége a 0.90-1.0 m/s2 közötti maximális vízszintes talajgyorsulás 

értékkel jellemezhető, mérsékelt (Magyarországon alkalmazott szeizmikus zónatérkép alapján 

a vizsgált terület a 2. zónába tartozik, forrás: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) 
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szeizmicitású kategóriába sorolható, a térség földrengéseknek való kitettsége alapján tehát a 

mérsékelt kitettségű kategóriába tartozik. 

Vízkároktól való kitettség szempontjából tekintetében a beruházási terület védettnek 

mondható belvízvédelmi szempontból kevésbé veszélyeztetett helyzetben van. 

Visegrád közigazgatási területén a villámárvíz kialakulásának kockázata kiemelkedő. 

Magyarország villámárvíz veszélytérképe: 

 

15. ábra: Magyarország villámárvíz térképe 

 

 

A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások azonosítása 

A projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások:  

- átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, 

- hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 

- csapadék intenzitásának növekedése, 

- megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés, 

- viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése. 

 

Az egyes éghajlati változások bekövetkező fizikai hatások, amik a szolgáltatást is 

befolyásolhatják. Az egyes éghajlati változásokhoz az alábbi hatások tartozhatnak: 

- a létesítmények szerkezetének stabilitása csökken, 

- viharok időjárás következtében bekövetkező károk (pl.: ablaktörések, villám okozta 

károk, árvíz okozta károk). 
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A fenti elsődleges hatások további másodlagos hatást okozhatnak, melyek kihathatnak a 

társadalom és gazdaság egészére. 

A fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási költségeket 

eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 

Az értékelés során a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon 

ingyenesen elérhető ClimateEU szoftver által szolgáltatott adatok alapján vonunk le 

következtetéseket az alábbiakban. 

Kiemelendő itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetközi viszonylatban több, egymástól 

nagyságrendjét tekintve számos esetben eltérő adatforrás áll rendelkezésre. Választásunk két 

okból esett ezen szoftverre: 

 Ingyenesen elérhető, azonban folyamatos frissítése biztosított a fejlesztő gárda 

által. 

 Hely specifikus adatokkal szolgál, ami a többi adatforrásra nem jellemző. 

 

Az értékelés során az alábbi klimatikus adatok múltbeli és jövőbeli változásait elemezzük: 

- havi átlag hőmérséklet 

- havi átlag csapadék 

- havi átlag max. hőmérséklet 

- havi átlag min. hőmérséklet. 

 

A fenti adatok elemzését, vizsgálatát indokolja: 

- A csapadékvíz mennyiségi változása a tervezés során figyelembe veendő (megemlítve 

itt az elmúlt évek jelentős napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alábbi 

vizsgálatokban a havi átlagértékek miatt nem jelennek meg élesen) 

- A havi átlag, havi átlag maximum és minimum hőmérsékletek jelentős hatást 

gyakorolhatnak a létesítmények üzemeltetésére, energiafelhasználására. 

- Jelentős hatások esetén a közvetett, az éghajlat változására áttételesen hatást gyakorló 

tényezők jelentősége is megnő. 

-  

Évi átlagos hőmérséklet 

A területen az évi átlag középhőmérséklet változásait mutat, egy általános melegedési 

tendencia érzékelhető az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapján május hónap, 

ahol 0,1°C-os csökkenés várható az átlag hőmérsékleti értékekben. A legnagyobb növekedés 

februárban volt, mely 3,8°C-os növekmény formájában jelenik meg. Az 1981-2009 közötti 
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időszaknak az évi átlag hőmérséklete 10,97°C, míg a 2050-re készített modellezésé 12,83°C-

nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 1,86°C-os átlagos hőmérséklet növekedést jelent. 

Az globális törekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodás előtti 

állapothoz képest. 

 

Évi átlagos maximális hőmérséklet 

A területen az évi átlagos maximális hőmérséklet változásaiban egy általános melegedési 

tendencia figyelhető meg, mely alól a május hónap kivételt képez egy 0,6°C-os csökkenés 

formájában. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni időszakban az október-február 

intervallumban. A legjelentősebb emelkedés februárban figyelhető meg, mely 3,3°C-os 

növekmény formájában jelenik meg. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos 

maximális hőmérséklete 15,45°C, míg a 2050-re készített modellezésé 17,17°C-nak adódott. 

Ez a vizsgált periódusban egy 1,72°C-os átlagos maximális hőmérséklet növekedést jelent. 

 

Évi átlagos minimális hőmérséklet 

A területen az évi átlagos minimális hőmérséklet változásaiban egy általános melegedési 

tendencia figyelhető meg az év egészében. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni 

időszakban az október-december, illetve a február-április intervallumokban. A legnagyobb 

változás február hónapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolút növekmény formájában 2050-

ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos minimális hőmérséklete 6,5°C, míg a 

2050-re készített modellezésé 8,51°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 2,01°C-os 

átlagos minimális hőmérséklet növekedést jelent. 

 

Évi átlagos csapadékmennyiség 

A területen az évi átlagos csapadékmennyiség változásaiban egy általánosan növekedő 

tendencia figyelhető meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapján az 

október és november hónapok, ahol a jövőbeni időszakban egy 2 mm-es, illetve egy 3 mm-es 

csökkenés figyelhető meg. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni időszakban a július-

szeptember intervallumban. A legnagyobb változás július hónapban jelentkezik, egy 14 mm-

es növekmény formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos 

csapadékmennyisége 45,50 mm, míg a 2050-re készített modellezésé 51,75 mm-nek adódott. 

Ez a vizsgált periódusban egy 6,25 mm-es átlagos csapadékmennyiség növekedést jelent. 

A csapadékmennyiség a területen az 1981-2009-es időszakra 590 mm/évnek adódott. A 

modellezés alapján a 2050-es időszakra ez 652 mm/év-re fog változni. 
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Összefoglalóan a csapadékmennyiség értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le: 

- várhatóan több csapadék fog jelentkezni a területen, mind havi, mind éves szinten 

- a megnövekedett csapadékmennyiség előrevetíti nagyobb pufferkapacitás kiépítésének 

szükségességét a megfelelő tároláshoz 

- megfelelő tárolókapacitás kialakítása lehetőséget biztosít a szárazabb/melegebb 

időszakokban a hatékonyabb öntözésre 

Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó kockázatértékelés 

Az 59. táblázat értékeli a bekövetkezési valószínűségét az egyes időjárási eseményeknek, és 

egyben megadja a hozzájuk társított következmények mértékét is. Az egyes kategóriák leírása 

alább látható. 

 

Valószínűség: 
31. táblázat: A bekövezett valószínűség értékelése 

Valószínűség 
Következmény 

Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentős (3) 
  Gyakori 

(3) 

Alacsony 

(3) 
Közepes (6) Magas (9) 

  Lehetséges 
(2) 

Alacsony 

(2) 
Közepes (4) Közepes (6) 

Ritka (1) 
Alacsony 

(1) 
Alacsony (2) Alacsony (3) 

 

Ritka: Csak kivételes esetekben következik be. 

Lehetséges: Bekövetkezhet a közeljövőben, vagy a létesítmény működési időszakában (5 

éven belül). 

Gyakori: Nagy valószínűséggel bekövetkezik a közeljövőben, vagy a létesítmény működési 

időszakában (1 éven belül). 

 

Következmények: 

Kicsi: Kismértékű kár keletkezik, nincs komolyabb hatása a környezetre, illetve a 

létesítményre. Anyagi károk nincsenek, vagy csak minimálisak. 

Mérsékelt: Látható károkat okoz a környezetben, illetve a létesítményben. Fizikai károk 

keletkezhetnek a létesítményben, melyek kijavítása komolyabb anyagi terhekkel jár. 

Jelentős: Komoly károk keletkeznek mind a természetes, mind az épített környezetben. Igen 

komoly anyagi terhekkel járnak a javítási munkálatok. 
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32. táblázat: Az egyes időjárási események kockázatértékelése 

Esemény Alesemény Valószínűség Következmény 
Várható 

hatás/Kockázat Javasolt beavatkozás 

Súlyos viharok 

Szélvihar 3 2 6 
Szélsőséges viharok 
kapcsán nagyobb 

figyelmet a hirtelen 

lehulló nagyobb 

csapadékhozamokra, 
illetve annak 

elvezetésére kell 

fordítani a csapadékvíz 
gyűjtő és a befogadó 
rendszer megfelelő 

méretezésével. 

