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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 
 
A Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szálloda Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet) bízta meg az AQUASTOP KKT-t a 
Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat elkészítésével. 
 
A vizsgált ingatlan közvetlenül a Balaton partján, a Tihanyi révtől északra lévő területén van. 
A beépítésre szánt terület a tó szintjétől kissé kiemelkedő, részben feltöltött területen fekszik, 
a terület belterület, a szomszédos ingatlanok nagy része egyéni- és társas üdülőkkel, valamint 
szálláshelyekkel beépített. A vizsgált ingatlan lapos, a frissen területrendezésből származó 
anyagokkal feltöltött meredek térszínű kiemelt rész csupasz, másutt erdős ligetes növényzet a 
jellemző. A vizsgált ingatlan keleti szomszédja a Tihany révhez vezető országos 
főközlekedési úton túl a Balaton. Keletről és északkeletről a 1841/9 hrsz-on egy lápos terület, 
majd annak északi szomszédja a valaha volt Partizán üdülő, ami a közelmúltban Garda szálló 
néven üzemelt. A vizsgált ingatlant nyugatról a Halász utca, és azon túl üdülőkkel beépített 
terület határolja. Délről a Dunántúli Regionális Vízmű objektuma található. 
 
A belterületi ingatlant és a nyugati oldalán lévő ingatlanokat kiépített szilárd útburkolatú úton 
lehet megközelíteni, az alapközművek (víz, elektromos vezeték, távközlési kábel) a telken, 
illetve szomszédos telkeken szakszerűen kiépítésre kerültek. 
 
A következőkben bemutatandó vizsgálati tanulmány a Megbízótól kapott egyedi információk 
mellett tartalmazzák a VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT. Telepítési tanulmányterv Tihany, 
Kenderföldek (1841/23 hrsz.) (2019.) és a Group Dyer Kft. által készített Tihany beépítési 
vázlatterv (2019. ) című tanulmányának részleteit is, valamint a „Tihany Településrendezési 
eszközök módosítása Egyeztető tárgyalás anyaga 2020. július” c. tanulmány ide vonatkozó 
adatait. 
 

 
 

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA 
 
A területet az ingatlan jelenlegi tulajdonosa a Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szálloda 
Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság kívánja szálláshelyet tartalmazó épület beépíteni. 
A tervezési telek Tihany egyik utolsó nagy, fejlesztésre váró területén, a rév melletti 'vízpart' 
zónában található, helyi és regionális szinten is jelentős méretű területen. A helyszínt, Tihany 
központjához való kapcsolata és a közvetlen környezetének beépítése is alkalmassá teszi a 
tervezett lépték befogadására, de ennek megfelelő kialakítása komoly építészeti kihívást 
jelent. 
 
A Kenderföldek területe Tihany legutolsó nagyobb összefüggő, kb. 25 ha-os beépítetlen 
területe a part mentén. Fejlesztés hosszútávra meghatározó lesz Tihany életében, ezért kiemelt 
figyelmet igényel.  
 
Az Ingatlan Fejlesztő az 1841/23 hrsz.-ú ingatlanon kíván fejlesztést megvalósítani, amelynek 
keretében szálláshelyet tartalmazó épület és ezekhez kapcsolódó szabadidő funkció eltöltésére 
alkalmas épület kerül elhelyezésre a területen. 
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A Megbízó beépítési programja alapján a területet néhány kisebb, 0,7-1,3 ha közötti telekre 
kívánja felosztani. A terület a valóságban azonban nem kerülne fizikailag megosztásra, a 
zöldfelületek együttesen kerülnének kialakításra, a szomszédos telkek átjárhatóak lennének. 
Az épületek egységes építészeti koncepció alapján készülnének, egymáshoz illeszkedő 
építészeti stílusban.  
 
A Megbízó a területen mintegy 388 db lakást kíván megépíteni. A tervezett szálláshelyet 
tartalmazó épület hozzávetőlegesen 100-120 szobás lenne, melyhez a szükséges kiszolgáló 
funkciók (étterem, wellness, bár) is kapcsolódnának. Az épületek földszint + 3 emelet + 
penthouse szint nagyságúak lennének.  
 
A Megbízó a lakásonkénti egy parkolóhelyet és a szállodához kapcsolódó parkolóhelyeket 60-
40%-os arányban részben terepszint alatt, részben a felszínen kívánja kialakítani.  

A beépítendő terület 53839 m2 területű. A beépítendő építmények környezetbarátok, a tervek 
szerint a környezetre a lehető legkisebb terhet adják. 

A tágabb környezet, Tihany ősközsége a maga történelmi és építészeti örökségével nagyon 
megfontolt fejlesztői és tervezői attitűdöt igényel. A közvetlen környezet beépítése szintén 
különböző időszakok lenyomatát viseli magán - társasházas és társasüdülős beépítése 
alkalmas a tervezett beépítés befogadására. Maga a telek komoly természeti értékekkel 
rendelkezik - szinte közvetlen vízparti kapcsolattal - melyek megfelelő megtartása és 
kiaknázása alapvető felelősség. A projekt célja, hogy átgondolt beépítéssel és visszafogott 
megjelenéssel egyszerre legyen Tihany szelleméhez méltó és váljon közvetlen környezetének 
emblematikus fejlesztésévé, fejlődésének motorjává. 
 
A projekt komoly mérföldkő lehet környezetének fejlődésében, ezért építészeti meg-
fogalmazása egyszerre kell kortárs és időtálló legyen. 
 
A fejlesztés elsődleges használatát tekintve szállás jellegű lesz - a beépítés kialakítása és az 
épületek térhasználata, térkapcsolatai ezt a funkcionális célt kell, szolgálják. 
 
A tervezett lakópark nem csak nyaralóként funkcionáló lakásokat kínál, hanem egy saját 
külön világot - a komplex kültéri és beltéri közösségi szolgáltatások biztosítják a lehetőséget a 
teljes körű időtöltés számára akár 4 évszakon keresztül. A szabadtéri funkciók minden 
fejlesztési fázis számára külön-külön is biztosítottak lesznek, ugyanakkor a terület, a közös 
nagy park adottságait kihasználva egy-egy saját tematikát is kapnak.  
 
Ugyancsak a vizekben történő beavatkozást jelentheti a Tihany község tulajdonában lévő 
1841/9 hrsz.-on lévő lápos terület, mint vizes élőhely meghagyása. Jelen előzetes környezeti 
hatásvizsgálat a 1841/9 hrsz.-ú ingatlanra is kitér, a leendő műveletek annak élővizes élőhely 
meghagyását nem befolyásolják. 
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3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

 
3.1. Engedélyes 
 
A jelen előzetes környezeti hatásvizsgálatot az AQUASTOP Kkt. nyújtja be, és az ingatlan 
kezelőjének, és tulajdonosának, a Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szálloda Hasznosító 
Kft. nevére kéri meg.  Az előzetes környezeti hatásvizsgálati dokumentáció részét képezi a 
Tihany1841/9 hrsz.-ú valamint a 1841/21 hrsz.-ú ingatlan is, de a 1841/23 hrsz.-ú ingatlantól 
függetlenül. 
 
A tervező:  dr. Hidasi János 
Székhelye:  1136 Budapest, XIII. Hegedűs Gy. utca 21. 1. e 1. 
 
Megbízó: Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szálloda Hasznosító Kft. 
Székhelye:  1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet;  
 
Engedélyes: Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szálloda Hasznosító Kft. 
  1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet;  
KÜJ szám: 
KTJ szám 
 
A környezeti hatásvizsgálat helye: Tihany 1841/23, valamint a 1841/9, 1841/18 és 1841/21 és 

1841/2hrsz-ú ingatlanok 
 
Súlyponti koordináták:  EOVY: 544 854  EOV X= 208 343 
 
Tulajdonos:  
 
Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlan Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szálloda Hasznosító Kft. 
     1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet;  
Tihany 1841/9 és 1841/21 hrsz-ú ingatlanok Tihany Község Önkormányzata 

Tihany, Kossuth Lajos u. 12. 
Tihany 1841/18 hrsz-ú ingatlan Tihany Község Önkormányzata 

   Tihany, Kossuth Lajos u. 12. 
Tihany 1841/24 hrsz-ú ingatlan    Tihany Község Önkormányzata 

   Tihany, Kossuth Lajos u. 12. 
   
 

3.2. A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban közölt adatok 
minősítése 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban közöltek között minősített adat, vagy a 
környezethasználó szerint üzleti titkot képező adat nem szerepel. 

A dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó részben minden adat szövegrész megkötés 
nélkül nyílt minősítésű. 
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4. TEVÉKENYSÉG VOLUMENE 

 
A vizsgált terület mérete: 

Tihany1841/9 hrsz:    9604 m2   
1841/21 hrsz:  21830 m2 

1841/23 hrsz:  53727  m2 

1841/18 hrsz:   6375  m2 
1841/24 hrsz:    4785 m2 
 

A beépítési terv alapján a terület öt építési telekre kerül felosztásra. Ezek 0,75 ha és 1,21 ha 
nagyság közé esnek. Az öt építési telken kívül egy 1633 m2 nagyságú, 8 m széles magánút is 
kialakításra kerül. A terület középső szakaszát, a terven L1 és L3 kóddal jelölt telkeket a 
magánútról lehet megközelíteni. Az L4 építési telek közterületi kapcsolatát a magánút mellett 
a Kenderföldi út is szolgálja. Az L2 és H építési telkek a terület déli oldalán futó közterületről 
közelíthetőek meg. A telekhatárok mentén belső úthálózat is építésre kerül, az építési telkek 
burkolt felületeként kialakítva. A kialakuló telkek alakja az eredeti telekadottságokból 
eredően szabálytalan, a lehetőségekhez mérten azonban téglalaphoz közelítenek. A 
telekalakításnál fontos szempont volt, hogy a teljes területen 11 lakóépület és a tervezési 
terület délnyugati részén a szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezése is megoldható legyen.  
A szálláshelyet tartalmazó épület külön telken, a terület délnyugati részén helyezkedik el. A 
telek beépítettsége 30%-os.  
 
Az L1 telken 2 lakóépület, míg a többi telken 3 lakóépület kap helyet. A telkek beépítettsége 
20%-os. A beépítési terv három eltérő, de stílusában összeillő épülettípust helyez el a 
területen. Az épületek pince + földszint + 3 emelet + penthouse szint nagyságúak. Az épületek 
két tömbből állnak, melyeket a közöttük található függőleges közlekedési tengely, a lépcsőház 
köt össze. Szintenként 8 vagy 10 lakás kerül kialakításra folyosós rendszerű elrendezéssel. A 
legfelső szint penthouse szintként, a lenti szintekhez képest visszahúzva helyezkedik el. Ezen 
a szinten négy nagyobb alapterületű lakás kapott helyet. A három típusú lakóépület egyenként 
32, 36 és 44 lakást tartalmaz. A területen összesen 388 lakás kerül kialakításra. A parkolás 
60%-ban mélygarázsban, 40%-ban telken belül felszínen megoldott. A beépítési terv 
lakásonként egy parkolóhely kialakítását tartalmazza. 

 
 
5. A TELEPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS VAGY HASZNÁLAT 

MEGKEZDÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA 
 
Az építés üteme: 
 
 Az építkezés megkezdésének időpontját 2020 végén. 2021 év első felében tervezi a 
Beruházó. 
Az építés 5 ütemre osztott, szálloda + 1 lakó az első ütemben. Tervezett átadás 2023. Többi 
ütemek időzítése még kérdéses, kb., 2 évente 1 ütem, teljes befejezés 2030-ban. 
 
A megépített, szállás jellegű épületek élettartamát minimum 50 évre tervezik. 
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6.  A TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS TERÜLETIGÉNYE 
 
6.1. A telepítési hely lehatárolása  
 
A mellékelt topográfiai 1. térképen került megjelölésre a telepítési hely, a 2. térkép a vizsgált 
terület és a szomszédságában meglévő ingatlanokat mutatja be. 

 
1. térkép A vizsgált terület és környezetének  bemutatása 1:10 00 méretarányú térképen 
 
 
6.2. Az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a 
településrendezési eszközökben rögzített módja 
 
A tihanyi Kenderföldek területén a Kopaszhegy és Cserhegy lejtői ellaposodnak, s viszonylag 
nagy sík jellegű terület alakul ki a vízpart és a hegy oldala között.  
 
Tihany1841/9 hrsz. területe: 9604 m2 jelenlegi állapotában: művelési ág: kivett, a 
területrendezési tervekben rögzített módja: övezeti besorolás Zkkt3 zöldterület - természet 
közeli közkert (Az építési övezetben építmény nem helyezhető el, 90% növényzettel fedett, 
burkolt felületek max. 2%, gépkocsi tároló max. 20 férőhelyes) 
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2. térkép  A vizsgált terület földhivatali térképmásolata  M: 1 : 4000  

 
A terület beépítését nem tervezik, itt egy a környezetvédelmének megfelelő, és a 
későbbiekben megtervezésre kerülő, a Balaton felvidéki Nemzeti Parkkal és a 
Környezetvédelmi Hatósággal egyeztetés alapján megvalósuló vizes élőhely kialakítását 
tervezi a Beruházó. 
 
Tihany 1841/21 hrsz. területe: 2.1830 m2, jelenlegi állapotában: művelési ág: kivett, a 
területrendezési tervekben rögzített módja: övezeti besorolás Zkp1 zöldterület – közpark (Az 
építési övezetben pihenést szolgáló és vendéglátó építmény elhelyezhető, max. 3 %, 4.5 m, 
80% zöld) Jelen fázisban a beépítés nem tervezett. 
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Tihany 1841/23 hrsz. területe: 53727 m2, jelenlegi állapotában: művelési ág: kivett, a 
területrendezési tervekben rögzített övezeti besorolás: K-szk1 különleges terület - szabadidő 
központ terület, ahova a szabadidős építmények építését tervezik. 
 
Tihany 1841/24 Tihany hrsz. területe: 4785 m2   jelenlegi állapotában: művelési ág: kivett, 

övezeti besorolás Ev1, erdőterület - védelmi célú erdő, (Az építési övezetben építmény nem 
helyezhető el, terepszint alatti parkoló nem megengedett)  A terület beépítése nem tervezett. 
 