Hóvihar 2 2 4 

Jégeső 
 

2 

 

2 
4 

Szélsőséges 
hőmérséklet 

Hőhullám 
 

2 

 

1 
2 

A fűtési rendszer nem 
kerül kiépítésre a 

terüelten Hideghullám 

 

 

1 

 

 

1 

1 

Aszály - 1 1 1 

Az aszály hatásainak 
csökkentése 

érdekében javasolható 
csapadékvíz puffer 
tározó telepítése, 

mellyel a 

csapadékszegény 
időszakok 

kezelhetővé 
válhatnak. 

Tűzkár - 1 1 
 

1 

A tűzkár várható 
hatásainak 

minimalizálása 
érdekében a 

tűzvédelmi előírások 
betartása, a 

védőtávolságok 
figyelembe vétele 

javasolható. 

Árvíz - 3 2 6 

A terület 
környezetében 

tényleges kockázatot 
jelentő felszíni 
vízfolyás nem 

található, így többlet 
beavatkozás nem 

indokolt 

Belvíz - 1 1 
  

1 

A területen 
talajvízmentes 

területen 
helyezkedik el, így 
az éghajlatváltozás 

által gyakorolt 
többlet hatásokat 

is figyelembe 

véve sem várható 
komolyabb belvíz 

kockázat a tervezési 
terület kapcsán 
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Tervezett létesítmény éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak értékelése 

A tevékenység nem befolyásolja a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a 

klímaváltozáshoz. A terület használata megváltozik a beruházás kapcsán, illetve a terület 

jellege, és képe is kis mértékben átalakul. Burkolt, illetve beépített területek kerülnek 

kialakításra, ugyan a zöldterületek mérete számottevően nem csökken le. 

A fentebb leírtak következtében nem várható jelentős változás a környezet adaptációs 

képességében. 

 

6. AZ 1-3. SZÁMÚ MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK 
DOKUMENTÁCIÓJÁNAK EGYÉB KÖVETELMÉNYEI  
 

a) az engedélykérő azonosító adatai 
 

Általános adatok fejezet alatt azonosítva. 
 

b) minősített adatok, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatok  
 

 A projekt kapcsán ilyen jellegű információk nem merültek fel 
 
c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok  
 

A létesítményben újonnan bevezetésre kerülő technológia alkalmazása nem tervezett. 
 

d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 

 

A beruházás kapcsán, az országhatáron átnyúló hatások kialakulása nem valószínűsíthető. 

 

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. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Levegőtisztaság-védelem 

A NATURA 2000 védettségű területekre vonatkozó, ökológiai rendszerek védelmében 

meghatározott kritikus levegőterheltségi szinteket figyelembe véve terhelésnövekedés nem 

mutatható ki. Határérték túllépés sem lakott területen, sem NATURA 2000 területen nem 

várható.  

 

Talaj 

A kivitelezés szakaszában a szállítási tevékenységből, építésből, illetve az anyagok ideiglenes 

tárolásából eredő hatásokkal lehet számolni. Az ideiglenes területfoglalással járó hatásokat 

semlegesnek ítéljük meg. A maradandó területfoglalás (mint hatótényező) hatása megszüntető 

jellegű. Hatása az újonnan kialakított építmények által elfoglalt területekre terjed ki. 

Az üzemeltetés során, a területen, illetve a megközelítési út mentén keletkező hulladékok 

megfelelő, gondos gyűjtésével, tárolásával, elszállításával a talajszennyezés elkerülhető. 

 

Felszíni és felszín alatti víz 

A felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen található ezért a 

kivitelezés során fokozott körültekintéssel kell eljárni.  

A felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében 

szükséges a kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, 

ártalmatlanító szervezetnek történő átadása. 

Az olajjal szennyeződhető területeken (parkoló felületek) a pontszerűen összegyűjtött 

csapadékvizek CE minősítésű olajleválasztón keresztül kerülnek a tervezett ciszternákba.  

A keletkező kommunális szennyvíz a kiépített közműhálózatra kerül bevezetésre. 

 

Természet és tájvédelem 

A Visegrád szélén működő Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház a jelenlegi 

férőhelyek kapacitásának bővítését tervezi, ehhez megvalósulási építész tanulmányt, előzetes 

terveket is készíttetett. A tervezett épületbővítés az adottságok által behatárolt lehetőségek 

ismeretében részben a kórház üzemi területén belül, részben a mellette lévő, kijelölt Natura 

2000 területeken valósulna meg. A beruházás a Natura 2000 területeket csak igen kis 

mértékben érintene és a természetvédelmi értékekben szegény, degradált szegélyben 

valósulna meg, ahol az élőhelyek természetessége a jelenleg is fennálló zavarások miatt 

amúgy is rosszabb. Az igénybevételre tervezett keskeny sávban ma is találhatók épületek, ill. 
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természeti értékek tekintetében szegény, jellegtelen, telepített idegenhonos fafaj alkotta 

erdőrész. Az intézmény működésével ma is együtt járó zajhatás miatt a szegély most sem 

alkalmas a jelölő állatfajok szaporodó- és táplálkozóterületi funkciók betöltésére.  

Mindezek alapján a területen tervezett más célú hasznosítás megvalósítása a természetvédelmi 

és közösségi jelentőségű Natura 2000 területek céljaival, az ott lévő értékeinek fenntartásával 

alapvetően nem ellentétes, azokra jelentős hatást nem gyakorol. 

 

Klímaadaptáció 

A beruházás kapcsán nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. A 

létesítményre a változó klimatikus viszonyok várhatóan nem fejtenek ki számottevő hatást. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő engedéllyel rendelkező 

hasznosító, vagy ártalmatlanító szervezetnek történő átadása biztosított lesz. Az üzemeltető, 

mint ahogy most is, betartja a vonatkozó jogszabály szerinti előírásokat, teljesíti a 

kötelezettségeket. 

 

Zajvédelem és rezgésvédelem 

A kivitelezés során várható a zajvédelmi határértékek túllépése nem várható a legközelebbi 

védendő épület vonatkozásában, amely miatt zajvédelmi határérték alóli felmentést kell 

kérvényezni az illetékes hatóságtól. 

A közlekedési utakon generált többlet forgalom nem okoz növekedést a zajterhelésben. 

Az üzemelés időszakában a számítási eredmények alapján kijelenthető, hogy a létesítmény 

egyetlen vizsgált ponton sem okozza a zajvédelmi határérték túllépését. Tekintettel arra, hogy 

a létesítmény tágabb környezetében a közlekedési eredetű zaj dominál, az üzemi jellegű 

zajforrások érzékelhető mértékű változást nem okoznak a környezetben. 
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Mellékletek 

 

Iratmelléklet: 

1. Megbízólevél 

2. Felelősségvállalási nyilatkozat 

3. NATURA 2000 hatásbecslés 

4. Visegrád Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház tervezése 

(1288/1, 1295, 043 hrsz) - KDVVIZIG állásfoglalás 

 

 

Térképi melléklet: 

5. Átnézeti helyszínrajz 

6. Részletes helyszínrajz  

 

 

 



1. Megbízólevél 

2. Felelősségvállalási nyilatkozat 
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Rehabilitációs Szakkórház  
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készítette: 

 

2020 
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Jogforrás:  

Jelen Natura 2000 hatásbecslés a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 14. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően a hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményei alapján 
készült. 

1. Azonosító adatok  

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

A terv készítője: Óvári Miklós, okleveles természetvédelmi   mérnök természetvédelmi 
szakértő (SZTV Élővilágvédelem és SZTjV Tájvédelem) 8900. Zalaegerszeg, Závodszky u. 

1/d  

Megrendelő: MG Építész Kft, 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a 

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

Óvári Miklós természetvédelmi mérnök, élővilág- és tájvédelmi szakértő 

8900. Zalaegerszeg Závodszky u. 1/d  

Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély száma: SZ-008/2015.  

Referenciák: Zalaszentgróti Zala-völgy ökológiai-természeti állapotfelmérése 1998  
A Muramenti Nemzetiségi Kistérségi Társulás komplex ökológiai állapotfelmérése 1999 

Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek felmérése 2001 

Zalakaros város területének természeti értékvizsgálata 2004  
Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek kezelési terve 2010  
Az IUCN Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezetében a zalai rész feldolgozása 1996  
A zalai régió ökológiai hálózata 1997  
A Környezetileg érzékeny területek rendszere Zala megyében 2002  

Flóratérképezés Zala megyében 2005 Ökoleltár Göcsej - Közép-Zalában 2007  
Ökoleltár Észak-Zalában (Zeg. és Térsége Többcélú Kistérségi Társ.) 2007  
„Kerka-völgy kincsei” - Természeti értékek és kulturális örökség megőrzése 2007 a Kerka 
völgy Natura 2000 hálózatba tartozó élőhelyein és a jogi védettségen kívül eső területeken 
Interreg IIIA Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 SLO-

HU-CRO 2006/01 132/HU  

Élőhelytérképezés az Iszkonaki-erdő (Tormafölde – Vétyem) O5x5_025 2006 

HUBF 20037. Alsó-Zala-völgy Natura 2000 terület élőhelytérképezése 2008  
HUON 20013 Öregcser Natura 2000 fenntartási terve 2015  
HUON 20020 Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét fenntartási terve 2016  
Natura 2000 hatásbecslés a Zalaegerszeg 0548/1 és 0548/5. hrsz-ú területekről 2016  
HUDD 20056 Közép-Dráva Natura 2000 fenntartási terve 2017-18  

Élőhelytérképezés a Keszthelyi-hegységben O5x5_075 2008, 2019 

Natura 2000 hatásbecslés Zalaszentmihály területén TOP-1.2.1- 15 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés program keretében tervezett beruházásról 2019 

Natura 2000 hatásbecslés Zalaszentgrót területén 2020 
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2. Az érintett Natura 2000 terület  
 

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

A beruházás két Natura 2000 területet érint, melyek a következők:  

Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002)  

A terület státusza: különleges madárvédelmi terület  
és a  
Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) 
A terület státusza: kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  
 

2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, 
amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 
területen hatással lehet a terv vagy beruházás (a www.natura2000.eea.europa.eu 3.2 Species 

referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC 

and site evaluation for them listája alapján) 
  

Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002)  
 

Közösségi jelentőségű állatfajok  

 

A Közösségi jelentőségű állatfajok körét a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete (2/A és 2/B) tartalmazza. A Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) 

területének kijelölésekor aza alábbi, közösségi jelentőségű állatfajok is meghatározásra 
kerültek: 

 

A kijelölés alapját képező jelölő állatfajok  Érintettség 

1 jégmadár Alcedo atthis a fajt nem észleltük a területen 

2 szirti sas Aquila chrysaetos a fajt nem észleltük a területen 

3 parlagi sas Aquila heliaca a fajt nem észleltük a területen 

4 békászó sas Aquila pomarina a fajt nem észleltük a területen 

5 uhu Bubo bubo a fajt nem észleltük a területen 

5 kerceréce Bucephala clangula a fajt nem észleltük a területen 

7 európai lappantyú Caprimulgus europaeus a fajt nem észleltük a területen 

8 kormos szerkő Chlidonias niger a fajt nem észleltük a területen 

9 fehér gólya Ciconia ciconia a fajt nem észleltük a területen 

10 fekete gólya Ciconia nigra a fajt nem észleltük a területen 

11 kígyászölyv Circaetus gallicus a fajt nem észleltük a területen 

12 barna rétihéja Circus aeruginosus a fajt nem észleltük a területen 

13 kékes rétihéja Circus cyaneus a fajt nem észleltük a területen 

14 hamvas rétihéja Circus pygargus a fajt nem észleltük a területen 

15 kék galamb Columba oenas a fajt nem észleltük a területen 

16 fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos a fajt nem észleltük a területen 

17 közép fakopáncs Dendrocopos medius a fajt nem észleltük a területen 

18 balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus a fajt nem észleltük a területen 

19 fekete harkály Dryocopus martius a fajt nem észleltük a területen 

20 nagy kócsag Egretta alba a fajt nem észleltük a területen 

21 kis kócsag Egretta garzetta a fajt nem észleltük a területen 
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22 bajszos sármány Emberiza cia a fajt nem észleltük a területen 

23 vándorsólyom Falco peregrinus a fajt nem észleltük a területen 

24 örvös légykapó Ficedula albicollis a fajt nem észleltük a területen 

25 kis légykapó Ficedula parva a fajt nem észleltük a területen 

26 szürke daru Grus grus a fajt nem észleltük a területen 

27 rétisas Haliaeetus albicilla a fajt nem észleltük a területen 

28 tövisszúró gébics Lanius collurio a fajt nem észleltük a területen 

29 erdei pacsirta Lullula arborea a fajt nem észleltük a területen 

30 kis bukó Mergus albellus a fajt nem észleltük a területen 

31 barna kánya Milvus migrans a fajt nem észleltük a területen 

32 hegyi billegető Motacilla cinerea a fajt nem észleltük a területen 

33 bakcsó Nycticorax nycticorax a fajt nem észleltük a területen 

34 halászsas Pandion haliaetus a fajt nem észleltük a területen 

35 darázsölyv Pernis apivorus a fajt nem észleltük a területen 

36 hamvas küllő Picus canus a fajt nem észleltük a területen 

37 partifecske Riparia riparia a fajt nem észleltük a területen 

38 küszvágó csér Sterna hirundo a fajt nem észleltük a területen 

39 uráli bagoly Strix uralensis a fajt nem észleltük a területen 

40 karvalyposzáta Sylvia nisoria a fajt nem észleltük a területen 

 

A jelölő fajok többségének élőhelyigénye eltér a vizsgált terület adottságaitól, közülük a 

potenciális költő- és táplálkozó madarak közül a bejárás során nem láttunk egyet sem. 
 

Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039)   
 
Közösségi jelentőségű állatfajok  

 

A Közösségi jelentőségű állatfajok körét a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete (2/A és 2/B) tartalmazza. A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) területének 
kijelölésekor az ott élő közösségi jelentőségű állatfajok is meghatározásra kerültek, melyek az 

alábbiak: 
 

A kijelölés alapját képező jelölő állatfajok  Érintettség 

1 kövi rák Austropotamobius torrentium a fajt nem észleltük a területen 

2 nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus a fajt nem észleltük a területen 

3 Petényi-márna Barbus meridionalis a fajt nem észleltük a területen 

4 vöröshasú unka Bombina bombina a fajt nem észleltük a területen 

5 sárgahasú unka Bombina variegata a fajt nem észleltük a területen 

5 csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria a fajt nem észleltük a területen 

7 európai hód Castor fiber a fajt nem észleltük a területen 

8 nagy hőscincér Cerambyx cerdo a fajt nem észleltük a területen 

9 skarlátbogár Cucujus cinnaberius a fajt nem észleltük a területen 

10 Magyar tavaszi-fésűs-

bagolylepke 

Dioszeghyana schmidtii a fajt nem észleltük a területen 

11 mocsári teknős Emys orbicularis a fajt nem észleltük a területen 

12 sárga gyapjasszöv Eriogaster catax a fajt nem észleltük a területen 

13 budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella a fajt nem észleltük a területen 

14 magyar tarsza Isophya costata a fajt nem észleltük a területen 

15 kék pattanóbogár Limoniscus violaceus a fajt nem észleltük a területen 
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16 nagy szarvasbogár Lucanus cervus a fajt nem észleltük a területen 

17 vidra Lutra lutra a fajt nem észleltük a területen 

18 nagy tűzlepke  Lycaena dispar a fajt nem észleltük a területen 

19 hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi a fajt nem észleltük a területen 

20 gyászcincér Morimus funereus a fajt nem észleltük a területen 

21 nagyfülű denevér Myotis bechsteinii a fajt nem észleltük a területen 

22 hegyesorrú denevér Myotis blythii a fajt nem észleltük a területen 

23 tavi denevér Myotis dasycneme a fajt nem észleltük a területen 

24 csonkafülű denevér Myotis emarginatus a fajt nem észleltük a területen 

25 közönséges denevér Myotis myotis a fajt nem észleltük a területen 

26 álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides a fajt nem észleltük a területen 