 
 

7. A TERVEZETT TECHNOLÓGIA 
 

7.1. Kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 
 
HRSZ 1841/23 
 

A beépítési terv alapján a terület öt építési telekre kerül felosztásra. Ezek 0,75 ha és 1,21 ha 
nagyság közé esnek. Az öt építési telken kívül egy 1633 m2 nagyságú, 8 m széles magánút is 
kialakításra kerül. A terület középső szakaszát, a terven L1 és L3 kóddal jelölt telkeket a 
magánútról lehet megközelíteni. Az L4 építési telek közterületi kapcsolatát a magánút mellett 
a Kenderföldi út is szolgálja. Az L2 és H építési telkek a terület déli oldalán futó közterületről 
közelíthetőek meg. A telekhatárok mentén belső úthálózat is építésre kerül, az építési telkek 
burkolt felületeként kialakítva. A kialakuló telkek alakja az eredeti telekadottságokból 
eredően szabálytalan, a lehetőségekhez mérten azonban téglalaphoz közelítenek. A 
telekalakításnál fontos szempont volt, hogy a teljes területen 11 lakóépület és a tervezési 
terület délnyugati részén a szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezése is megoldható legyen.  
A szálláshelyet tartalmazó épület külön telken, a terület délnyugati részén helyezkedik el. A 
telek beépítettsége 30%-os.  
 
Az L1 telken 2 lakóépület, míg a többi telken 3 lakóépület kap helyet. A telkek beépítettsége 
20%-os. A beépítési terv három eltérő, de stílusában összeillő épülettípust helyez el a 
területen. Az épületek pince + földszint + 3 emelet + penthouse szint nagyságúak. Az épületek 
két tömbből állnak, melyeket a közöttük található függőleges közlekedési tengely, a lépcsőház 
köt össze. Szintenként 8 vagy 10 lakás kerül kialakításra folyosós rendszerű elrendezéssel. A 
legfelső szint penthouse szintként, a lenti szintekhez képest visszahúzva helyezkedik el. Ezen 
a szinten négy nagyobb alapterületű lakás kapott helyet. A három típusú lakóépület egyenként 
32, 36 és 44 lakást tartalmaz. A területen összesen 388 lakás kerül kialakításra. A parkolás 
60%-ban mélygarázsban, 40%-ban telken belül felszínen megoldott. A beépítési terv 
lakásonként egy parkolóhely kialakítását tartalmazza.  
 
 
 

7.2. Területre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök 
 
Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2015. (IV.09.) számú 
határozatával fogadta el a településszerkezeti tervét és 5/2015. (IV.10.) önkormányzati 
rendelettel fogadta el a helyi építési szabályzatot (a továbbiakban: HÉSZ). A 
településrendezési eszközök azóta többször is módosításra kerültek.  
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A településrendezési eszközöket elsősorban a fejlesztéssel érintett 1841/23 hrsz.-ú telek 
esetében  vizsgáljuk, de a szomszédos 1841/21, 1841/18, 1841/9 és 1841/24 hrsz.-ú telkek 
esetében is bemutatjuk. A Következő táblázat az egyes telkek területfelhasználási egységét 
és építési övezetét vagy övezetét mutatja be. 
 

  Hrsz.             Területfelhasználási egység a   Építési övezet vagy övezet a szabályozási 

településszerkezeti tervben      tervben 

 
1841/23         Különleges terület – turisztikai terület   Különleges terület-szabadidő központ
   (K-tur)       (Kszk1) 
 1841/21        Zöldterület – közterület/közpark                    Közpark (Zkp-1) 
1841/18          Zöldterület – közterület/közpark                  Közpark (Zkp-1) 
1841/9            Zöldterület – természetközeli közpark    Természetközeli közkert (Zkkt-3) 
1841/24          Erdőterület      Erdőterület-védelmi (Ev-1) 
 
 

 
 
Településszerkezeti terv kivágata     Szabályozási terv kivágata 
 
A HÉSZ az alábbi előírásokat tartalmazza egyes építési övezetek és övezetek vonatkozásában: 
K-szk1 
93. § (1) Különleges terület - szabadidő központ terület a Szabályozási terven K-szk jellel 
jelölt 
építési övezet, mely elsősorban a turizmus létesítményeinek elhelyezésére szolgál. 
(2) Különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) turisztikai; 
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b) turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató; 
c) szállás jellegű; 
d) közösségi szórakoztató, kulturális; 
e) lakó; 
f) sport 
rendeltetést is tartalmazhat, amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 
 
(3) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteiben önálló lakóépület 
nem helyezhető el. 
(4) Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén 
építhetők be. 
(5) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteinek építési telkein több (2) 
bekezdés rendeltetése szerinti épület is elhelyezhető. 
(6) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteinek építési telkein a 
melléképítmények közül a következők helyezhetők el: 
a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló, 
d) kerti építmény, 
e) komposztáló, 
f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
 
94. § A különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteit, valamint az azokban 
betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 
 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
 
 
Építési Beépítés Kialakítható    Kialakíthat Legnagyobb      Legnagyobb       Építményének Minimális  
övezeti módja legkisebb         legkisebb     megengedhető megengedhető   legnagyobb  zöldterület 
 jele  területe (m²)    telekszéle    beépítettség    terepszínt alatti     épületmagasság        aránya                              
             ség (m)   (%)      beépítettsége(%)        (m)       (%) 
 
  K-szk1  SZ  15 000            100      20  20           10,5         60 
 
 
 

95. § K-szk1 jelű építési övezetben a legnagyobb megengedhető homlokzatmagasság 
legfeljebb 12,0 m lehet. 

Zkkt3 
 
103. § (6) Zöldterület övezetiben a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: 
a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b) közműpótló műtárgy, 
c) hulladéktartály-tároló, 
d) kerti építmény, 
e) komposztáló, 
f) zászlótartó oszlop. 
 
105. § (1) Zöldterület közkert övezetek telkein a zöldterület legalább 80%-át növényzettel 
fedetten kell kialakítani és fenntartani, melynek legalább 1/3-át háromszintű növényzetnek kell 
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takarnia.(2) Zöldterület közkert övezetekben elhelyezhető, amennyiben az övezeti előírások 
másként nem rendelkezik: 
a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény, 
b) a terület fenntartásához szükséges építmény, 
c) vendéglátó épület. 
 
(12) Zkkt3 jelű övezetben építmény nem helyezhető el. 
 
Területre vonatkozó hatályos településképi előírások  
 
Tihany község önkormányzat képviselő-testülete a 21/2017. (XII.19.) Önkormányzati 
rendelettel alkotta meg a településkép védelméről szóló rendeletét (a továbbiakban: 
TKR).A településképi rendelet a településképi arculati kézikönyv javaslataira épül. A 
kézikönyv a Kenderföldek területét Vízpart eltérő karakterű területbe sorolja, melyre a 
következő javaslatok vonatkoznak:A vízpart eltérő területfelhasználású telkei egyediek, s 
ezzel összhangban egyedi építészeti igénnyel járnak. A területek esetében a közös pont, 
hogy az épületek Balaton felől feltáruló látványa is jelentőséggel bír. Az új vízparti 
épületek legyenek attraktívak, építészeti megjelenésüket az egyedi megoldások, és az 
építészeti minőség jellemezze, a tájba, környezetbe illesztés szem előtt tartásával. Az 
Öregkikötő hajóállomás nemrég elkészült megújulása színvonalas mintát mutat a többi 
terület számára is 
 
 

 
A TKR a Kenderföldek területét Vízpart településképi szempontból meghatározó 
területbe sorolja. 
 
10. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti 

követelmények 

 

12.§ A HÉSZ készítése során az alábbi területi építészeti követelményeket kell figyelembe 
venni:a) az utcafronti kerítés magassága legfeljebb 1,5 m lehet, a sportpályát határoló 
labdafogó háló, kerítés kivételével;c) vízpart MT-n új épület legmagasabb pontja nem 
haladhatja meg –a terepszinthez történő csatlakozástól mért –15,0 m-t.11.Egyedi építészeti 
követelmények 
 
13.§ Településképi szempontból meghatározó területen 
 
(2) tetőfedés anyagaként és épület burkolataként nem alkalmazható: 
a) műanyag hullámlemez; 
b) fémlemez fedés; 
c) egyéb fémlemez fedés bármilyen ipari jellegű, előregyártott fémlemezfedő rendszerből; 
d) alumínium trapézlemez; 
e) mesterséges pala; 
f) bitumenes zsindely 
 
(2) Újszerű, előregyártott elemes burkolat a homlokzaton nem alkalmazható. 
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(3) Csak egymással harmonikus egységet alkotó, azonos színcsaládba tartozó színek 
alkalmazhatók egy épületen. 
 
(4) Az épületek homlokzati falfelületének színezésénél a környezethez való illeszkedés 
érdekében vakolt felületeknél csak a fehér és világos földszínek, természetes építőanyagok 
esetén azok természetes színei alkalmazhatók. Faburkolat, faszerkezetek esetén 
természetes színekhez illeszkedő pácolt felület színek alkalmazhatók. 
 
(5) A homlokzatfelújításnak, homlokzatszínezésnek a közterületről látható 
épülethomlokzat egészére ki kell terjednie. 
 
(6) Ikres beépítés esetén a nyílászárók anyaga, formája, homlokzat színe és a tetőfedés 
anyaga a közterület felől egymáshoz illeszkedő legyen. 
 
(7) Az épületek fedését a településen jellemző, nádfedéssel vagy természetes anyagú és 
színű égetett cserép fedéssel kell megoldani. Fémlemez fedés és egyéb színes anyagok nem 
használhatók. 
 
14.§ A kerítés anyaga, színe és architektúrája illeszkedjen a főépülethez. 
 
15.§ (1) Kizárólag 37-42°közötti tetőhajlásszögű magastetős épület helyezhető. Nád fedés 
esetén a 42-45°-os tetőhéjalás megengedett. 
 
(2) Az összes tetőfelület vízszintes síkra vetített területének legfeljebb 10%-án 37°-nál 
kisebb tetőhajlásszögű tető is kialakítható előtető, árnyékoló, tetőablak esetén, ahol 
fémlemez fedés is megengedett. 
 
(3) Ikres vagy sorolt házas beépítés esetén a csatlakozó épület tetőkialakítása, 
tetőhajlásszöge azonos legyen. 
 
(4) A melléképület tetőhajlásszöge illeszkedjen a főépület tetőszerkezetének jellemző 
hajlásszögéhez. 
 
(5) Nem alkalmazható -harcsaszájtól vagy egyszerű négyszögletes geometriai formájú, 
téglalap keresztmetszetű formától eltérő -tetőfelépítmény, tetősíkból kiemelkedő 
tetőablak.(6) A homlokzati kőfelület kizárólag tihanyi kő lehet. 
 
16.§ (1) Az épületek közterület felőli homlokzatán -beleértve a homlokzati tetőfelületet 
isa) épületgépészeti, hírközlési és egyéb elektronikai eszközök kivezetését, kültéri 
egységeit, valamint napenergia hasznosító berendezéseket az épület utcai homlokzatára és 
az utcai homlokzattól mért 5 m-en belül nem lehet elhelyezni, 
 
b) napenergia hasznosító berendezés, napkollektor, napelem -tetőfelületre történő 
telepítésesetén az utcaképi és tájképi látványba nem zavarhat bele 
ba) –magastető tetősíkjától legfeljebb 10°-kal emelkedhet ki. Előnyben kell részesíteni a 
cserépbe épített napenergia hasznosító integrált rendszereket. 
bb) lépcsősen nem rakható a tetőre és azokat egy tömbben kell tartani, a lépcsőzés és az 
ugráló vonalvezetés nem megengedett. Védett terület, vagy homlokzat esetén, vagy ha a 
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tájolással az előírások nem egyeztethetők össze a kertben, támfalra, vagy a kerítésre való 
telepítést kell alkalmazni. 
bc) lapostetőn csak az attikafal takarásában (szükség esetén annak megmagasításával) 
helyezhető el napkollektor, napelem. 
c) háztartási méretű szélgenerátor telepítésének feltétele, hogy 
ca) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot max. 
3 m-rel haladhatja meg, 
cb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen, és 
d) házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a 
berendezés csak takartan 
da) a telkek előkertjében, 
db) a telkek udvarán, 
dc) az épület egyéb homlokzatán helyezhető el, 
e) égéstermék elvezető rendszerek, szerelt kémény nem építhető. 
 
(2) Új villamosenergia ingatlan-bekötést az egész településen már csak földalatti 
csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron 
halad. 
 
17.§ (1) A kert növényzetének telepítésekor -a 4. függelékben szereplő -őshonos 
növényfajokat és azok faiskolai változatait javasolt alkalmazni. 
(2) Nem telepíthetők az 5. melléklet szerinti növényfajok. 
(3) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet 
fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítását minden megkezdett 4 db 
várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, 
allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 
szabad földterület biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem 
számíthatók bele. 
(4) Az építési telken növénytelepítésnél az előírt ültetési távolságokat javasolt figyelembe 
venni. 
 
21. Egyedi építészeti követelmény a Vízpart MT-re  
28.§ (1) Vízpart MT-n 7°-nál nem nagyobb lejtésű lapostető is építhető. 
 
(2) Vízpart MT-n lévő értékes növényzet védelméről gondoskodni kell, funkciója 
megőrzendő, növényzete felújítandó. A területen lévő növényállomány felújítása során 
előnevelt fákat szükséges telepíteni. 
 
(3) Vízpart MT-n a beépítetlenül megőrzendő parti területsávot zöldfelületi jelleggel kell 
kialakítani. 
 
 
ATKR alapján 3   új épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg –a terepszinthez 
történő csatlakozástól mért –15,0 m-t, így az Eljr. 23/E. § (3) bekezdés b) pontjának 
értelmében a HÉSZ-ben ennek megfelelően kell megállapítani a beépítési magasságot. 
 
 
3Az Eljr. 23/E. § (1) bekezdése értelmében a területi építészeti követelmény tartalmi keretet határoz meg a helyi 
építési szabályzat illetve a beépítési terv részére, így azokat ott kell érvényesíteni. 
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23/E. §(1)A területi építészetikövetelmény tartalmi keretet határoz meg a helyi építési szabályzat, a beépítési terv 
és a közterület-alakítási terv számára. A területi építészeti követelmény a helyi építési szabályzatban, a beépítési 
tervben és a közterület-alakítási tervben érvényesü 
l.... 
(3) A területi építészeti követelmény kiterjedhet –a településképi szempontból meghatározó vagy a helyi területi 
védelemmel érintett terület tekintetében – 
... 
b) a beépítés jellemző szintszámának vagy az épület legmagasabb pontjának (amely érték figyelembevételével a 
helyi építési szabályzat a beépítési magasságot 
… 

 
általános meghatározására. 