27 csüngő araszoló Phyllometra culminaria a fajt nem észleltük a területen 

28 kereknyergű 
patkósdenevér 

Rhinolophus euryale a fajt nem észleltük a területen 

29 nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum a fajt nem észleltük a területen 

30 kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros a fajt nem észleltük a területen 

31 szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus a fajt nem észleltük a területen 

32 havasi cincér Rosalia alpina a fajt nem észleltük a területen 

33 eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius a fajt nem észleltük a területen 

34 harántfogú törpecsiga Vertigo angustior a fajt nem észleltük a területen 

35 hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana a fajt nem észleltük a területen 

 

Közösségi jelentőségű növényfajok  

 

A Közösségi jelentőségű növényfajok a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
tartalmazza. A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) területén a kijelöléskor közösségi 
jelentőségű növényfajok is meghatározásra kerültek az alábbi szerint: 
 

A kijelölés alapját képező jelölő növényfaj  Érintettség 

 Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-

stephani 

a fajt nem észleltük a területen 

 piros kígyószisz  (Echium russicum) a fajt nem észleltük a területen 

 magyarföldi husáng Ferula sadleriana a fajt nem észleltük a területen 

 bíbor sallangvirág  Himantoglossum caprinum a fajt nem észleltük a területen 

 homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria a fajt nem észleltük a területen 

 leánykökörcsin Pulsatilla grandis a fajt nem észleltük a területen 

 magyar vadkörte Pyrus magyarica a fajt nem észleltük a területen 

 magyar gurgolya Seseli leucospermum a fajt nem észleltük a területen 

 

A vizsgált terület élőhelyei a jelölő növényfajok élőhelyigényétől teljesen eltérőek, így azok 

előfordulása kizárható, a terepbejárás során sem találtuk őket. 
 

A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) Natura 2000 területén előforduló fontos flóra- és 
faunaelemek (3.3 Other important species of flora and fauna (optional)) közül a terület 
bejárásakor nem találtuk egyiket sem.  
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Közösségi jelentőségű élőhelyek 
 

A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) területén ismert közösségi jelentőségű élőhelyek 
(3.1 Habitat types present on the site and assessment for them) érintettségét megvizsgálva az 
alábbi eredmény született: 
 

kód Natura 2000 élőhely Előfordulása a 
vizsgált területen 

40A0 Szubkontinentális peri-pannon cserjések nem 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) nem 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 
változataik (Festuco-Brometalia) 

nem 

6240 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) nem 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

nem 

6520 Hegyi kaszálórétek nem 

8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők nem 

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzete nem 

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok nem 

9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) nem 

9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön nem 

9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői igen 

91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) 
alkotta ligeterdők (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

nem 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus 
betulus-szal 

nem 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel nem 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek nem 
* Kiemelt jelentőségű élőhelytípus  
 

A területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek részletes bemutatását a 3.6.4. fejezet 

tartalmazza. 

 

3. A terv vagy beruházás 

 

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

A visegrádi Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Gizellatelepi kórház) a 

jelenleg is működő kórházkomplexum bővítését tervezi. A tervezett fejlesztés a kórház északi 
szélén, a belső út felett, a meredek domboldalban valósul meg, ahol már jelenleg is több, 
korábban megépült mellék- és kiszolgáló épület található. A tervezett beépítéssel egy új 
épületszárny kerülne kialakításra, mely a domborzati adottságok okán lábakra emelt, így az 
intézmény rehabilitációs céljaival összhangban a Dunára való kilátást is biztosítja. 
 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama  
Kórházfejlesztés:  
A beruházás nagyságrendje: az igénybevételre kerülő terület összesen 2260 m2, 

ebből a Natura 2000 területéből igénybevételére kerül 1560 m2 

 

Tervezett időtartam: jelenleg nem ismert. 
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3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott 
hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 

 

 
 

Átnézeti térkép (forrás: GoogleMap) 
 

 
 

A tervezési helyszín a településrendezési terven 

tervezési helyszín 

tervezési helyszín 
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A tervezett beépítéssel érintett terület a 1288/1. hrsz-ú belterületi ingatlanon valósul meg. 
 

 
 

Az építész tervben szereplő helyszínrajz 

 

 

 

 
 

A tervezett bővítés Natura 2000 érintettsége 

                                 Jelmagyarázat:  
       beépítendő terület határa

     Natura 2000 határa 
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A tervezett bővítés Natura 2000 érintettsége a GoogleMap légifotóján 

 

 

A fejlesztéssel érintett terület megközelítése északról, a Visegrád – Esztergom főútról, a kórház 
belső kiépített útján történik.  
 

A bővítéssel érintett terület összesen 2260 m2 kiterjedésű. 

 

 

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés 
során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-

nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása stb.) 
A projekt jelenleg tervezési fázisban van, így a kivitelezés ideje még nem ismert. A tervben 

aktuálisan három változat szerepel, így a kivitelezés hossza az elfogadott tervváltozat 
függvénye. 
 

3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése 

A programtervben szereplő tartalmak alapján a meglévő kórházépületekhez szervesen 
kapcsolódó új épületszárny épül. A tervezési program részét képező prezentáció ide vonatkozó 
részében ez áll:  

                                 Jelmagyarázat:  
       beépítendő terület határa

     Natura 2000 határa 
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„A terület közlekedését szétválasztottuk, a betegforgalom a jelenlegi (visegrádi) bejáraton, az 
egyéb mentős, tűzoltó és feltöltés mind az esztergomi bejáraton közelítheti meg a főépületet. 
A terület sok, jelenleg nagyon lepusztult állapotú épülettel rendelkezik. Ezek közül párat 
felújítanánk és raktárnak használnánk (pl. 45-ös HM raktárak), de többet nem tartanánk meg. 
A tervezés során több pontot tartottunk szem előtt: a fekvőbeteg ágyak száma ne csökkenjen, 
modern rehabilitációs kórház tervezése megfelelő közlekedő rendszerrel, valamint a 

környezetbe illeszkedés, ugyanis ez elengedhetetlen egy ilyen szép területen, ahol a gyógyulást 
is elősegítheti. Utóbbi miatt az épületbővítést a hegy felé, délre terveztük, ezáltal a Duna felé 
(észak) egy nagyobb rekreációs parkot alakíthatunk ki a betegeknek. Az új épületszárnyat 
(mely az út felett kapcsolódna mindegyik verzióban lábakra emeltük a domborzati adottságok 
miatt, valamint az esetleges nagyobb folyások lekerülése végett. Továbbá a kilátásban is 
előnyt jelent, valamint a pillérek között fedett parkoló alakulhat ki a személyzet számára és az 
árufeltöltés is innen történhet. A konyhába a földszinten zajlik a beszállítás. 
Kórházlátogatásaink során nem tartottuk előnyösnek azt, hogy a földszinten a fekvőbetegek 
és a járóbetegek keveredtek. Tervezésünk során az egyik legfontosabb programpontunk volt, 

hogy a földszintről a kórtermeket az emeletekre költöztessük, és az összes diagnosztikai 
helyiséget pedig azok helyére a földszinten helyezzünk el. Az épület bejáratát is 2 különböző 
szinten oldottuk meg: a földszinten a járóbetegek, az 1. emeleten pedig a mentő és 
fekvőbetegek érkeznek.” 

 

 

 
 

A tervezett bővítés várható megjelenése a meglévő épületekkel 
 

 

3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése  
 

3.6.1 Általános jellemzés  
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Átnézeti térkép (hazánk megyéi térképén) 
 

A vizsgált terület tágabb környezete, így Visegrád Magyarország Kistájkatasztere (Marosi 
szerk. 1990) alapján az Észak-Magyarországi-középhegység nagytájban, azon belül a 
Visegrádi-hegység kistájban helyezkedik el.  