 
 
 

7.3. Javaslat a településszerkezeti terv módosítására  
 
Ezen fejezetek elkészítéséhez a szöveget a Völgyzugoly Műhely Kft. (2019-2020) Telepítési 
Tanulmányterv Cordia Tihany, Kenderföldek (1841/23 hrsz.) című tanulmányából vettük át. 
 
„A zöldterületek és a különleges terület – turisztikai terület közötti határ módosítása 
szükséges, ahogyan korábban bemutatásra került, a kedvezőbb telekstruktúra, megközelítés 
biztosításának céljából. A fentiek alapján változik a település területi mérlege.  
 
A HÉSZ javaslatot tesz a legnagyobb beépítési sűrűség módosítására, melynek 
átvezetéséről gondoskodni kell a szerkezeti leírásban.  
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3.  térkép Településszerkezeti tervmódosítási javaslata  

 
7.4. Javaslat a szabályozás módosítására  

 

A tervezési területre vonatkozólag a hatályos HÉSZ külön K-szk1 építési övezetet jelöl, ami 
Tihany területén kizárólag itt található, így nem szükséges új építési övezet létrehozása.  
A TKR előírásaival összhangban előírásra kerül, hogy különleges terület – szabadidő központ 
terület építési övezeteinek építési telkein az új épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg 
– a terepszinthez történő csatlakozástól mért – 12,0 m-t. Az övezet vonatkozásában cél – 
összhangban a beépítési tervvel, illetve az ahhoz készült látványtervekkel -, hogy a hatályos 
HÉSZ előírásnál kb. 1 szinttel magasabb épület elhelyezhető legyen, s ennek érdekében az 
építmények legnagyobb épületmagassága 10,5 méterben kerül maximalizálásra.  
 
Az építési övezet kapcsán a terepszint alatti beépítés vonatkozásában kíván továbbá 
engedményt adni azzal, hogy 30%-ban határozza meg a javaslat a legnagyobb megengedhető 
terepszint alatti beépítettséget. A terepszint alatti beépítettség 10%-kal való növelése 
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lehetőséget teremt egyes funkciók elhelyezésére terepszint alatt vagy arra, hogy minél több 
parkoló terepszint alatt kerüljön elhelyezésre, hogy ezzel minél nagyobb egybefüggő, 
használható zöldfelület alakulhasson ki. A terepszint alatti beépítés nagyságát - az épületek 
tervezési fázisában - meg fogják határozni annak kivitelezési költségei.  
 
A szabályozás során lehetőséget kívánunk adni, hogy a kb. 5 ha-os telket több telekre is fel 
lehessen osztani, mint a hatályos szabályozás szerint. 
 
A szabályozási koncepció készítése során nem cél, hogy a tervezett szálláshelyet tartalmazó 
épületnek új alövezet kerüljön kiszabályozásra, azonban meghatározásra kerül, hogy a 
szálláshelyet tartalmazó épület melyik területrészen kerül elhelyezésre. Az újonnan 
létrehozott területi szabályozási elem területére ad plusz lehetőséget a HÉSZ koncepció: 
szálláshelyet tartalmazó épület építése esetén a beépíthetőség meghaladhatja 10%-kal az 
építési övezetben szabályozott megengedett legnagyobb beépítettséget, de ekkor a 
megengedett általános szintterületi mutató nem haladhatja meg a 1,2 m és az új épületnek 
legalább 70%-ban szálláshely rendeltetést kell tartalmaznia. 
 
 
Az építési övezet telkein a minimális zöldfelületi arányt a HÉSZ javaslata csökkenti 10%-kal 
mivel az épületek feltárása és a szükséges parkolók egy részének elhelyezése a hatályos 60%-
os minimális zöldfelületnél kisebb területen ad lehetőséget zöldfelületek kialakítására. 
 
 

7.5.  Építési szabályzat javaslata  
 

 

Jelen fejezetben az egységes szerkezetben található Tihany Község Önkormányzat 5/2015. 
(IV.10.) rendelete Helyi Építési Szabályzat módosuló rendelkezései kerülnek bemutatásra.  
 

TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2020. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 
5/2015. (IV.10.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. § Tihany Község Önkormányzat 5/2015. (IV.10.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (a 
továbbiakban: HÉSZ) 2. § (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki: 
l) magánút területe; 
m) szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas terület. 
2. § A HÉSZ 93. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) Különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteiben elhelyezhető épület: 
a) turisztikai; 
b) turizmushoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató; 
c) szálláshely; 
d) közösségi szórakoztató, kulturális; 
e) lakó; 
f) sport 
rendeltetést is tartalmazhat, amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek. 
 
3.§ A HÉSZ 93. § a következő bekezdéssel egészül ki: 
(7) Különleges terület – szabadidő központ terület építési övezeteiben a magánút szélességi 
mérete nem lehet kisebb 8,0 m-nél. 
 
4.§ A HÉSZ 94.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
61. KÜLÖNLEGES TERÜLET - SZABADIDŐ KÖZPONT TERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 
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94. § A különleges terület - szabadidő központ terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell 
meghatározni: 
 
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 

 
Építési 

övezeti jele 
Beépítés 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 

területe (m²) 

Kialakítható 
legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

Legnagyobb 
megengedhető 
beépítettsége 

(%) 

Legnagyobb 
megengedhető 
terepszint alatti 

beépítettsége (%) 

Építményének 
legnagyobb 

épület-magassága 
(m) 

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%) 

K-szk1 SZ 7 000 
 

100 20** 
 

30 
 

10,5 
 

50** 

K-szk2 SZ 15 000 100 15 15 8,0/10,5* 60 
K-szk3 SZ 1500 50 35 35 4,5 40 

 
SZ szabadon álló beépítés  

* lásd: 96. § (2) bekezdés  

** lásd: 95. § (3) bekezdés  

 

95. § (1) K-szk1 jelű építési övezetben a legnagyobb megengedhető homlokzatmagasság legfeljebb 12,0  m 

lehet.  

 

 (2) K-szk1 jelű építési övezetben legfeljebb 5 építési telek alakítható ki.  

 

(3) K-szk1 jelű építési övezetben amennyiben az új épület legalább 70%-ban szálláshely rendeltetést 

tartalmaz, s teljes egészében a szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére alkalmas területen kerül 

elhelyezésre  

 
a) a telek legnagyobb megengedhető beépítettsége 30% 
b) a telek minimális zöldfelületi aránya 40%. 
(4) K-szk1 jelű építési övezetben kerítés kizárólag a közterülethatáron helyezhető el. 

 

 
 
 SZABÁLYOZÁSI TERV JAVASLAT  
 
A szabályozási terven a településszerkezeti tervvel összhangban kerül megállapításra a 
közterületek határa.” 
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4. térkép Szabályozási terv módosított térképe 
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5.  térkép TKR 1. mellékletének módosítására javaslat  
 

 
7.6.  Az alkalmazott technológia minősítése 

 
A szállás jellegű épület megvalósulása során, semmiféle, Magyarországon nem közismert 
technológiát nem kívánnak alkalmazni. 
 

7.7. Az adatok bizonytalansága 
 
Az előzetes környezeti hatásvizsgálatnál figyelembe vett adatok kicsi bizonytalanságot 
tartalmaznak. Az adatok az esetleges építési engedélyezési eljárás során, vagy az egyes 
objektumok építkezésének megkezdése előtt esetlegesen bekövetkező hatósági és 
jogszabályváltozások lehetnek hatással. Ezekkel, tekintettel arra, hogy ezek ismeretlenek, nem 
tudjuk a hatásvizsgálatot pontosítani. 

A tevékenység megvalósítása a korábbiakban ismertetett területrendezési tervek vagy a 
településrendezési eszközök módosítását teszi szükségessé. 

A szálloda hagyományos magas minőségi kategóriás (4 csillagos) wellness szálloda lesz. A 
vendégek ellátása ezen igényeknek megfelelően történik. 
A szállodában WELLNESS központ is tervezett.  
 
 
 
 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 24 
 
 
 
 

7.8. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 
 
 

7.8.1. Közlekedési infrastruktúra  
 
A tervezés során betartottuk az e-UT 03.01.11. „Közutak tervezése (KTSZ)” és az e-UT 
03.02.21 „Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” c. Útügyi 
Műszaki Előírások vonatkozó rendelkezéseit.  
 
7.7.1.1. Meglévő közlekedési hálózat  
 
 

A település közúti megközelíthetőségét, országos főúthálózathoz való kapcsolatát a Balaton 
északi partján haladó 71. sz. másodrendű főút biztosítja, amely közvetlen kapcsolatban áll az 
M7 autópályával. A Tihanyba irányuló forgalom csak a 71. sz. útról érkezhet a településre, 
egyéb külső közúthálózati kapcsolata nincs. Ebből az irányból várható a tervezett beépítésre 
irányuló forgalom is, amely a 71. sz. út irányából vagy a part menti úton, vagy a 
településközponton keresztül érkezik majd (Kossuth Lajos utca – Halász utca – Rév utca). 
Jellemzően alacsony forgalmi érték várható a Szántód – Tihany rév irányából, bár ez a 
legközelebbi kapcsolat az M7 autópályához, a Zamárdi csomóponton keresztül. Az M7 
autópálya biztosítja a tervezési terület leggyorsabb megközelítését mind a főváros, mind a déli 
országrészek felől. 
 
Közúthálózat  
 
Az országos mellékúthálózat elemei közül a 7117. jelű összekötő út (útkategória: K.V.B. és a 
településközpontban: B.IV.b.C.) biztosítja a félsziget feltárását észak-déli irányban. Az út 
hurokszerűen halad a 71. sz. út és a Tihanyi rév között, onnan (a) visszafordul és a keleti 
partot követve visszatér a 71. sz. úthoz. Külterületi szakaszán nyílt árkos vízelvezetéssel, kb. 
1 m széles padkával kiépített, aszfaltburkolatú, 2x1 forgalmi sávval üzemelő útszakasz. A 
tervezési terület közvetlen megközelítését adja mind a települési, mind térségi szempontból.  
Jellemző forgalmi terhelés az érintett szakaszon:  
 

 

Szem. 
gépjm  

Kisteher
gjm 

Szóló  
busz  

Csuklós 
busz  

Közép 
tehergjm 

Nehéz 
teher 

Pótkocsis Nyerges  Speciális Mkp  Kp  Lassú 
jármű  

ÁNF  

(j/nap)  (j/nap)  (j/nap)  (j/nap)  (j/nap)  (j/nap)  (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap)  (j/nap)  (j/nap)  Ejm/nap  

7117. j. (Tihany félsziget) összekötő út  
(0+000 – 6+283 km szelvények között – tervezési terület mellett) 
  
2834  501  28  0  19  15  0 0 0 129  394 26 3712  
 
7117. j. (Tihany félsziget) összekötő út  
(6+283 – 11+730 km szelvények között – Rév utca)  
 
2863  306  130  0  27  24  3 3 0 121  162 23 3692  

 
A Magyar Közút ZRt. 2018. évi forgalomszámlálása szerint az országos mellékút mindkét 
szakaszán mérsékelt forgalmi terhelés tapasztalható (ÁNF=3712 Ejm/nap, MOF= 372 Ejm/h). 
Jellemzően erősebb a forgalmi terhelés nyári szezonban, mint az év egyéb időszakaiban. A 
teherforgalom aránya alacsony (3-5 %).  
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Kapacitásszámítás:  
 
A vonatkozó útügyi műszaki előírás (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 
03.01.11.) szerint:  
 
Külterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 
forgalomnagyság: 1400 Ejm/h, az eltűrhető: 2000 Ejm/h/sáv.  
 
10%-os MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén megállapítható:  
MOF = 3712 Ej/nap x 10% ≈ 372 Ej/h  
372 Ejm/h< < 1400 Ejm/h  
 
Vagyis a terület beépíthetőségét, funkcióját nem befolyásolja annak várható forgalomkeltése, 
mivel az országos összekötőút mindkét szakaszán jelentős (73%) kapacitástartalék áll 
rendelkezésre.  
 
További közúthálózati elemek a tervezési terület közelében:  
 

- Kenderföld út – a 7117. j. úthoz a vitorlás kikötőnél kapcsolódó, zsákutcaként 
üzemelő helyi kiszolgáló út (útkategória: B.VI.d.D.), amely az utca északi oldalán 
elhelyezkedő ingatlanok megközelítését szolgálja. A csomópontban a Kenderföld út az 
alárendelt útvonal. Az útszakasz kb. 350 m hosszú szakaszon nyitott kétirányú 
gépjárműforgalom számára, további szakaszán kerékpárútként üzemel egészen a Rév 
utca nyomvonaláig. Ez a kerékpárút szakasz (3 m széles aszfaltburkolattal kiépítve) 
jelenti az utca mentén fekvő üdülő-ingatlanok közúti megközelítését is, bár ez 
forgalomtechnikai szempontból nem rendezett (nincs kitáblázva a célforgalom 
behajtásának lehetősége). Az útszakasz gépjárművek járható részén kb. 100 m hosszon 
5 m széles burkolat, kiemelt szegélyek, zárt csapadékvíz-elvezetés és kétoldali parkolás 
jellemző, további szakaszán 3 m burkolattal kiépített, hiányzó vízelvezetési 
megoldással.  

 
- Épülő kiszolgáló úti szakasz a 7117. j. út part menti szakasza és a Rév utca között, a 
tervezési terület nyugati oldalán.  

 

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM  
 
A tervezési terület mellett a 7117. j. út mindkét szakaszán egyoldali gyalogjárda fut. A 
Kenderföld út mentén járda csak rövid szakaszokon, esetlegesen kiépített, az út egyik oldalán. 
A nyári szezonban a határoló utakon tapasztalható gyalogosforgalom, de a tervezési terület 
közvetlen közelében (annak beépítetlen jellege miatt) nincs gyalogosforgalmi igény. Kijelölt 
gyalogos átkelőhely nincs a környéken.  
 
A tervezési terület mellett három kiépített kerékpárút üzemel:  
 

- a 7117. j. úttal párhuzamosan haladó kerékpárút a 71. sz. főút irányából érkezik, a 
Tihanyi hajóállomásig kerékpárútként, a Váralja és a Fürdőtelepi utca között közúton 
javasolt kerékpáros útvonalként, a Fürdőtelepi utca és a Kenderföld út között 
kerékpárútként kiépített;  
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- a Kenderföld út vegyes használatú szakaszán a közúti forgalommal együtt halad a 
kerékpáros forgalom, majd önálló kerékpárútként éri el;  
 
- a Rév utcai kerékpárutat, amely a Tihanyi rév területéig gyalog- és kerékpárútként 
kiépített. A településközpont irányába nincs kialakított kerékpárforgalmi infrastruktúra 
.  

 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  
 
A vizsgált terület közösségi közlekedési kapcsolatait a 7117. j. úton közlekedő 
menetrendszerinti buszjáratok szolgáltatják. Tihanyból a régió és a megye nagyobb 
települései, valamint távolabbi nagyvárosok autóbuszokkal közelíthetők meg. A buszjáratokat 
az ÉNYKK üzemelteti. Legközelebbi buszmegálló a Tihany, Üdülőtelep megálló, amely a 
tervezési terület kb. 70%-a számára biztosít ellátottságot, 300 m rágyaloglási távolságot véve 
figyelembe.  
 
A területtől kb. 450 m távolságban még két buszmegálló található:  
 
- Tihany, Tourist Center és  
 
- Tihany, Rév bejárati út.  
 
Ezekben a megállókban állnak meg a Veszprém - Balatonfüred – Tihany buszjárat 
(viszonylat-szám: 7355) járatai.  
 
A településről gyakorlatilag csak Veszprém (megyeszékhely) és az útvonalon fekvő megállók 
érhető el átszállás nélkül, a további úti célok mindegyike csak veszprémi, illetve balatonfüredi 
átszállással közelíthető meg a buszjáratokkal. A település kívül esik a Balaton északi partján, 
a 71-es számú főúton bonyolódó távolsági és helyi buszjáratok útvonalából, ennek 
eredményeképpen a településre csak a helyközi járatok jönnek be, a távolságik nem (átmenő 
forgalom minimális). Tihany megközelítése Balatonfüred (7,1 km) felöl 5:05 és 20:03 között 
lehetséges 18 járattal, míg Balatonudvariból (8 km) csak napi egy alkalommal.  
 

 VÍZI KÖZLEKEDÉS  
 
A település (és a vizsgált terület) vízi közlekedési lehetőségeit a gépjárművek szállítására 
alkalmas, Tihany és Szántód között közlekedő kompjárat, valamint a Tihany-hajóállomásra  
és a Tihany-Kompállomásra érkező (főleg turizmus céljára használt) hajójáratok biztosítják. A 
kikötők közúti megközelíthetősége általában jó, de parkolási lehetőségeik korlátozottak. 
 
 
7.7.1.2. Tervezett fejlesztés  
 
A beépítés várható közlekedési hatásainak előre becslése érdekében meg kell vizsgálni a 
terület megközelíthetőségét és betelepítendő funkciók várható forgalomkeltését. (A fejlesztés 
építéshatósági eljárásának keretében meg kell majd kérni a közútkezelői hozzájárulás mellett 
a szakhatósági véleményt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályától, akik 
további korlátozásokat és feltételeket támaszthatnak.) 
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MEGKÖZELÍTHETŐSÉG  
 
A tervezett öt ingatlant nem a 7117. j mellékút irányából, hanem a Kenderföld út és az építés 
alatt álló kiszolgáló út irányából kívánja feltárni a befektető. A közutakhoz magánutak 
csatlakoznának, ahonnan elérhetővé válik minden tervezett épület. Egy magánút nyílna a 
Kenderföld útról (azon a ponton ameddig a kétirányú forgalom terhelheti), erről a 
nyomvonalról indul az ingatlanok északi határán végighúzódó, a nyugati oldalon építés alatt 
álló közúthoz két ponton csatlakozó magánút.  
 
A tervezési terület délnyugati oldalán tervezett szálláshelyet tartalmazó épület egy külön 
csatlakozást kap a nyugati oldalon épülő kiszolgáló útra.  
 
A tervezési terület megközelíthetősége jónak ítélhető, mivel nem szükséges csatlakozást 
kialakítani az országos mellékúton, hanem két kiszolgáló (köz)úthoz is csatlakoztatható a 
terület belső úthálózata. A tervezett beépítés előnye, hogy a terület belső úthálózatát csak a 
lakófunkcióból eredő forgalom veszi majd igénybe.  
 
A részletes tervek készítése során külön figyelmet kell fordítani a gyalogos és kerékpáros 
kapcsolatok forgalombiztonsági szempontjaira és megvizsgálandó egy, a Balaton partja felé 
közvetlenül vezető gyalogos útvonal kialakíthatósága is. 
 
 
BELSŐ ÚTHÁLÓZAT  
 
A Kenderföld útról nyíló magánútról (és rövid bekötőutakról) közvetlenül 8 épület, az északi 
határon haladó magánútról 14 épület kerül kiszolgálásra – a beépítési terv szerint. Ezekre a 
belső utakra csatlakoznak az épületek mélygarázs kijárói és a felszíni parkolók is.  
 
A beépítési terv szerint a település közúthálózatához két csatlakozási ponton kapcsolódó belső 
úthálózat kiszolgáló utakból (lakóutcákból) áll. Minden utca kialakítása esetén szükséges 
legalább egyoldali gyalogjárdák, közvilágítási oszlopok, közműsávok, zöldsávok, 
vízelvezetési létesítmények számára helyet biztosítani. Javasoljuk a teljes belső terület 
forgalomcsillapított kiépítését (forgalomcsillapító küszöbök, térkő-burkolatok, sávelhúzások, 
stb. kialakítása). Azokon az útszakaszokon, ahol elválasztott (önálló) gyalogjárda a közterületi 
szélesség miatt nem biztosítható, vegyes forgalmú útszakaszokat kell építeni, kizárólag színes 
elemes burkolatból, fokozott forgalomcsillapítással. A kétirányú forgalom számára építendő 
magánutak minimális burkolatszélessége 4,5  m legyen.  
 
 
FORGALOMKELTÉS SZÁMOLÁSA  
 
A forgalomkeltés szempontjából két eltérő időszak jelentkezik egy üdülőterület esetén:  
 
1) Nyári szezon (általában május és szeptember között, hétvégi időszakokban)  
 
Legforgalmasabb valószínűleg a július-augusztusi péntek délutánok időszaka.  
Keltett forgalom mértéke:  
Az összes gépjármű kb. 60 %-a 3 óra alatt érkezik meg.  
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593 x 0,6/3 = 119 gjm/h/irány  
 
Mindegyik a 7117.j. úton érkezik, észak felől, a parton 80 % (99 gjm/h/irány) + a komp, 
illetve a településközpont felől 20 % (24 gjm/h/irány).  
 
A benti parkolók elhelyezkedése alapján feltételezhető, hogy 50-50 %-ban hajtanak be a 
Kenderföld út és az új feltáró út irányából (62-62 gjm/h/irány –ez egy forgalmi sáv 
kapacitásának mindössze 10 %-a).  
.  
 
 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 29 
 
 
 
 

 

6. térkép Közösségi közlekedési hálózat  

 
A 7117. j. összekötő út forgalmi terhelése és kapacitása olyan, hogy a várható forgalomkeltést 
probléma, konfliktus nélkül be tudja fogadni 
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2) Szezonon kívül:  
 
Az év többi hónapjában (X-IV.) jóval kisebb forgalomkeltés várható, mint a csúcsidőszakot 
jelentő nyári hónapokban. Ebben az időszakban a fenti forgalmi értékeke kb. 20-25 %-ával 
lehet számolni.  
 
A részletes tervezés során a bejáratok környezetében külső várakozóhelyek biztosítása 
szükséges.  
 

7.7.1.3. Összefoglalás, következtetések  
 

A fenti vizsgálatok alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg:  
 

- a tervezett fejlesztés megvalósítása nem okoz gépjárműforgalmi szempontból 
problémákat a környező úthálózaton, a megközelítő utak be tudják fogadni a keltett 
forgalmi terhelést még nyári szezonban is;  
 
- a közúti kapcsolatok biztonságosan és működőképesen biztosíthatók, de minden 
szakaszon külön figyelmet kell fordítani a kerékpáros és gyalogos forgalom igényeinek 
biztosítására;  
 
- későbbi áttervezés során sem javasoljuk az országos mellékútról való megközelítést;  
 
- a gyalogos forgalom számára minél több, a közutaktól elkülönített felület tervezendő, 
mind a belső hálózatban, mind a Balaton-part és a településközpont irányába;  
 
- a szükséges parkolóhelyek közterületen nem biztosíthatók, azokat (a tervezett 
funkciókhoz szükséges számban) telken belül kell elhelyezni.  

 
A fenti elemzés alapján a terület beépíthetőségének közlekedési akadálya nincs, de a részletes 
tervezés során ellenőrizni kell a véglegesen tervezett funkciók forgalomkeltését és a közúti 
kapcsolatok átépítésének szükségességét is.  
 
 

7.8.2. Közlekedési hatások  
 
Területfejlesztés esetén az alábbi alapkérdéseket kell vizsgálni:  
 

- a tervezett fejlesztés megközelítési lehetőségei a meglévő hálózatok szempontjából, 
azok fejlesztési szükségessége a forgalomkeltés számszerűsítésével (közúti, közösségi 
közlekedési, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok);  
 
- parkolási lehetőségek, várható igények kezelése.  

 
Elfogadva, hogy a forgalomnövekmény oka a betelepülő területhasználati funkciók lesznek és 
a forgalomkeltést a funkciókhoz építendő parkoló felületek nagyságából számoljuk, a 
legfontosabb az elhelyezendő parkolási igény meghatározása, ebből az átlagos forgalomkeltés 
meghatározása és annak ellenőrzése, hogy a meglévő közlekedési lehetőségek (hálózatok) be 
tudják-e fogadni a keltett forgalmat.  
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A forgalomkeltést az OTÉK-ban előírt parkolóhelyek számából, a várható tartózkodási 
időkből, a parkoló használati szokásokat és a funkcióktól függő sajátosságokat figyelembe 
véve lehet számolni.  
Amennyiben a meglévő hálózatok kapacitása nem elegendő az új megjelenő forgalom 
lebonyolítására, a közlekedésbiztonság fenntartása és a hálózatok működőképességének 
megőrzése érdekében közlekedési fejlesztéseket kell előírni. Ezek –nagyobb beruházások- 
esetén csak részletes közlekedési hatástanulmány birtokában határozhatók meg.  
A beruházás helyszíne és a várható gépjármű-ellátottság miatt nem javasoljuk az OTÉK-ban 
meghatározott, igényelt parkoló számoktól való eltérést, azok csökkentését. 
 
 
 

7.8.3. Az építés alatti teher és személyszállítás 
 
Az építés alatt, az egyes építési területeken, folyamatos áru beszállítással kell számolnunk. 
Ehhez 10-15 db napi teherautó, betonszállító mixer autó, stb.-vel kell számolni. 
 
 
A kivitelezés során a munkavégzéssel összefüggően a környezeti levegő por-terhelése és a 
munkagépek, szállítójárművek kipufogógáz kibocsátása várható. A létesítmény területére 
behajtó és azt elhagyó tehergépjárművek által kibocsájtott kipufogógáz a közlekedési utakon 
okoz többlet légszennyezést. A munkagépek által kibocsátott légszennyezők hatása csak a 
közlekedésre használt belső úton és az építési terület környezetében jelentkezik. A szállítási 
útvonalak mentén hatásterület nem jelölhető ki, mivel a hatások helye, mértéke, időbeni meg-
jelenése változó. Ha szükséges locsolni kell. 
 
 
7.8.4. A működés alatti teher és személyszállítás 
 

A tevékenységhez szükséges teherszállítás a konyhai szárazáru beszállításához szükséges. Ez 
naponta átlagosan 2-3 kisteherautót jelent.  
 
A szállodához 2 db autóbuszra terveznek le és felszállási helyet, külön parkoló az 
Önkormányzat erre kijelölt parkolójában lesz. 
 
A lakó és üdülő házaknál a tervekben 593 db személygépkocsi parkoló szerepel, melyből 339 
db mélygarázsban lesz elhelyezve.  
 
A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések: 
A parkoló helyeken, valamint a garázsok mindegyikében olajfogók kiépítését tervezik, 
mellyel a gépkocsikról a talajra és a talajvízbe jutó olajnak alakítanak ki gátat. 
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8. A TEVÉKENYSÉG  TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS 
FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ MŰVELETEK 

 
8.1. A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése 

 
A korábban ismertetett ingatlanokon tervezett beépítést megelőzően bontási műveletek nem 
szükségesek, mivel a terület beépítetlen. A vizsgált terület északi-északnyugati részén 
épületek alapozási gödör kitermelésből származó anyaglerakó található, melynek elterítéséből 
a terület részbeni feltöltése oldható meg. 
 
A tevékenységből hulladék nem keletkezik, így a környezeti elemekre sincs hatás. 
. 

 
8.2. A telepítéshez-építéshez kapcsolódó műveletek  

 

A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelő hely vagy lerakóhely létesítésére nincs 
szükség.  Az üzemeltetéshez és a telepítéshez tereprendezés szükséges. Ez jelen esetben az 
ingatlan északnyugati részén lerakott, egyéb helyekről származó tereprendezésből lerakott 
köves talaj elsimítását, valamint a mélyebb térszíni helyzetben lévő területrészek feltöltését 
jelenti. A területet jelenlegi állapotában magas balatoni vízszint esetén elöntés fenyegeti. 

A terület egy részének az időlegesen bekövetkező talajvízzel való elöntés miatt vízrendezésre 
is szüksége van. Magas Balatoni vízállás esetén a felszínre jutó csapadék nem képes a tó felé 
lefolyni. Alacsonyabb tó vízállás esetén, ha keleties nagyobb szelek vannak, a tó vize az 
ingatlan keleti oldalát öntheti el. A korszerű víztelenítést napjainkban a területen kiépített 
vízlevezető árokrendszer oldja meg. 

A tevékenység telepítése miatt megnyitott anyagnyerő- vagy lerakóhelyek létesítésére és 
üzemeltetésére nincs szükség. 
 
A telepítéshez és megvalósításához szükséges az építkezéshez felhasznált és beépítésre kerülő 
anyagok, szerszámok és berendezések helyszínre szállítása. Ezek közúti szállítással 
valósulnak meg. 
 
 

8.2.1. A keletkező építési és szilárd hulladékok 
 
Az építés során keletkező fel nem használt anyagok és hulladékok elszállításáról a 
kivitelezőnek kell gondoskodni, a helyi Önkormányzat hulladékgazdálkodási szabályainak 
megtartása mellett.  
 