 

 
 

A tervezési terület a kistájak térképén 

tervezési helyszín 

tervezési helyszín 
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Geológia, domborzat 
A tervezési terület mai felszíni formája hosszú, bonyolult földtani változások eredményeképp 
alakult; a Börzsönytől a Duna által leválasztott kistáj mai geomorfológiai megjelenését a 
harmadidőszaki vulkáni tevékenység és a tektonikus mozgások alakították. Ennek a vulkáni 
aktivitásnak köszönhetően a Duna mellett meredeken emelkedő kalderaromok, erupciós 
centrumok építőanyaga az andezit, a felszint andezittufa és agglomerátum alkotja, melyek 

mellett agyagmárga, homok, kavics, dácit is előfordul kisebb foltokban. Délnyugat felé a 
régióhatáron megjelenik a dolomit, Dachsteini mészkő, vörös mészkő és a kvarchomokkő. A 

Duna medrében alluviális, a part mentén harmadkori és idősebb üledékek találhatók, mint pl. 

agyagmárga. A táj változatos, a relatív szintkülönbség gyakorta a 400 m-t is meghaladja a mély 
völgyek és a hegytetők között.  A vizsgált terület 140 mBf magasságon fekszik, alatt a Duna 

szintje 110, felette a hegytetők: Disznós-hegy 345 m, Szatyor-hegy 400 m, Ágas-hegy 480 m 

magasak (mBf).   

 

 
 

A felszínközeli alapkőzetek elhelyezkedése 

 

 

Talajok 

A kistáj talajainak többsége a hegyeket uraló erdőkben az andeziten, andezittufán kialakult 
vályog mechanikai összetételű, közepesen vízvezető és jó vízraktározó képességű 
agyagbemosódásos barna erdeitalaj (9). A Duna medrét a fiatal nyers öntéstalajok jellemzik 

(31), míg a part mentén, valamint az egyéb kőzeteken barnaföldek (Ramann-féle barna 
erdőtalajok) találhatók (9).  

 

 

  

 

 

tervezési helyszín 
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A talajok elhelyezkedése 

 

7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

  9 Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok) 
31    Fiatal, nyers öntéstalajok 

 

Vízrajz  
A lehulló csapadékból, olvadó hóból eredő, a dombokról lefolyó vizeket a völgyekben 
vízfolyások, patakok gyűjtik össze. A változatos domborzat következtében a főbb patakvölgyek 
mellett több ér, csermely is található. A vizsgált terület közeli vizei közül az Dömsödi-Malom-

patak, Köves-patak, Ágas-patak, Lepence-patak és az Apát-kerti-patak említendő; mindegyik 
befogadója a Duna. Ezek a természeti tájban az erdők vizét gyűjtő, így tiszta vizű, természetes 
vízfolyások, melyek a humán hasznosítástól (pl. horgászat) mentesek. A közelben természetes, 

vagy mesterséges állóvíz nem található.    
 

  

vízfolyás 

   

tervezési helyszín 

tervezési helyszín 
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3.6.2. Tájtörténet  
Európában az utolsó jégkorszakot követő időszak természeti képét a nagyarányú erdősültség 
jellemezte. A dombokon az abiotikus faktorok (kőzet, talajok, éghajlati adottságok stb.) által 

meghatározott körülményeknek megfelelően a mérsékelt égövi lomboserdők helyi változatai 
kolonizáltak, gyertyános-tölgyesek, bükkösök, cseresek, a meredek vulkanikus eredetű 
domboldalakon szárazgyepek, törmeléklejtő-erdők fejlődtek. A vízfolyások mentén 
úgynevezett azonális élőhelyeken láperdők, puhafa- és keményfa ligeterdők voltak, melyek 
fennmaradásához szükséges vizet a völgyekben patakok biztosították.  
A korabeli tájról rendelkezésre álló ismereteink meglehetősen szűkösek, annak egykori 

állapotát csupán a történelmi térképek segítségével rekonstruálhatjuk.  
 

Első Katonai felmérés 

 

Az első katonai térképek Mária Terézia idejében készültek, melyek még elég sok hibát 
tartalmaznak. A pontatlanságok ellenére már jól láthatók és elkülönülhetők az alapvető 
területegységek, jellemző tájelemek és a térstruktúra: a Duna, a part menti része és a hegyek, 

valamint a települések.  

 

 
 

A vizsgált terület az Első Katonai Felmérés térképén (1782-1785) 

 

Második Katonai felmérés 

 

Az 1806-1869 között készített II. katonai felmérés térképe már elég pontos ahhoz, hogy a mai 
állapotokkal összevessük. Jól kivehetők a települések; Visegrád, Dömös korabeli, - a mai 

történelminek nevezett - térstruktúrája, mely már összevethető, ill. megfeleltethető a mai 
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települési központoknak. A Duna mentén akkor döntően szántók látszanak, bennük elszórtan 
kevés rét van jelölve. A hegytetők is már jelölve és nevesítve vannak, ahogy a főbb patakok is.  

 

 
 

A vizsgált terület az Második Katonai Felmérés térképén (1806-1869) 

 

 

Első Kataszteri térkép 

 

Ebben a korban, a szabadságharc után készült a Habsburg birodalom első kataszteri térképe is, 

mely a mezőgazdasági területek művelésével kapcsolatosan szolgál hasznos információkkal. A 

vizsgált terület már akkor Dobos-hegynek nevezték, a parcellákon az egykori helyrajzi számok 
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mellett a művelési ág is feltüntetésre került, ezek egyrészt „R”, azaz rét, a jelöletlenek szántók 
voltak. A szintén kis parcellákra osztott erdők esetében a megkülönböztetés fa piktogramok 
történt a térképen.     

 

 

 
 

 
 

Visegrád kataszteri térképe és a vizsgált terület részlete1885-ben 
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A Harmadik Katonai térkép (1869-1887) kidolgozottsága elnagyolt, monokróm rajztechnikája 
visszalépés az előző térképhez képest, további elemzésre nem alkalmas.  
 

A második világháború idején, 1941-be készült térkép is elnagyolt, de már pontos, valamint 
sok, a kornak megfelelő információt tartalmaz, pl.: a Gizella-telep akkoriban még Horthy 
Miklós nevét viselte. 
 

 
 

A második világháború idején készült térkép (1941)  
 

A rendelkezésre álló történelmi térképeken követhető a táj formálódása. A legfőbb változás az 
eltelt másfél évszázadban a part menti terület hasznosításában látható, a meredek andezittufa 
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oldalak alja végig beépítésre került, alatta mára nagyobb kiterjedésű szántók és rétek mellett 
erdősávok, erdőfoltok tarkítják a tájat.    

 

 

3.6.3. A közelmúlt történései 
A tervezési terület környezetének természeti képét a XX. századi történések alapvetően nem 

változtatták meg. A hegyek és az azokat borító erdők csupán az erdészeti tevékenység által 
voltak-vannak érintve, egyéb humán aktivitás nem veszélyezteti őket, ill. természeti 
állapotukat. A hegyek szorításában kanyargó Duna folyása sem változott az elmúlt időszakban. 
E két fontos tájelem közt elhelyezkedő, tartósan emberi tevékenységgel érintett keskeny sávban 
ugyan történtek változások, azonban ezek minősége és nagyságrendje nem volt oly jelentős, 
hogy az egész környező tájra hatással lett volna. A szóban forgó hegylábi területen ugyan 
történtek beépítések a felső peremen, de az alsóbb térszinten a mezőgazdasági művelésbe vont 
Duna-menti „szalag” nem változott, csupán az erdő-rét-szántó művelési ágak kiterjedése 
változott random módon.  
 

Légifotó 1960-ból 
 

 
 

A terület az 1960-as CORONA kémműhold légifelvételén 

tervezési helyszín 
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Az új kor vívmánya, a légifotók megjelenése újabb lehetőséget teremtett a tájtörténeti 
elemzésekhez. A területre vonatkozó legkorábbi légifelvétel 1960-ból áll rendelkezésre. 
Látható, hogy a hegyláb-szegély beépítése folytatódott, a sok keskeny, Dunára futó keskeny 
művelt parcella, valamint a kórháztól keletre egy nagyobb irtás az erdőben.  
 

EOV térképek 

Az 1950-es években megrajzolt, főképp katonai hasznosítású Gauss-Krüger térképek után az 
1980-as években elkészült hazánk térképezése, mely a hazai Egységes Országos Vetület (EOV) 
koordinátarendszer paraméterei alapján M 1 : 100 000, majd 1 : 10 000 léptékben 
szelvényenként is megjelent. A vizsgált terület a 75-322. sz. szelvénybe esik, környezetét a 
szomszédos szelvényekkel együtt érdemes tanulmányozni. 
 