Az ingatlanon kiépített energia és ivóvíz vezeték nincs, az építkezéshez ideiglenes vételi 
helyek kiépítése szükséges, az energia és víz vételezése ezen a rendszeren keresztül történik.  
 
Az építkezés befejezését követően az ideiglenesen megépített víz és energia vételi helyek 
visszabontásra, vagy egyéb célú felhasználásra kerülnek. A bontás esetén keletkező bontási 
anyagokat másutt felhasználják, így bontási hulladék nem keletkezik. 
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A szállás jellegű épületek megépítéséhez szükséges szállítás, raktározás, tárolás teljes 
egészében az érintett ingatlanokon valósul meg az építés ideje alatt. A tereprendezésre szánt 
talaj, az épületek alapozására felhasznált vas, beton, a falazáshoz, vakoláshoz igénybe veendő 
tégla, homok, mész, cement, a szigetelésekhez szükséges víz és hangszigetelő, valamint 
gépészeti anyagok (víz, és elektromos vezetékek, szerelvények és segédanyagok) beszállítását 
kell megoldani. 

Az építkezés alatt keletkező szilárd kommunális hulladékot gyűjtőzsákokban gyűjtik külön 
tároló helyen. A kommunális hulladékot szerződés alapján rendszeres időközönként 
elszállítják a telepről.  

 
A telephelyen keletkező kommunális hulladék:  300 l/hét 

 

8.2.2. Folyékony hulladékok  

Az építés alatt keletkező szennyvizeket (építők öltözői) elkülönítve, gyűjtőtartályban tárolják, 
annak elszállításáig, majd az erre engedéllyel rendelkező szippantós autóval szállítják el a 
kijelölt szennyvíz ürítőbe.  

Az építés során, megfelelő mennyiségű mobil WC-t kell telepíteni. 

 Az építkezés alatt konténeres kiszolgáló helyiségeket telepítenek. Ennek egy része a 
tisztálkodási feladatokat látja el, csapos víztartállyal és mosdóval, míg a többi rész iroda és 
melegedőként funkcionál.  

 

8.3. A működés során kapcsolódó műveletek  
 
A terület új beépítésének a hatályos előírások szerinti feltétele a teljes közműellátás 
biztosítása. A teljes közműellátáshoz biztosítani kell a közüzemű vízellátást, a közcsatornás 
szennyvízelvezetést, a csapadékvíz elvezetését, a villamos energia ellátást, a vezetékes 
termikus energiaellátást és az elektronikus hírközlési ellátást. A terület jelenleg 
közműellátással kismértékben rendelkezik, a meglévő közművek azonban a megnövekvő 
igények kielégítésére nem alkalmasak, valamint a meglévő nyomvonalak a terület beépítését 
hátrányosan befolyásolnák, ezért azokat új nyomvonalra kell átépíteni. 
 
A közműellátás tervezésénél, a várható igények meghatározásánál figyelembe kell venni a 
többször módosított, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. 
(V.24.) TNM rendelet előírásait. Ennek megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. 
napjától már a 6. mellékletben szereplő, közel nulla energia igényű épületek 
követelményszintjét kell teljesíteni. Ezen követelményszintek mellett fontos új elem, hogy a 
6. melléklet IV. pontja szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző 
méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló 
energiaforrásból kell biztosítani. Ennek kielégítési igényét rendeleti követelmény nélkül is, a 
fenntartási költségek csökkentése érdekében, célszerű megoldani.  
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A hatályos településrendezési eszközökben rögzítettek szerint a tervezési területen megújuló 
energiahordozóként a föld és a nap energiájának hasznosítási lehetősége vehető figyelembe, 
amelyek közül előzetesen rentábilisabbnak a napenergia hasznosítása ígérkezik. A napenergia 
aktív és passzív hasznosítására egyaránt van lehetőség. A napenergia hasznosításánál azonban 
figyelembe kell venni, annak igénybe vételi lehetőségének időjárás függőségét. Így a 
hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, a 
megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes energiahordozók éves 
fogyasztása csökkenthető.  
 
A tervezett lakóépületek termikus energiaellátását a teljes közműellátásra vonatkozó előírások 
alapján vezetékes energiahordozóval kell megoldani, amelyre a földgázellátás, a villamos 
energia és a megújuló energiahordozó hasznosítása áll rendelkezésre. Meg kell említeni, hogy 
az előírások lehetőséget adnak arra is, hogy a teljes közműellátás termikus energiaellátásra 
vonatkozó követelményei kielégítettnek tekinthetők a „hagyományos” vezetékes 
energiahordozók igénybevétele nélkül is, ha azt megújuló energiahordozó és villamos energia 
ellátással elégítik ki.  
 
 

8.3.1. Vízellátás 
 
Ivóvíz 
 
Tihany település ivóvízellátását a DRV Zrt. által üzemeltetett Észak-kelet Balatoni Regionális 
Vízmű biztosítja felszíni és felszínalatti vízbázisai által. A Tihany területén található kutak 
üzemen kívüli létesítmények. A vízbázisokból felhasználható engedélyezett vízmennyiség az 
elmúlt években nem változott. 

 

A Tihany térségében üzemelő hálózatba a nyári csúcsfogyasztási időszakban az Aszófőn lévő 
2 db kút is termel vizet, ezek kapacitása 1500 m3/nap. A regionális rendszerben a víznyomást 
az adott települések körzetében az ellennyomó tározóként működő regionális funkciójú 
tározómedencékben lévő víz szintje határozza meg. Tihany esetében ez a tározó a 
Balatonfüredi 2000 m3-es, a Tihany-Gödrösi 1000 m3-es medencék, valamint a Kiliántelepi 
2x1500 m3-es tározók.  
 
Az 1841/23 hrsz.-ú ingatlan az ún. regionális alapzóna ellátási területén helyezkedik el. A 
zónában a víznyomást a Balatonfüredi ellennyomó tározóként üzemelő 2000 m3-es 
tározómedence vízszintje határozza meg. A tervezési terület körzetében a hálózati víznyomás 
megfelelő.  
 
A tervezési területet határoló Kenderföld út nyomvonalán és annak folytatásában 
magántelkeken keresztül haladó nyomvonalon egy dn 200-as ac vezeték üzemel, majd beköt a 
Rév utcai szintén dn 200-as vezetékbe.  

 

A fejlesztéssel érintett ingatlan jelenleg egy, a volt szennyvíztisztító telepet ellátó dn 50-es 
bekötéssel rendelkezik, amely a Kenderföldi úti vezetékről ágazik le. Ez a bekötő vezeték a 
belső tűzi víz igények kielégítésére nem alkalmas, valamint a nyomvonala a tervezett 
létesítmények elhelyezését is várhatóan korlátozza, ezért ezt a bekötést meg kell szüntetni. A 
Kenderföldi út nyomvonalán, majd a tervezési területen, majd annak folytatásában lévő dn 
200-as vezetéket a Kenderföldi út nyomvonalára kell átépíteni, mert a telekhatár mentén 
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tervezett épületek a meglévő nyomvonalat elépítik. Erről az új, Kenderföldi út nyomvonalú dn 
200-as vezetékről lehet az új bekötővezetéket kiépíteni. Az új bekötővezeték a 200-as ac 
vezetékről „T” idommal ágazik le, a bekötővezeték mérete D 100, anyaga KPE. A 
bekötővezetékre a telekhatáron belül 1,0 m-re megépítendő új vízórát szerelnek, a kombinált 
vízóra mérete 100/80-as, a vízóra előtt és után egy-egy 100-as méretű HAWLE tolózár kerül 
felszerelésre.  

A fejlesztések megvalósításához a DRV által szolgáltatott napi vízmennyiség után 

közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. 

A maximális vízfogyasztás terhelés hozzávetőlegesen 4,2 l/s fogyasztási értékkel 

jelentkezik.  A wellness részen található medencék töltése esetén 10,45 l/s érték adódik. .  

 

A berendezési tárgyak, belső szerelvények védelmére létesítendő szűrő az épületen belül 

kerül elhelyezésre. 

A vezetékben megengedett maximális áramlási sebesség 1,5 m/s. 

Lakás funkció összes napi mértékadó vízfelhasználás  166,2 m3/nap. 
 

Medencetechnológia vízfogyasztása előkalkuláció: 

(1,5 db beltéri –téli/nyári üzem-, 2db kültéri medencére –csak téli üzem – 120 cm-es átlagos 

vízmélységgel) 

• Technológiai vízigény nyáron (pótvíz, szűrőmosás, lábmosók, takarítás):   72  m3/nap  

(153 üzemnap) 

• Technológiai vízigény télen (pótvíz, szűrőmosás, lábmosók, takarítás):      46  m3/nap 

(212 üzemnap) 

Évi teljes vízmennyiségből napi átlagos vízfogyasztás:               57 m3/nap 

• Beltéri medencék töltése évente  kétszeri vízcsere: 350 - 450 m3/alkalom  0,74 m3/nap 

• Kültéri medencék töltése évente egyszer: 150 - 250 m3/év   0,69 m3/nap 

Medencetechnológia átlagos napi vízfelhasználása éves vízmennyiségből kalkulálva:

           58,43 m3/nap 

Szálloda funkció, medencékkel összes napi mértékadó vízfelhasználás: 130,58 m3/nap

   

Tűzi víz ellátás  
 

A lakóépületek várhatóan 3600 l/perc körüli külső tűzi víz igényt a dn 200-e vezetékről 

vételezni lehet. A tervezett szálláshelyet tartalmazó épület tűzi víz igénye 4200-4500 l/min-ra 

várható, ezért a közterületi tűzi vízcsapok felszerelése mellett a telken belül egy tűzi víz 

tározó medence építésére is szükség van. 
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 tűzi víz igény  

  külső   4 200 l/min 

  belső     300 l/min  

 
A tervezett vízvezetéket 15 cm vastag bányahomok ágyazatra kell fektetni. A cső köré 50 cm 
vastagságban szintén bányahomokból készül a visszatöltés. Az ágyazat tömörségi értéke 90%, 
a csőzónáé 85% legyen. A burkolat alá kerülő csőszakaszok munkaárkának legfelső 50 cm-t 
95%-ra kell tömöríteni. A vezeték átlagos fektetési mélysége a rendezett terepszint alatt -1,50 
m. 
A vezetéken tompa hegesztésű csőcsatlakozás nem engedhető meg. A csőkapcsolatokat 
elektrofittingekkel kell megoldani. Valamennyi idom, szerelvény és cső nyomásértéke 10 bar.  
A vezetéket csak sikeres nyomáspróba, fertőtlenítés, öblítés és negatív vízminta birtokában 
lehet üzembe helyezni. 
 

Öntözés 

 

Tekintettel arra, hogy a beépítésre szánt terület zöldítése az elsőrendű tervek között szerepel, 
szükséges a zöld terület locsolása. 

A zöld felület locsolásához szükséges vizet a területre érkező, és az onnan a tó felé elvezetett 
víz visszatartásával, illetve a visszatartott víz elfogyása után a Balatonból kívánják kivenni. 
Az öntözésre szánt víz Balatonból való kitermeléséhez, valamint a csapadékvíz tóba 
vezetéséhez, vízjogi létesítési engedélyezési tervet kell készíteni, és azt a Területileg illetékes 
vízügyi hatósággal (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) engedélyeztetni kell! 
 

Locsolás célú vízfelhasználás a Balatonból   29,5 m3/nap (5 hónap) 
 

8.3.2. Szennyvízelvezetés 
 

A tervezett létesítményben a fenti vízfogyasztásból adódóan a kommunális eredetű 

szennyvizek napi mennyisége 170 m3/nap. 

 

Tihany területéről a szenny-, és csapadékvizek elvezetésére elválasztott rendszerű szennyvíz 
és csapadékvíz csatornákat építettek ki, a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a DRV Zrt.  
A tervezett fejlesztési terület telke melletti telken üzemelt korábban a Tihanyi 
szennyvíztisztító telep. Mára ez megszűnt, a helyén egy szennyvízátemelő berendezést 
építettek, amelyből kivezető - a 7117 j. országos mellékút nyomvonalán megépített - 
szennyvíz nyomóvezeték a szennyvizeket a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepre juttatja. A 
szennyvíztisztító telepen a szennyvizek egy részét megtisztítják, majd a megtisztított 
szennyvizeket a tisztítás nélküli szennyvizekkel együtt a Balaton északi partja mentén 
megépített nyomóvezeték rendszeren keresztül a Balatonfűzfői szennyvíztisztító telepre 
nyomják. A szennyvizek teljes körű tisztítása ott történik, a megtisztított szennyvizek 
befogadója a Veszprémi-séd, amely nem a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik, így a 
Balaton vizét még a tisztított szennyvizekkel sem szennyezik.  
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A területet határoló Kenderföldi út, Rév utca és a 7117 j. országos mellékút nyomvonalán 
egy-egy dn 200-as KGPVC csatorna üzemel. A Rév utcai szennyvízcsatorna a telek Rév utcai 
határán megépített szennyvíz átemelőbe vezeti a szennyvizeket, ebből egy szennyvíz 
nyomóvezetéken keresztül nyomják a szennyvizeket a volt szennyvíztisztító telep helyén lévő 
másik szennyvízátemelő berendezésbe.  
 
A tervezett fejlesztési terület telke csapadékvíz csatorna hálózati szempontból a Balaton 
vízgyűjtő területéhez tartozik, a Rév utca és a 7117 számú út nyomvonalán üzemelő meglévő 
csapadékvíz csatornák a Balatonba szállítják a csapadékvizeket. A csapadékcsatornák 
üzemeltetője a Tihanyi Szolgáltató.  
 
A tervezett létesítmények számára a területen belül elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatornákat kell építeni, amely a keletkező szennyvizeket a telek melletti átemelő 
berendezésekbe vezeti, illetve ami a csapadékot a Balatonba tudja vezetni.  
 

- A fejlesztési területen 170 m3/d szennyvíz fog keletkezni, amely 
szennyvízmennyiséget a telek mellett üzemelő szennyvíz átemelő berendezésbe be lehet 
vezetni. A 170 m3/d szennyvizet az észak balatoni szennyvíztisztító rendszer fogadni 
tudja.  
 
A fejlesztések megvalósításához a DRV által szolgáltatott napi szennyvízmennyiség 
után közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.  
 
- A tervezett fejlesztési terület új létesítményeinek tetőfelületről, a parkolók és az utak 
burkolt felületeiről lefolyó csapadékvíz mennyisége az előzetes számítások szerint 260 
l/s lesz. Ezt a csapadékvíz mennyiséget a befogadó Balaton fogadni tudja.  
 
A tetőfelületi csapadékvizek a Balatonba közvetlenül bevezethetők, a parkoló felületi 
csatornákra a bevezetés előtt olaj és hordalékfogó berendezéseket kell beépíteni. A 
Balatonba vezetéshez a meglévő 7117 út alatti átvezetés és a torkolati műtárgy 
felhasználását, annak felbővítésével javasoljuk.  
 
A zárt csapadékcsatorna hálózat téli-tavaszi magas vízállásos időszakaiban való 
megbízható működőképessége érdekében a hálózati rendszerbe csapadékvíz átemelő 
berendezés beépítését is javasoljuk, azzal a terület több órára való elöntését lehet 
elkerülni. 
 

A területről elvezetésre kerülő szennyvizek mennyiségének méréséről az ingatlan 
telekhatáránál elhelyezett ultrahangos mérő gondoskodik. A berendezés által mért értékek 
jeladón keresztül az akna mellé telepített digitális kijelzőre kerülnek, ahol követhető az adott 
időszak alatt kibocsátott szennyvíz mennyisége. 
 
A munkaárok betakarása előtt a geodéziai felmérést el kell végezni. 
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        7. térkép A tervezett vízellátás 
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8.3.3. Energiaközművek  
 
A vizsgált terület korszerű, vezetékes energiahordozókkal jól ellátott térségben helyezkedik 
el. A villamos energia ellátás, a földgázellátás lehetősége biztosított.  
 
Villamos energiával világítási és technológiai igényeket elégítenek ki. A termikus célú 
igények ellátására a térségben a földgáz is rendelkezésre áll. A hőszivattyús rendszerek 
fejlődésével új építésű lakóingatlanok esetében is egyre jellemzőbb a termikus igények 
villamos energiával történő kielégítése.  
 
Mind a villamos energia ellátás, mind a termikus célú energiaellátás fenntartási költségeit 
jelentősen csökkenheti a megújuló energiahordozók kiegészítő hasznosítása. Erre 
elsődlegesen a nap és a föld energiája hasznosítható és a hasznosítás megoldására előírások is 
kötelezik.  
 
villamos energia igény   2 900 kW 
 
ebből  
közhálózatról     2 050 kW 
 
megújuló energiahordozóval      850 kW 
 
termikus energia igény     3 100 kW 
 
ebből 
 földgázigény (földgáz és 
 megújuló igénybevétele esetén)     430 nm3/h 
 
megújuló energiaigény (földgáz 
 igénybevétele mellett)      300 kW 
 
megújuló energiaigény teljes termikus  
energiaellátásra    930 kW 
 
A továbbtervezés során így a beruházó döntheti el, hogy a termikus energiaellátását milyen 
energiahordozóra, hordozókra támaszkodással tervezi biztosítani. A döntésénél meghatározó 
feltétel, hogy a terület környezeti állapota nem romolhat. Ezt a döntést a beruházás tényleges 
megvalósításakor célszerű meghozni.  
 

Villamos energia ellátási rendszer  
 

A tervezési terület térségének a villamos energia ellátásának üzemeltetője a Győri központú 
E.ON Zrt. Veszprémi Áramszolgáltatási Üzletigazgatósága.  
 
A település és így a tervezési terület ellátása 22 kV-os középfeszültségű hálózatról történik. A 
22 kV-os hálózat táppontja az Aszófői 132/22 kV-os alállomás, ahonnan induló 22 kV-os 
vezetékek fűzik fel a transzformátorokat. A tervezési terület körzetében a transzformátorok 
oszlopállomások és épített házas állomások. A tervezett fejlesztési terület telke körzetében a 
Rév utca, Halász utca kereszteződése körzetében és a Kenderföldi úton a Halásztelepen 
üzemel egy-egy 22/0,4 kVA-es oszlopállomás.  
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A transzformátoroktól kiinduló, az üzemeltető kezelésében lévő kisfeszültségű ellátást 
biztosító hálózat és a közvilágítási hálózat a körzetben földkábeles kiépítésű. 
  
A tervezett fejlesztések teljes körű megvalósítását követően az egyidejű csúcsigény a tervezett 
fejlesztési terület telke körzetében 2900 kW-tal növekszik. Alapbázis szempontjából ezt a 
többlet energiát a meglévő 22 kV-os gerincvezeték hálózati rendszerről biztosítani lehet. Ezek 
kielégítésére 2 db új épített házas transzformátor telepítésére lesz szükség 
.  
Az új létesítmények irányába a transzformátor állomások felől a kisfeszültségű elosztóhálózat 
kiépítése szükséges. Az elosztóhálózatot a település esztétikai megjelenésének javítása 
érdekében földkábelekkel kell kiépíteni. 
  
A tervezett lakóépületek ellátására az energiaigény kielégítése kisfeszültségű hálózatról, 
igénybejelentés alapján történik. Az ehhez szükséges hálózati fejlesztéseket, transzformátor 
létesítést és közterületi kisfeszültségű hálózat építést az ellátásért felelő E.ON tervezteti és 
kivitelezi a csatlakozási díj terhére. 
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     8. térkép Energia közművek és elektronikus hírközlés 
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FÖLDGÁZELLÁTÁS  
 
Tihany földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 
Veszprémi Üzletigazgatósága. A település ellátó hálózata 3 bar-os középnyomású 
elosztóhálózat. A fogyasztókat ellátó kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi 
nyomásszabályozókkal történik.  
 
A vezetékes gázellátás az 1841/23 hrsz.-ú ingatlan körzetében teljes körűnek mondható, 
minden fogyasztói igény kielégített. A Kopaszhegy és a Komp körzetének ellátására a 
központi belterület felől a Kossuth Lajos utca, Rév utca nyomvonalon egy dn 90-es KPE 
gázvezeték épült ki, amely a Rév utcánál már csak dn 63-as méretű. A Kenderföldi úton is dn 
63-as vezeték épült ki a Halásztelepig. Az 1841/23 hrsz.-ú ingatlanra bekötő vezeték nem 
épült ki.  
 
A tervezett fejlesztési területen 430 Nm3/óra földgázigény fog fellépni, amely gázmennyiséget 
(a) sem a Rév utcai, sem pedig a Kenderföld utcai dn 63-as gázvezetékről várhatóan nem 
lehet vételezni, ezért hálózati rendszeren fejlesztéseket kell végrehajtani. A 430 Nm3/óra 
földgázigény kiszolgálására a szolgáltató felé alapközmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetni 
a szolgálati szerződés aláírásakor.  
 
 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI  
 
Ahogyan korábban írtuk, új épületek esetén 2019 első napjától már közel nulla energiaigényű 
épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ennek az energiahatékonysági elvárásoknak 
megfelelően új épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 
25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell megoldani. Erre Tihanyban a napenergia 
hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A tervezett új beruházás megvalósításánál ennek 
teljesítését már kötelezettségként kell kezelni.  
 
A megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházások, napenergia esetén a 
naperőmű panelok elhelyezésére kedvező helyet biztosíthat az épületek tetőszerkezete. Ezért a 
továbbtervezés során az épülettervezés statikájánál a tető ilyen irányú igénybevételi 
lehetőségével is számolni kell.  
 
Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, 
figyelembe kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás 
függőségét. A hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs 
energiaigényeket, a megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes 
energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető, amely az épületek fenntarthatóságát segíti.  
 
A napenergia hasznosításának lehetősége szorosan összefügg a vizsgált terület meteorológiai 
adottságaival, az energiatermelésre alkalmas napsütéses órák számával. Tihany földrajzi 
fekvése alapján az átfogó térképekből évi 1950 napos óra hasznosítható. A napenergia passzív 
és aktív hasznosítására is van lehetőség. A passzív hasznosítás az épület tájolásával, 
energiatudatos kialakításával érhető el. Erre minden új épület tervezésénél célszerű figyelmet 
fordítani.  
A napenergia aktív hasznosítására napkollektor és naperőmű panel alkalmazásával nyílik 
lehetőség. Napkollektorral termelt hőenergia a termikus hő ellátás energiaszükségletének, 
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vagy annak egy részének a kielégítésére hasznosítható. Az általa termelt hőenergiával a 
használati meleg víz termelés oldható meg és fűtési hő szükséglet egy részének kielégítése is 
biztosítható. A napkollektor telepítése a tetőfelületre ajánlott. A hasznosításhoz szükséges 
további berendezés, tároló, keringtető szivattyú stb. az épületgépészet részét képezheti.  
 
A napenergia aktív hasznosításának másik lehetősége naperőmű panel segítségével közvetlen 
villamos energia előállítása. A napenergia hasznosítási lehetősége is időjárás függő. A 
napenergiával történő villamos energiatermelés időjárás függőségére tekintettel a naperőmű 
„ad-vesz” rendszerrel üzemeltethető. A villamos energiát saját fogyasztásra termeli, és 
elosztó-hálózati csatlakozással lehet kiegyenlíteni a fogyasztás-termelés időbeli 
egyenlőtlenségét. A naperőmű telepítése is a tetőfelületre ajánlott, a hasznosításhoz szükséges 
további berendezés az épületgépészet részét képezi. 
 
A rendszer megtérülési mutatóit alapvetően befolyásolja az átvételi tarifa (KÁT), ami 
rendeletben rövid határidőn belül módosítható, így távlati megtérülési időtartamok 
felelősséggel nem becsülhetőek.  
 
 

8.3.4. Elektronikus hírközlés  
 
VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS  
 
A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi. A Székesfehérvári 
szekunder központhoz tartozó 51-es körzetszámú Tapolca primer központ Tihany vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 87-es hívószámon 
csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A vezetékes távközlési 
ellátottság teljes körűnek tekinthető, azaz valamennyi igény kielégített.  
 
Tihany területén keresztülhalad a 71-es út mentén a Tapolca-Balatonfüred optikai kábel, 
amelyhez csatlakozik a Tihanyi ún. kihelyezett fokozat. Ebből látják el a helyi hálózatot, 
amely földkábeles és légvezetékes kivitelezésű.  
 
A fellépő többlet igények kielégíthetők. A hálózatfejlesztést földkábelekkel kivitelezve kell 
kiépíteni.  
 
VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK  
 
A vezetékes ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi 
korlátja nincs. Tihanyban valamennyi vezeték nélküli táv- (T-COM, Telenor, Vodafone) és 
hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.  
 
Tihany területén belül a Kopaszhegyen és a Club Tihany épületén mindhárom szolgáltató 
antennája üzemel.  
 

8.3.5. Hulladékgazdálkodás 
 
A vizsgált területen megépülő nyaraló és lakó ingatlanok csak kommunális hulladékokat 
termelnek. A szilárd kommunális hulladékok szervezett szemétszállítás útján kerülnek a 
megfelelő hatástalanító területre (kommunális hulladéklerakóba). A kommunális hulladék 
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közül a szervezetten gyűjtött szelektív hulladékok szintén a települési begyűjtők révén 
kerülnek a hasznosító helyekre. 
 
Hulladékgazdálkodás helyzete  
 
A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Probio Zrt. végzi. A társaság 
működési területe Balatonfüredre és további 30 településre terjed ki.  
 
A Társaság a működési területén a kommunális hulladék rendszeres begyűjtésén kívül egyéb 
hulladék begyűjtési akciókat is szervez. Ide tartoznak az évente 1 alkalommal megrendezésre 
kerülő ingyenes lomtalanítási, az évente több alkalommal megrendezésre kerülő elektronikai 
hulladék begyűjtési akciók. Az összegyűjtött kommunális hulladék a Királyszentistváni 
Regionális Hulladékkezelő Központ hulladéklerakó telepére kerül. 
 
A kommunális folyékony szennyvizek a telepen kiépített szennyvízgyűjtő hálózat 
közvetítésével kezeletlenül kerül a DRV által üzemeltetett szennyvízgyűjtő hálózatba. 
 
Ugyanez a helyzet a szálláshelyet tartalmazó épület hulladékokkal, ahol a fentieken kívül a 
konyhában veszélyes hulladékok is keletkeznek, mint pl. a sütőolaj, ami szervezett, 
engedélyezett begyűjtőkön keresztül kertül másodlagos hasznosításra. 
 
 

8.4. Felhagyási tevékenység 
 
A felhagyási tevékenység bontási, illetve építési-bontási hulladékok keletkezését vonja maga 
után. Ezek megfelelő ártalmatlanításáról – amennyiben meghaladják az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet 1. számú mellékletében található küszöbértékeket – a hivatkozott rendelet előírásai 
szerint kell gondoskodni. 

 

9.  NYILATKOZAT ÚJ TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSÁRA 
 
A jelen környezeti hatásvizsgálat azért készült el, mert a megváltozandó tevékenység azaz a 3. 
számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez. 3. számú melléklete, A 
környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek:  
 
7. Erdő igénybevétele (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 

a) nem termőföldként való további hasznosítás esetében 10 ha-tól 
b) termőföldként való további hasznosítás esetében 30 ha-tól 

 

84.  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, szálláshely-szolgáltató épület 
vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) mező-, erdő-, 
vízgazdálkodási célra használt területen 
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a) 500 szállásférőhelytől vagy 3 ha terület felhasználástól 

b) 50 szállásférőhelytől vagy 0,5 ha területfoglalástól település 
külterületén lévő védett természeti területen, Natura 2000 területen, 
barlang védőövezetén 

 
128.  Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény 
együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 
 

a) 3 ha területfoglalástól 
b)  300 parkolóhelytől 
c) 50 m-es épületmagasságtól 
d) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang  

védőövezetén 1 ha területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytől 

 
10.  A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ 
TEVÉKENYSÉG  

 
A vizekben való beavatkozások közé tartozó tevékenységeket a következőkben foglaljuk 
össze. 
 

10.1.  Nyomvonalas létesítmények 
 
A nyomvonalas létesítmények mindegyikét fenyegeti a magas talajvíz szintek által okozott 
károsodás.  
 
A közmű gödrök ásása során a talajvíz megjelenésével számolni kell. A munkagödör száraz 
körülmények mellett és felszíni terhelések nélkül, laza kőzetrétegben 1 m mélységig rövid 
ideig megtámasztás nélkül is állékony. Egyébként megtámasztásos dúcolás mellett kell 
biztosítani a munkagödör oldalát. A földmunka egésze alatt a munka és balesetvédelmi 
szabályokat be kell tartani! 
 