    
 

A terület az 1986-os FÖMI EOV szelvényein 

 

Aktuális légifotó 

A terület aktuális állapotát a GoogleMap aktuális légifotóján mutatja. Ezen jól láthatók, hogy 

az eltelt harmad évszázad alatt a tájban említésre méltó változás nem történt, az néhány apró 
részlettől eltekintve ugyanazt a képet mutatja.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tervezési helyszín 
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A terület a 2020-as GoogleMap légifelvételén 

 

 

3.6.4. A vizsgált terület aktuális természeti állapota  
A vizsgált terület aktuális természeti állapota a 2020. szeptemberi terepbejáráson tapasztaltak 
alapján az alábbiak szerint jellemezhető:  
A kórház északi részén húzódó belső műút képezi a kórház jelenlegi, a mindennapokban 
hasznosított területének határát, mely mellett 4-5 m széles rézsű húzódik a telekhatárig, ami 
egyben a Natura 2000 határa is. Ebben a sávban néhány könnyűszerkezetű, ill. hagyományos 
téglafalú melléképület ma is áll, ezek 1-2 m-re benyúlnak a Natura 2000 területébe. Az épületek 
között jellegtelen, üde gyepek és üde cserjések találhatók, utóbbiak az épületek északi oldalán 
is szalag-szerűen folytatódnak. Ez a szegélycserjés az ÁNÉR 2011 élőhelyeinek tekintetében a 
P2a üde cserjések degradált változatához sorolható. Domináns faja a fekete bodza (Sambucus 

nigra), de megtalálható benne az inváziós, tájidegen akác (Robinia pseudoacacia) és bálványfa 
(Ailanthus altissima) fiatal egyedei is, az erdei nyiladék mellett vadszőlő (Vitis sp.) alkot 

függönytársulást.   
 

A Natura 2000 élőhelyek vizsgálatának eredménye az alábbiak szerint alakult: A telekhatártól 
hirtelen meredeken emelkedő északi lejtőn a Natura 2000 természetmegőrzési területen két 
élőhelytípus különíthető el. A keleti részen egy nem szokványos erdő folt található, ebben a 
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) sűrűn ültetett, magasra nőtt példányai találhatók. Az 
idős vadgesztenye-egyedek a parkokban, fasorokban megszokott habitusuktól eltérően a sűrűn 

ültetett cseresekhez, bükkösökhöz hasonlóan felnyurgultak, lombkoronájuk kicsi és szinte csak 
a fák csúcsán található. Lombjuk szeptember közepére szinte mind lehullott, a látottak alapján 
nagy valószínűséggel a behurcolt vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) 

károkozásának következményeként. A fák törzsében több helyen odú látszott, melyek a 
harkályfélék költőüregeiként valószínűsíthetők. A bokrétafák melletti erdő az ANER 2011 
alapján az LY2 Törmeléklejtő-erdők élőhelybe sorolható, mely a termőhelynek, az északi oldali 

tervezési helyszín 
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andezittufa lejtőnek tipikus klimax erdei élőhelye. A felső lombkoronaszintet magasra nőtt 
magaskőris (Fraxinus excelsior), valamint a korai juhar (Acer platanoides) példányai alkotják, 

melyben elszórtan néhány nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) elegyedik. A ritkás cserjeszintet 

néhány fiatal juhar (Acer platanoides, A. campestris) alkotja, melyhez egy-egy bibircses 

kecskerágó (Euonymus verrucosus) és vadcseresznye (Cerasus avium) példány társul. A 
gyepszint borítása mintegy 20 %-ra tehető, melyben domináns a korai juhar magoncainak 

megjelenése, az erdei fajok közül a kapotnyak (Asarum eurpeum), erdei gyömbérgyökér (Geum 

urbanum), kenderkefű (Galeopsis sp.), sokfelé csalán (Urtica dioica) van jelen. Az élőhely 

Magyarország növénytársulásai (Borhidi, 2003) alapján a Tilio platyphylli–Aceron 

pseudoplatani Klika1955, közép-európai törmeléklejtő – és szurdokerdők klimax erdei 
cönózisba sorolható. Az élőhely a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) Natura 2000 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület adatlapján szereplő, a kijelöléskor bejegyzett 
9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdőnek feleltethető meg.  

 

 
 

Az érintett Natura 2000 erdőrészletek a NÉBIH Erdőtérképén 

 

A területen előforduló élőhelyek 

Élőhelyi besorolás: Az élőhelyek besorolásánál a hazai vegetációtérképezés sztenderdje, a 

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete által koordinált 
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában elkészült Magyarország Élőhelyei 
Vegetációtípusok leírása és határozója ÁNÉR 2011-ben foglaltak szerint jártunk el. Az élőhelyi 
érintettség bemutatására egy aktuális élőhelytérképet készítettünk. 
 

A beruházással érintett területen előforduló élőhelyek 

ANER kód Megnevezés Természetesség 

OB  Jellegtelen üde gyepek  2 

P2a  Üde- és nedves cserjések 2 

S3 Egyéb ültetett tájidegen lomboserdők 2 

LY2  Törmeléklejtő-erdők 3 

U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények 1 

  

A Natura 2000 területén ezek közül z S3-as és az LY2-es található 
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A területen előforduló élőhelyek természetessége 

A természetességi értékek a Németh-Seregélyes-féle skála alapján lettek meghatározva A 
terepbejárás alapján a terület aktuális élőhelyfoltjainak természetessége a fentiek szerint alakult. 

 

A vizsgált terület Natura 2000 érintettsége 

a/ A vizsgált terület a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület szélén helyezkedik el.  
 

 
 

A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) és a tervezéssel érintett terület 
 

 
 

A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) és a tervezéssel érintett az Európai Unió hivatalos 
weboldalán 

                                 Jelmagyarázat:  
       beépítendő terület határa

     Natura 2000 határa 
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A vizsgált terület Natura 2000 érintettsége 

b/ A vizsgált terület a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI20039) (HUDI10002) különleges 
madárvédelmi terület szélén helyezkedik el.  
 

 
 

 

3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 

A tervezett beruházás megvalósulása a kórház kapacitásának bővítését, ezáltal a gyógyításnak 
a kiteljesedését hozná, melynek társadalmi, egészségügyi-jóléti hatásai a megfelelő 
megvalósítás és üzemeltetés esetén az üzemeltető és a gyógyulni ide érkezők számára teremt 
mind anyagi, mint immateriális, rekreációs hasznot.  
 

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai  
 

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

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 10.§ (7) pontjában foglaltak alapján „A terv akkor fogadható el, illetve 
a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 
2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és 
élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen 
hatással nem jár, továbbá - a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel - nem ellentétes a jelölés 
céljaival.” A fenti törvényi rendelkezés alapján a tervezéssel érintett területen a beruházás 
megvalósulásakor bekövetkező természeti változást hatását az egyes élőhelyek és jelölő fajok 
érintettségének vizsgálatával lehet valószínűsíteni. A tervezéssel érintett területen jelenleg 
nincs olyan természetes élőhely, faj, melyre a beruházás jelentős negatív hatással lenne. Az 

egyetlen természetes Natura 2000 jelölő élőhelynek csak a külső szegélyén, néhány méter 
szélességben történik igénybevétel, mely amúgy is már degradált termőhelyekkel érintkezik. A 

                                 Jelmagyarázat:  
       beépítendő terület határa

     Natura 2000 határa 
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két érintett Natura 2000 terület jelölő növényfajai közül egy sem volt jelen, a jelölő állatfajok 
sem voltak megfigyelhetők, mindemellett egyéb védett növény- és állatfajt sem figyeltünk meg.     