A talajvíz megjelenése esetén a munkagödör kiemelésnél figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
munkagödröt dúcolás mellett kell biztosítani. A magas talajvízszínt következtében 
víztermelésre is szükség lehet, amennyiben a vezeték a talajvízszint alá kerül. 
 
A talajvíz megjelenésére már kb. 25-30 cm-es mélységben kell számítani. A víz utánpótlás 
egy része a legfelső homok rétegből, más része az oldalirányban meglévő balatoni összeköt 
tetésből származhat. Ennek kizárásával kisebb vízkiemelés mellett is lehet nyílt 
munkagödörben munkálatokat végezni. A területen készült nagyszámú fúrás által feltárt 
rétegsorokból arra következtetünk, hogy a kereszt rétegzettségből adódóan a homokcsíkok 
esetleg kivastagodhatnak, de ki is ékelődhetnek. 

 

A térszín alatt megjelenő vizek betonra mérsékelten agresszívek, azokat az építkezés idején a 
munkagödörből el lehet távolítani. 

 
Az egyes rétegek fejtési osztálya a feltárási adatok alapján:   
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-     antropogén feltöltés,    IV.  fejtési osztályba 
o iszapos finomhomokos képződmények II-III. osztályba 
o agyagos képződmények   III. osztályba 

 
Gondot kell fordítani a felszíni vizek elvezetésére. 

 
A felszín alá süllyesztett vezetékek előzetes terveit a tárgyalt fejezetekben mutatjuk be. 
 

 
10.2. Talajvizet érintő tevékenységek 
 
 
A talajvizet érintő egyéb tevékenységek közül meg kell említeni a csapadék víz 
szikkasztásának, illetve az öntözés témakörét. 
 
A terület zöld környezetének biztosítása érdekében a beépítetlen területeken zöld felületeket 
terveznek létesíteni. Ez a gyepesítés mellett fák, bokrok telepítését is jelenti.  
 
A zöldterület a játék, sport, pihenés céljára, szabadidő eltöltésére szolgáló, illetve védelmi 
céllal létesített, állandóan növényzettel fedett közterület. A települési zöldfelületek 
legfontosabb szolgáltatásai: csökkentik a hőmérsékletet, növelik a levegő páratartalmát, 
korlátozzák a besugárzást, árnyékolnak, mérséklik a szélsebességet, megtörik a szeleket, szén-
dioxidot kötnek meg és oxigént termelnek, javítják a levegőminőséget, közömbösítik a 
légszennyező anyagokat, megkötik a szálló port, javítják a talaj tápanyagminőségét és 
szerkezetét, élőhelyet biztosítanak az állatvilágnak. A zöldfelületeknek meghatározó szerepe 
van továbbá az előnyös település-, illetve utcakép kialakításában. 
 
 

10.2.1. Csapadékvíz elvezetés 
 
A területen minőségi szempontból csak tiszta csapadékvíz megjelenésével számolunk, melyek 
előtisztítás nélkül kerülhetnek elvezetésre és elszikkasztásra. 

 

Vízmennyiségek 
 
A csapadékvíz mennyiség meghatározásakor 2 éves gyakoriságú, 10 perces záporintenzitásból 
indultunk ki. A felületek levezetési együtthatóját 0,9 értékben vettük fel. 
 
A fenti adatok szerint az épületek tetőfelületeiről és a tervezett útburkolat felületéről lekerülő 
csapadékvíz mennyisége összesen 1258 l/s.  
 
A keletkező csapadékvizeket területen belül kell elszikkasztani. A szikkasztás a szikkasztási 
próbák és a területileg illetékes hatóság által jóváhagyott megoldás szerint kerül kialakításra. 
 
Elszikkasztandó csapadékvíz mennyisége: 
 

s
lQAQ mért 1258=⋅⋅= α  
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Q: elszikkasztandó csapadékvíz mennyisége  
 
A: csapadékvíz elvezetésében érintett terület nagysága (5460 m2) 

Q mért: 2560 has
l

⋅  
 

:α adott felület lefolyási tényezője, 0,9 

 
A csapadékvíz elvezető rendszer leírása: 
 
Az épületekről lekerülő tiszta csapadékvizet külön csatornákban vezetjük el. A burkolatokon 
összegyűlt vizet hagyományos, előre gyártott beton elemekből készülő víznyelők vezetik el. A 
víznyelő 48x48 cm-es csap nélküli ráccsal fedett, építési mélysége 1,20 m. A víznyelőkbe 
beépítésre kerülnek csatornaszem-szűrő berendezések. A szűrőberendezést konzolok tartják a 
víznyelőrács keretében. A víznyelő bekötések minimális esése 10 ezrelék, a bekötőcső D150 
KGPVC. 

 

Követelmények 
 
Mind a csapadékvizet, mind pedig a szennyvízcsatornákat 15 cm vastag bányahomok 
ágyazatra kell fektetni. A cső köré 50 cm vastagságban szintén bányahomokból készül a 
visszatöltés. Az ágyazat tömörségi értéke 90%, a csőzónáé 85% legyen. Burkolat alatti 
csatornaszakaszok munkaárkában a legfelső 50 cm-t 95%-ra kell tömöríteni. 
 
A csövek gumigyűrűs csatlakozásúak, így kielégítik a szenny-, illetve csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatos minőségi, vízzárósági követelményeket. A csövek aknafalhoz történő 
csatlakozásánál KGFP, illetve a HOBAS rendszerhez tartozó befalazó idomot kell alkalmazni. 
Az aknák kialakítása megegyezik a szennyvízcsatornánál írtakkal. 
 
A csatornákat csak sikeres vízzárósági próba után lehet üzembe helyezni. 

 

Az esetlegesen szükségessé váló aszfalt burkolat bontásakor a törmeléket veszélyes 

hulladékként kell kezelni, ideiglenes tárolását, végleges elhelyezését biztosítani kell. 

 

A munkaárok betakarása előtt a geodéziai felmérést el kell végezni. 
 
A szikkasztó-szivárgó rendszert kiépíteni csak vízjogi létesítési engedély alapján lehet a 
Balatonba vezetni. 
 
 

10.2.2. Öntözés 
 
A zöldterületek megfelelő állapotban való biztosítása érdekében elengedetlen a terület 
öntözése. Az öntözésről részletesen a vízfelhasználási fejezetekben foglalkozunk.  A magas 
talajvízszint miatt a locsolás igénye kisebb, mint a normál talajvízszintes területeken. 
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 A magas talajvíz állás miatt különös figyelmet kell fordítani a zöldterület tápanyag 
utánpótlására, minden esetben be kell tartani a területre vonatkozó korlátozásokat, 
jogszabályokat (nitrát érzékeny területek, stb.) 
 
 
 
11. A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, FELHAGYÁSA 
SORÁN AZ EGYES KÖRNYEZETI ELEMEKRE VÁRHATÓAN 
GYAKOROLT HATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE 
 

11.1. Talaj, területhasználat  
 
Tihany településre a módosított Balaton törvény övezeti besorolásai alapján a következő 
előírások vonatkoznak környezeti és épített környezeti elemenkénti felsorolásban (2. sz. 
melléklet) 
 
25. § (1) Btv. 31. §-át megelőzően „Felszíni szennyeződés 39. § A Btv. 45. §-a és 45. §-ának 
alcíme helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:  
„Turisztikai fejlesztési terület övezete  
45. § A turisztikai fejlesztési terület övezetén (Ü-1, mellékletben a 7. sz. ábra):  
a) az 5 ha-nál nagyobb telkek építhetők be, legfeljebb 10%-os beépíthetőséggel;  
b) az épületeket a rendeltetés és a helyi építészeti és táji adottságához igazodva kell 
megtervezni, és az építési engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott 
látványtervet kell mellékelni;  
c) a telek területének legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani;  
d) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos építményeik 
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével a terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.”  
 
 
 

11.1.1. Talajt érintő korlátozások, betartandó előírások 
 
A műtrágyázásra, valamint szervestrágyázásra a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
 

-   Nyilvántartás vezetés: A nitrát érzékeny területen gazdálkodónak folyamatos 
nyilvántartást kell vezetnie. 
 
-  A szervestrágya-kijuttatás mennyiségi korlátjának betartása: Mezőgazdasági 

területre évente szerves trágyával kijuttatott N hatóanyag mennyisége nem 
haladhatja meg 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által 
elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal és 
szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. 
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-  Lejtős területen történő trágyázás: 12%-nál meredekebb lejtésű területre műtrágya és 
szerves trágya csak a jogszabályi feltételek mellett alkalmazható. 17%-nál meredekebb 
lejtésű területre trágya nem juttatható ki. 
 
-  Hígtrágya-kijuttatás: Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi 
hatósági engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen. 
 
-  Műtrágyázás: Nitrát érzékeny területen a műtrágya-felhasználás feltétele, hogy a 
gazdálkodó rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel. 
 
-Szerves trágya termőföldön történő tárolása: Istállótrágya mezőgazdasági területen 
történő tárolása során be kell tartani az ideiglenes tárolásra vonatkozó előírásokat. 

 
Az allergén gyomnövényekkel szembeni védekezés az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1), valamint (4) bekezdésén, valamint a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény 5.§ -án alapul.  
 
 
 Köteles védekezni a károsítók (ide értve a gyomnövényeket is) ellen, ha a szomszédos 
termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely 
módon veszélyeztetik, valamint köteles figyelembe venni az integrált növénytermesztés 
alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.  
 
Továbbá a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.  
 

A talajra gyakorolt hatás a létesítés időszakában elviselhető. 

 

11.2. Talaj- és felszíni vízre gyakorolt hatások 
 
Tihany településre a módosított Balaton törvény övezeti besorolásai alapján a következő 
előírások vonatkoznak környezeti és épített környezeti elemenkénti felsorolásban  
 
Felszín alatti és felszíni vizek  
 
28. § A Btv. 34. §-a és 34 §-ának alcíme helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:  
„Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete  
 
34. § A felszíni vízminőség-védelmi terület övezetén   
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;  
b) épületek építése, bővítése - a településrendezési tervekben a természetvédelmi 
szempontokkal összhangban szabályozott területeken elhelyezett, a régészeti lelőhelyek 
leletmentését és bemutatását lehetővé tevő építmények, a horgászturizmust szolgáló esőbeálló 
jellegű építmények és az illetékes természetvédelmi és vízügyi hatóság egyetértésével 
elhelyezett, legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány 
szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételével - nem engedélyezhető;  
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c) üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó állomás, 
valamint szennyvízürítő nem létesíthető;  
d) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fás szárú növényzet védelmét a 
vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani.” 
  
29. § (1) A Btv. 35. §-át megelőzően a „Tó meder övezete” alcímmel egészül ki.  
(2) A Btv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„35. § A tómeder övezetén  

a) a Balaton tómedre az érvényes partvonal-szabályozási tervben meghatározottakon 
túlmenően nem csökkenthető;  
 

b) a Balaton jogi partvonalát - a partvonal-szabályozási tervtől eltérően - megváltoztatni 
és az élővilágra, a vízminőségre káros befolyással bíró tevékenységet végezni nem 
lehet; 

c) a parti móló, hullámtörő, kikötői építmény és a fürdőházak eredeti formában történő 
újjáépítése kivételével a tómederbe állandó építmény, sziget nem építhető;  
 

d) a tómederhez kapcsolódó élőhelyek védelme érdekében a tómederbe a nád 
gyökérzónáit kevésbé sértő, ideiglenes jellegű, csak az üdülési, illetve 
horgászidényben használatos műtárgy (pl. horgász- és napozóstég) helyezhető el;  

 
e) az I-III. osztályú nádasban, illetve attól legalább 2 m-re, a környezeti kárelhárítás 

vagy az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozás, valamint az engedély 
nélkül létrehozott feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől eltekintve, tilos 
minden olyan mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, csónak- út-, 
horgászhely-létesítés), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg 
a nádas pusztulását eredményezheti;  
 

f) a IV-V. osztályú nádasban - védett természeti terület kivételével - az e) pont szerinti 
tevékenység - a vízi állás létesítés kivételével - a hatóság engedélyével végezhető, vízi 
állás a jegyző engedélyével létesíthető;  
 

g) a védett természeti területen található nádasban osztályba sorolástól függetlenül, 
természetvédelmi kezelés kivételével - amelynek módját a természetvédelmi kezelési 
terv határozza meg - tilos a kotrás, valamint minden olyan tevékenység, amely a nádas 
állományát veszélyezteti, vagy károsítja;  
 

h) a tómeder nádasában, a kihirdetett vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek - első 
felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek - 
által kijelölt kikötésre alkalmas partszakaszokon engedéllyel rendelkező kikötők esetén 
legfeljebb 5 méter széles bejáró, valamint a meglévő közhasználatú strandok előtt, 
fövenyes strandszakasz kialakítása érdekében, a IV-V. osztályú nádasban, legfeljebb 
30 méter széles bejáró a hatóság engedélyével fenntartható;  
 

i) az az üzemeltetési engedélyköteles vízi jármű, amely nem rendelkezik üzemeltetési 
engedéllyel és kiépített kikötőben kikötőhellyel, a tómeder területén nem tárolható;  
 

j) a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi jármű a tómeder területén csak kiépített 
kikötőben tárolható.”  
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11.2.1. Vízrajzi, vízháztartási jellemzők, felszíni vízminőségi mutatók  

 
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása alapján Tihany Község közigazgatási 
területe belvízvédelmi szakasszal nem érintett, belvízzel nem veszélyeztetett, „A nagyvízi 
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben 
szereplő folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel sem érintett település.  
 
A település közigazgatási területén az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízfolyás nincs.  
 
Felszíni vizek  
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a legjelentősebb állóvíz maga a tó. Nyíltvizének területe 
75 cm vízállás mellett 588,5 km2, átlagmélysége 3,36 m. Vízgyűjtőterülete patakokkal, 
kisvízfolyásokkal erősen felszabdalt, kiterjedése 5775,0 km2. A tó átlagos szélessége 7,5 km, 
térfogata 1,978 km3.  
 