 

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

A térkép alapján az ÁNÉR kategóriák megfeleltetése az alábbi Natura 2000 jelölő élőhelyeket 
jelenti: 

 

ÁNÉR 2011 Natura 2000 kód Natura 2000 élőhely megnevezése 

LY2 9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői 

 

Natura élőhely megfeleltetés: Az élőhelyek Natura jelölő élőhely-megfeleltetése Haraszthy L. 
(szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. munkája alapján történt.  
A jelölő Natura 2000 élőhelyek elhelyezkedése az alábbiak szerint alakult: 

 

 
 

az aktuális Natura 2000 és egyéb élőhely elhelyezkedése 

 

4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok 
természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 

A vizsgált területen lévő Natura 2000 élőhelyek és fajok vonatkozásában megállapítható, hogy 
azokra a tervezett fejlesztés nincs közvetlen, vagy jelentősebb kedvezőtlen hatással. 
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5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások  

 
5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása 
(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából)  
A beruházások tekintetében a készülő tervek több alternatív megoldást tartalmaznak, de ezek 

csak építészeti megoldásaikban térnek el, az igénybe veendő terület nagysága minden esetben 

azonos.  

 

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

A kórház területe jelenleg is nagy százalékban beépített. A létszám, ill. kapacitásnövelés 
szempontjából elengedhetetlen egyrészt a nyugodt környezet, másrészt a rehabilitáció 
megvalósításához a panoráma, a rekreációt segítő nyugtató látvány a Dunával, amit csak a 

rendelkezésre álló kórházterületen csak itt lehet megvalósítani.  
 

6. A megvalósítás indokai  
 

6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése  
A jelenleg működő kórház a Duna mentén egy szép, nyugodt helyszínen fogadja a betegeket. 
Ez a kivételes adottságú kórház a környezetével, az elszigetelt csendjével és a páratlan dunai 

panorámával képes a rehabilitációs feladatok ellátására. A beruházás megvalósulásával a 
gyógyítási kapacitás lehetőség növekedne meg. 
 

6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 
valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő)  
x társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 
jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet)  
x emberi egészség vagy élet védelme 

□ a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása  
□ a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése  
□ a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 
kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)  
 

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése  

Az igénybe vett munkaterület nagyságának minimalizálása  
Gyors és hatékony munkavégzés, a zavarás minimalizálása  
A munkálatok lehetőség szerint a vegetációs időszakon (fészkelési időn) kívül történjenek  
A beruházással igénybe vett (vizsgált) területen kívüli Natura 2000 terület sem építési, sem 
deponálási sem közlekedési – anyagmozgatási célra nem vehető igénybe. Ennek érdekében a 
beruházással érintett terület határán az erre a feladatra megfelelő stabil kerítést kell felhúzni, 
mely a beruházás végéig megtartandó!  
 

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések  
Nem ismertek, de a projekt ismeretében nem látszanak szükségesnek.  
 

9. Összefoglaló értékelés 
A Visegrád szélén működő Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház a jelenlegi 

férőhelyek kapacitásának bővítését tervezi, ehhez megvalósulási építész tanulmányt, előzetes 
terveket is készíttetett. A tervezett épületbővítés az adottságok által behatárolt lehetőségek 
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ismeretében részben a kórház üzemi területén belül, részben a mellette lévő, kijelölt Natura 
2000 területeken valósulna meg. A beruházás a Natura 2000 területeket csak igen kis mértékben 
érintene és a természetvédelmi értékekben szegény, degradált szegélyben valósulna meg, ahol 
az élőhelyek természetessége a jelenleg is fennálló zavarások miatt amúgy is rosszabb. Az 
igénybevételre tervezett keskeny sávban ma is találhatók épületek, ill. természeti értékek 
tekintetében szegény, jellegtelen, telepített idegenhonos fafaj alkotta erdőrész. Az intézmény 
működésével ma is együtt járó zajhatás miatt a szegély most sem alkalmas a jelölő állatfajok 
szaporodó- és táplálkozóterületi funkciók betöltésére.  

 

Mindezek alapján a területen tervezett más célú hasznosítás megvalósítása a 
természetvédelmi és közösségi jelentőségű Natura 2000 területek céljaival, az ott lévő 
értékeinek fenntartásával alapvetően nem ellentétes, azokra jelentős hatást nem gyakorol. 
 

 

 

 

Zalaegerszeg 2020. szeptember 28. 

 

 

 

 

 

                                           
……………………………………….. 
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 Fotómelléklet: 
 

 
a meglévő melléképületek a vizsgált terület határán 

 

 
A Natura 2000 területébe benyúló tisztás, nyiladék a terület nyugati szélén bokrokkal, felfutó 

vadszőlővel 
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A Natura 2000 jelölő élőhely, a 9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői képe 

az igénybevételre kerülő szegély felett 
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A Natura 2000 területén található S3 Egyéb ültetett tájidegen lomboserdők élőhely a 

vadgesztenyfákkal, a szinte nudum gyepszinttel 



5. Visegrád Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház tervezése (1288/1, 

1295, 043 hrsz) - KDVVIZIG állásfoglalás 

 

 

 



SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ 

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI  VÍZÜGYI  IGAZGATÓSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA 

 

Iktatószám:     01899-0002/2020.        Iktatószám 

Önöknél:        - 
Ügyintéző:      Huszár Enikő    Ügyintéző Önöknél:      - 
Melléklet:      1 db 

 

Tárgy:  Visegrád Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház tervezése 

(1288/1, 1295, 043 hrsz) - KDVVIZIG állásfoglalás 

 

Tisztelt Palágyi Barbara! 
 

Tárgyi   ügyben  írt  kérelmére  a  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság 

(továbbiakban: KDVVIZIG vagy igazgatóság), az alábbi állásfoglalást adja: 
 

Tájékoztatom,   hogy  a  Visegrád  1288/1,  1295  és  043  helyrajzi  számú 

ingatlanokon  fekvő  Szent  Kozma  és  Damján Rehabilitációs Szakkórház már 

meglévő  és  újonnan  tervezett  épületeinek  helyszíne,  a  KDVVIZIG által 
koordinált  és  az  Országos  Vízügyi  Főigazgatóság  által  jóváhagyott, a 

területre  érvényes  nagyvízi  mederkezelési  tervdokumentációban foglaltak 

alapján nem érintik a Duna-folyamnak „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi. 
LVII. törvény által meghatározott nagyvízi medrét. 
 

Fentiek  értelmében  a kérvényben foglaltak megvalósításához igazgatóságunk 

mederkezelői hozzájárulása nem szükséges. 
 

A  nagyvízi  meder  kiterjedését szemléltető térképi kivonatot, levelünkhöz 

csatoltan megküldöm. 
 

 

Budapest, 2020. március 26. 
 

 

        Üdvözlettel: 
 

        Papanek László 

        osztályvezető 

 



 

 

Térképi melléklet: 

1. Átnézeti helyszínrajz 

2. Részletes helyszínrajz  

 



Duna

Belterület

Beruházással érintett terület

Település közigazgatási határ

Országhatár

Jelmagyarázat



123456789101112

19
202122

2324
2526

2728
2930

3132
333435

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28
29

30
31

32
33

34

1

2

3

4

5

É

 2
8 

x 
16

5   
 =

 4
,6

3 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 1
2 

x 
15

 =
 1

,8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1
2 

x 
15

 =
 1

,8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14
15

16
17

18
19

  7 x 145   = 1,03 

1234567

  6 x 16 = 95

123456

12345678910111213

131415161718

 21 x 155   = 3,22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
1
,4

8
5  

2
,2

5

9
,6

7

5
,8

9
5  

7
,7

7
4
,8

6
4
,0

2

8
,3

9
8
,3

9

1
6
,2

6
5  

1
3
,7

8

6
,8

9
6
,8

9

90 2,50
90

1
0
,0

6

6,86

1
3
,2

6
2
,0

7
1
,0

2
7
,3

4
5  

1
,0

4

2
4
,7

3
5  

6
,0

0

6
,0

0

6
,0

0

78

10,88

78

3
,2

6

3
,2

6
6
,5

1
5 

12,44

5,03

1
5
,8

2

34,19

+17,81 +14,27

+11,60

+8,00

+9,10

+5,02

+5,80

±0,00

±0,00

-0,20 -1,20

+7,83

+8,00

+11,60

±0,00

+116,67

+110,45

+4,16

-0,05

+6,17

+4,05

-0,05

+3,20
+3,48

118,84

+122,13

támfal

támfal

támfal

támfal

támfal

támfal

Terasz

gyalogos forgalom/ k.k

kétirányú gépjármű

forgalom / aszf.

kétirányú forgalom/ aszf.

P1 meglévő látogatói

parkoló - 36 db

Kút

földút

földút

11

feltöltési/kukás
autó... parkoló

P3 meglévő dolgozóiparkoló - 34 db

feltöltési parkoló

P4 meglévő dolgozói

parkoló - 5 db

fogadóállomás sorompóval

MEDENCE

ROM

(romos)

kétirá
nyú gépjármű

forg
alom / 

aszf
.

sorompó

Tetőterasz -
dohányzó

mentő
parkoló

125

125

125

125

125

115

115

115

135

135

135

135

135

135

145

145

145

155

155

165

165

145

105

105

105

105

95

95

95

95

85

85

85

115

I. JÁRÓBETEG FŐBEJÁRAT

II. BETEG KIJÁRAT A KERTBE
III. JÁRÓBETEG KIJÁRAT

P9 új parkoló - 19 db

feltöltési
parkoló

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Járóbeteg főbejárat
Betegkijárat a kerbe
Járóbeteg kijárat
Mellékbejárat
Mellékbejárat
Konyhai beszállítás

szilárd burkolatú út
Esztergom felől

szilárd burkolatú út
Visegrád felől

2357,00 m
2 

80,00 m
2 

P2 meglévő dolgozói
parkoló - 14 db

P5 meglévő dolgozói

parkoló - 10 db

P6 meglévő dolgozói
parkoló - 10 db

P8 új ak. ment.

parkoló - 9 db

P7 új dolgozói

parkoló (épület

alatt) - 8 db

sorompó

sorompó

G
ize

lla
 ú

t

Dobos utca

G
ize

lla
 ú

t

buszmegálló

buszmegálló

autóbuszforduló

F

F
F

F

P+F

F

P

P

40

03

04

37

05

06 06/a

07

08

25

45

17

13

19

LIGET

Intézmény
bejárat a 11-es

közútról

17 FÜRDŐMEDENCE
25 VÍZTÁROLÓ
33 DERÍTŐ
48 PARKOLÓ
49 SZÖKŐKÚT

Helyrajzi szám
041 /1

042

043

1293

1294

1295

1296

1297

Méret
3 846 m2

3 491 m2

131 885 m2

4 573 m2

1 013 m2

100580 m2

631 m2

532 m2

246 551 m2

Megmaradó építmények

Burkolatlan,természetes felületek

Burkolt felületek (nem része a tervezésnek)

Kórházi tulajdon telekhatára

Általános telekhatár

Telken belül be nem építhető terület határa

48

1/a

2

44

35

04/a

38

27

10

09
39

52

01/a KÓRHÁZ FELÚJÍTOTT FŐÉPÜLET

02 FOGADÓÁLLOMÁS
03 RAKTÁR
04 LAKÓHÁZ
04/a FÁSKAMRA
05 KÁPOLNA
06 VILLA

06/a GARÁZS
07 LAKÓHÁZ
08 LAKÓHÁZ
09 LAKÓÉPÜLET
10 RAKTÁR
13 LAKÓÉPÜLET
19 HULLAHÁZAK
27 GARÁZS
29 ELEKT . KAPCSOLÓHÁZ
35 FÁSKAMRA
37 LAKÓHÁZ (orvos lakás)
38 FAHÁZ (irattár)
39 FAHÁZ (irattár)
40 IGAZGATÁSI ÉPÜLET
42 RAKTÁR
44 IRODAÉPÜLET
45 RAKTÁRAK (HM )

52 KARBANTARTÓ MŰHELY

42

Balneológia részbeni
felújítása

29

Útépítés

24

21

02

20

23

Elbontásra ítélt épületek

02 HŐKÖZPONT
20 RAKTÁR (hull., vesz. hull.)
21 RAKTÁR (zöldségtároló)
23 RAKTÁR (hypo)
24 RAKTÁRAK

1/b

01/b KÓRHÁZ ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY

Parkolók

Tervezési terület határa

- ÚTÉPÍTÉS: 1293, 1294, 1295, 043 hrsz.

- telek: 1295 hrsz.

 

- telek: 043 hrsz.

Intézmény
bejárat a 11-es
közútról

Intézmény bejárat (gépjármű, gyalogos
megközelítés is itt történik, buszmegállóból)

31,38 9,38 8,43 13,52 6,18 6,01 10,76 6,07 6,22 12,55 8,71
5 28,31

5 

16,72
5 58,16

5 5,63 5,28
5 23,66

5 7,21 13,49 1,22 23,79 1,02

2
0
,2

2

61,19 8,83
5 28,13

5 

85,66 61,87

45,65
5 

1
2
,2

6
5  

1
5
,1

9

46,42
5 

49,72 24,39
5 45,40 4,70

5 31,37

7
,4

2
4
,9

6

7
,0

3
5  

1
0
,1

3

24,39
5 50,10

5 7,58
5 23,79

+109,24

+11,60

+15,83

+15,83

+11,70

+11,70

+7,85

+21,46

3
0

o 

49,17
o 

3
5

o  
3

5
o  

3
5

o  
3

5
o  

4
9

,1
7

o  
3

0
o  

HRSZ.: 0195/10

HRSZ.: 0195/10

HRSZ.: 1295

H
R

S
Z
.: 0

4
2
/
1

DUNA

HRSZ.: 044/1

HRSZ.:

1298

HRSZ.: 1
297

H
R
S
Z
.: 1

2
9
6

H
R

S
Z
.: 0

4
2

HRSZ.: 040/3

HRSZ.: 1293

HRSZ.: 1294

HRSZ.: 1292

HRSZ.: 1288/1

145.86

146.36

106.06

111.31

106.78

109.29

106.30

105.13

105.21

109.70

109.08

110.35

114.51

115.66

123.40

119.10

117.06

117.08

117.71

116.36

118.32

119.63

107.25

106.33

105.75

106.30

135.77

126.99

122.74

122.44

114.25

117.34

118.96

116.36

114.08

121.97

118.86

128.16

118.54

104.95

105.41

106.29

105.33

113.70 113.39

110.54

113.04

123.01

124.64

124.46

145.28

129.17

116.49

119.09

117.38

119.84

120.45
117.45

117.82

138.85

142.37

146.58

145.42

152.88

153.49

150.95

151.46

173.33

122.40

124.80

130.73

114.46

109.39

112.79

117.21

114.16

115.85

113.39

129.55

104.95

122,25

RÉSZBEN FELÚJÍTOTT
FŐÉPÜLET

ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY

RÉSZBEN FELÚJÍTOTT
BALNEOLÓGIA

Tetőterasz
- Zöldtető

Magastető
cserépfedés

Meglévő
magastető

Magastető
cserépfedés

Magastető
cserépfedés

Tetőterasz

IV. MELLÉKBEJÁRAT

VI. KONYHAI BESZÁLLÍTÁS

V. MELLÉKBEJÁRAT

115.16

HRSZ.: 1295

HRSZ.: 1295

tervezési terület határa

tervezési terület határa

tervezési terület határa

tervezési terület határa

tervezési terület határa

tervezési terület határa

tervezési terület határa

tervezési terület határa

te
rve

zé
si t

erület h
atá

ra

tervezési terület határa

tervezési te
rület határa

61,00 m2 

206,00 m2 

276,00 m2 

39,00 m2 

283,00 m2 

341,00 m2 

27,00 m2 

215,00 m
2 

15,00 m
2 

157,00 m
2 

172,00 m2 

283,00 m
2 

147,00 m
2 

249,00 m
2 

7,00 m
2 

44,00 m
2 

38,00 m
2 

1113,00 m
2 

346,00 m
2 

59,00 m2 

104,00 m2 

125,00 m
2 

tervezési terület határa

tervezési terület határa

Tetőterasz

HRSZ.: 043

HRSZ.: 043

HRSZ
.: 

1294

ép
íté

si 
he

ly/
 fe

lté
te

le
zh

et
ő

el
ők

er
t h

at
ár

a


	Lapok és nézetek
	Modell





A szolgáltató elérhetőségei


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


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


I G A Z O L Á S


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


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


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


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


Az azonosítás időpontja: 2021.08.06. 08.44.18


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MIHICS DALMA
Születési hely: MISKOLC
Születési dátum: 1984.05.24.
Anyja neve: BARTUS HAJNALKA


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



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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