A Balatont – mint általában a sekélyvizű tavakat – mind mennyiségi, mind vízminőségi 
vonatkozásban a környezeti változásokra való nagyfokú érzékenység jellemzi. A tó 
vízmennyiségének időbeli változását a természeti tényezők együttesen határozzák meg.  
A tó lefolyása a Sió-csatornán keresztül 1863 óta szabályozott. Az 1863 utáni, már 
rendszeresen mért vízállások a korábbinál kisebb, de még mindig jelentős 
vízszintingadozásokat mutatnak. A Sió-zsilip többszöri átépítése és a Sió-meder vízszállító-
képességének bővítése lehetővé tette a vízszintszabályozás fokozatos módosítását, amely a 
szabályozási sáv szűkítését és emelését jelentette. A tóból történő vízlevezetés mértékét és 
időtartamát a mindenkori vízgazdálkodási igények és a vízszint-szabályozási rend határozzák 
meg.  
 
A jelenlegi vízszint szabályozási előírás 2015 óta van érvényben. Eszerint a tó vízállásának 
megengedhető maximuma 120 cm. 
 

 
1. sz. ábra A Balaton évi minimális, átlagos és maximális vízállása 1863-2012 között 
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Forrás: A Jövő kihívásai a Balaton vízkészlet-gazdálkodása tekintetében, Varga György 
előadása OVF, 2013 
 
A felszíni vizek mennyiségi, minőségi viszonyainak változása  
 
Az utóbbi években a klímaváltozással összefüggésben megemelkedett a hirtelen fellépő, nagy 
intenzitású esők gyakorisága, ami a helytelen földhasználat miatt bekövetkező eróziót 
fokozza, valamint a szennyvíztelephez közeli területeken az átemelőknél kiöntések 
előfordulását  idézi elő.  
 
A település Balaton part menti fekvéséből és idegenforgalmi jellegéből adódóan van néhány 
olyan környezeti tényező, amely meghatározó jelentőségű. Kiemelt fontossága van a Balaton 
vízminőségének, amelyről elmondható, hogy a Balatont és vízgyűjtőjét az utóbbi 15 évben a  
vízminőségi problémák visszaszorulása mellett a vízmennyiség esetenkénti csökkenése 
jellemezte. A jelenlegi vízszintszabályozás bevezetése óta eltelt években a vízszinttel sem volt 
gond.  
 
A Balaton vízminősége – a tavat tápláló vízmennyiség változásaitól függetlenül – 1995. évtől 
jellemzően jónak és stabilnak mutatkozik. Még a vízhiányos években is gyakorlatilag mindig 
kiváló, illetve jó volt a Balaton vízminősége. A vízminőség közvetlen hatása a strandoknál 
jelentkezik, ahol a természetes állapotváltozáson túl a környezet rendezésével segítette az 
önkormányzat a minőség javulását. 
 
A műtrágyázásra, valamint szervestrágyázásra a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 

11.2.2. Szennyvízre vonatkozó szabályok 
 
A Balaton törvény alapján elkészült a település szennyeződés érzékenységi besorolása, amely 
alapján területének egy része szennyeződésre fokozottan érzékeny (SZ-1.), így a talaj és ezen 
keresztül a felszín alatti vizek és a Balaton veszélyeztetettsége fokozott mértékű. A terület 
(fokozott) érzékenysége miatt mindenféle tevékenységet nagyobb figyelemmel kell végezni (a 
felszín alatti vizek és a földtani közeg védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
iránymutatásainak figyelembevételével).  
 
A Balaton, mint állóvíz sajátos adottságokkal és problémákkal rendelkező sérülékeny 
ökoszisztéma, melynek védelméről több kormányintézkedés rendelkezik (2035/2001 (II.23.) 
Korm. határozat, 2153/2002, (V.15.) Korm. határozat, valamint a 1033/2004. (IV. 19.) Korm. 
határozat).  
 
Meg kell akadályozni, hogy a Balatonba a vízgyűjtő területről bejuthassanak a különböző 
diffúz és pontszerű szennyező forrásokból származó emittált szennyező anyagok, ezért a bel- 
és külterületi vízrendezést, a csapadékvíz gazdálkodást meg kell oldani a település teljes 
területén.  
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Az éghajlatváltozás következtében növekszik a szélsőséges időjárási események gyakorisága, 
ami az eddigieket meghaladó kockázatot jelent. Fel kell készülni a mind hevesebb viharokra, 
hirtelen nagy csapadékokra, hőhullámokra. Ezen változások mindegyike kedvezőtlen 
vízgazdálkodási és vízminőség védelmi szempontból. Alkalmazkodási intézkedésként fontos 
a csapadékvizek visszatartása, beszivárogtatása, és az erózió csökkentése 
 
 
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
 
A területen minőségi szempontból csak tiszta csapadékvíz megjelenésével számolunk, melyek 
előtisztítás nélkül kerülhetnek elvezetésre és elszikkasztásra. 

 

A szikkasztó-szivárgó rendszert kiépíteni csak vízjogi engedélyben rögzítettek alapján lehet. 

A létesítés vizekre gyakorolt hatása elviselhető. 

 

12.   A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETET 
 

12.1. A terület természetvédelmi védettsége 
 
A terület nem része a Natura 2000 hálózatnak.  
A terület nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  
A területen nincsenek ex lege védett területek. 
 
A terület része a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parknak, vagyis országos jelentőségű védett 
területnek.  
 
Természetvédelem  
 
A természetvédelem az élő és élettelen természeti értékek és azok rendszereinek megóvását 
célozza. Egyik fő célja a biológiai sokféleség megőrzése, amelynek alapja a természetes és 
természet közeli élőhelyek működőképes állapotban történő megóvása.  
 
A Balaton Európa legnagyobb édesvízi tava, mely 1989. március 17. óta Ramsari terület (a 
Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizek védelmével foglalkozik). Ez az 
egyetlen olyan magyarországi Ramsari terület, mely csak időszakosan védett, mivel a nyári 
turista időszakban szabadon használható.  
 
Magyarországra az uniós csatlakozás óta érvényes a Madárvédelmi- és az Élőhely védelmi 
Irányelv. Ezért kötelező volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, valamint állat- és 
növényfajok védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának a 
részeivé váltak. Különleges madárvédelmi területek és különleges természet megőrzési 
területek kerültek meghatározásra. A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 
2000 terület. Védett területeink csaknem teljes egészében bekerültek a hálózatba, de ezeken 
kívül további, körülbelül 1.2 millió hektár kapott védettséget. Ezek között sok a 
mezőgazdasági terület, így a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, 
gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás, fenntartható 
gazdálkodás kerülhet előtérbe.  
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2004-ben lépett életbe a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet (2010-ben módosításra került sor) 
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, valamint a 
45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről.  
 
A rendelet célja az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó közösségi 
jelentőségű, és kiemelt jelentőségű közösségi élőhely típusok, valamint vadon élő növény- és 
állatfajok élőhelyének megőrzése, és ezáltal a biológiai sokféleség fenntartása, megőrzése és 
az ehhez szükséges szabályok megállapítása.  
 
Magyarország első tájvédelmi körzetét az ország egyik legváltozatosabb, legattraktívabb, 
ugyanakkor természettudományos szempontból az egyik legjobban megkutatott területén, a 
Tihanyi-félszigeten hozták létre 1952-ben, mely 1997-ben része lett az akkor megalakuló 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak.   
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentőségű 
különleges természet-megőrzési területek Tihany területén: 
 
Tihany  
0140/2, 0140/3, 0140/16  
 
Tihanyi félsziget (HUBF20006)  

024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/9, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 
024/14, 024/15, 024/16, 024/17, 024/18, 024/19, 024/20, 024/21, 024/22, 024/23, 024/24, 024/25, 
024/26, 024/27, 024/28, 024/29,024/30, 024/31, 024/33, 024/34, 024/35, 024/36, 024/37, 024/38, 
024/39, 024/40, 024/41, 024/42, 024/43, 024/44, 024/46, 024/47, 024/48, 024/49, 024/50, 024/51, 
024/52, 024/53, 024/54, 024/55, 024/56, 024/57, 024/58, 024/59, 024/60, 024/61, 024/63, 024/64, 
024/65, 024/66, 024/67, 024/68, 024/69, 024/70, 024/71, 024/72, 024/73, 024/77, 024/78, 024/79, 
024/80, 024/81, 024/82, 024/83, 024/84, 024/85, 024/86, 024/87, 024/88, 024/89, 024/90, 024/91, 
024/92, 024/93, 024/94, 024/95, 024/96, 024/97, 024/99, 024/100, 024/101, 024/102, 024/103, 
024/104, 024/105, 024/106, 024/107, 024/108, 024/109, 024/110, 024/111, 024/112, 024/113, 
024/115, 024/116, 024/117, 024/118, 024/119, 024/120, 024/121, 024/122, 024/123, 
024/124,024/125, 024/126, 024/127, 024/128, 024/129, 024/130, 024/131, 024/132, 024/133, 
024/134, 024/135, 024/136, 024/137, 024/138, 024/139, 024/140, 024/141, 024/142, 024/143, 
024/144, 024/145, 024/146, 024/147, 024/148, 024/149, 024/150, 024/152, 024/153, 024/154, 
024/155, 024/156, 024/157, 024/158, 024/161, 024/162, 024/163, 024/164, 024/165, 024/166, 
024/167, 024/168, 024/169, 024/171, 024/172, 024/175, 024/176, 024/177, 024/178, 024/179, 
024/180, 024/181, 024/182, 024/185, 024/186, 024/187, 024/188, 024/189, 024/190, 024/191, 
024/192, 024/193, 024/194, 024/195, 024/197, 024/198, 024/199, 024/200, 024/201, 024/202, 
024/203, 024/204, 024/205, 024/206, 024/207, 024/208, 024/209, 024/210, 024/211, 024/212, 
024/213, 024/214, 024/215, 024/216, 024/217, 024/218, 024/219, 024/220, 024/221, 024/222, 
024/223, 024/224, 024/225, 024/226, 024/227, 024/228, 024/229, 024/230, 024/231, 024/232, 
024/233, 024/234, 024/235, 024/237, 024/238, 024/239, 024/240, 024/241, 024/242, 024/243, 
024/244, 024/245, 024/246, 024/247, 024/248, 024/249, 024/251, 024/252, 024/253, 024/254, 
024/255, 024/256, 024/257, 024/258, 024/259, 024/260, 024/261, 024/262, 024/263, 024/264, 
024/265, 024/266, 024/267, 024/268, 024/269, 024/270, 024/271, 024/272, 024/273, 024/274, 
024/275, 024/276, 024/277, 024/278, 024/279, 024/280, 024/281, 024/282, 024/283, 024/284, 
024/285, 024/286, 024/287, 024/288, 024/289, 024/290, 024/291, 024/292, 024/294, 024/295, 
024/296, 024/297, 024/298, 024/299, 024/300, 024/301, 024/302, 024/303, 024/304, 024/305, 
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024/306, 024/307, 024/308, 024/311, 024/312, 024/313, 024/314, 024/315, 024/316, 024/318, 
024/319, 024/321, 024/322, 024/323, 024/324, 024/325, 024/326, 024/328, 024/329, 024/330, 
024/331, 024/332, 024/334, 024/335, 024/336, 024/337, 024/338, 024/339, 024/340, 024/341, 
024/342, 024/343, 024/344, 024/345, 024/347, 024/348, 024/349, 024/350, 024/351, 024/352, 
024/353, 024/354, 024/356, 024/357, 024/358, 024/359, 024/360, 024/361, 024/362, 024/363, 
024/364, 024/365, 024/366, 024/367, 024/368, 024/370, 024/371, 024/372, 024/373, 024/374, 
024/375, 024/376, 024/377, 024/378, 024/379, 024/380, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031/1, 
031/2. 

Területe 1562 ha (fokozottan védett 195 ha). Az 1927-ben Tihanyban alapított Biológiai 
Kutató Intézet munkatársai nemcsak a tó vizének élővilágát kutatták, hanem rendkívül 
részletes vizsgálatokat is végeztek a félsziget szárazföldi részein. Tihany geológiájával, 
növény- és állatvilágával több száz tudományos publikáció foglalkozott. Ezek mind a 
természetvédelmi oltalom alá helyezést támasztották alá. 

A természeti értékek európai szintű elismerésére 2003-ban került sor: az Európa Tanács a védett 
természeti területek Európa Diplomáját adományozta a félszigetnek 

 

 

13.  MEGVALOSÚLÁS KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSOK 

 
13.1. A felszíni talajt érintő hatások 

 
A tervezett beruházás kiemelt üdülőhelyen, kiemelt minőségi körülmények közötti 
megvalósulását tervezik. Ezen megvalósulás a felszín és a felszínen lévő talaj védelmét is 
figyelembe veszi, abban visszafordíthatatlan természeti környezetváltozást nem 
prognosztizálhatunk.  
 
 
13.2. A felszíni és felszín alatti víztesteket érintő hatások 

A korábban ismertetet, és a talajvíz minőségét, mennyiségét károsan befolyásoló tényezőkkel 
nem terveznek.  

A különböző, a talajba helyezett vezetékrendszerek megépítése és fenntartása a szakmai és 
jogi előírások betartásával történő megépítése esetén nem változtatja sem a talajvíz szintjét, 
sem annak minőségét. 

A csapadékvíz szikkasztása, elsősorban az épületek tetőiről és a szilárd útburkolatokról 
összegyűjtött víz esetében jelent kockázatot.  A víz összegyűjtése és a szikkasztás előtt az 
olajfogók beépítése, és szakszerű karbantartásával csökkenteni lehet a szikkasztandó víz 
veszélyes anyag tartalmát. 

13.3. Az energetikai igény csökkentésének hatása 
 

13.3.1. Megújuló energia 
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A föld hő hasznosítása az időjárástól független energiaforrás. 
 
Ezek közül két alapvető módszer ismeretes. Az egyik, a hő gyűjtő szondákat helyezi le a 
földbe, olyan mélységbe, ahol állandó a közeg hőmérséklete. A másik módszer, amikor a 
talajban lévő víz hőmennyiségéből cserélnek le hőmennyiséget. Ehhez kútpár(ok) létesítése 
szükséges, egyikből a kitermelt vizet hőcserélőkbe vezetik, majd a lehűtött vizet ismételten 
visszajuttatják a földbe. Hűtési funkciók esetén a hőcserélőt fordítva használják. 
 
Kedvezőtlen, hogy korszerű megújuló energia hasznosítására alig van példa a településen, 
többnyire magánházaknál fordul elő. A megújuló energiák terén több lehetőség is adódik: 
kézenfekvő megoldást jelenthet a napenergia, a talaj-, és levegő hő, valamint a szélenergia 
hasznosítása. 
  
Azt az energiát, amely az összes Földön található és kitermelhető kőolajkészletekben rejlik, a 
Nap 1,5 nap alatt sugározza a Földre. Az emberiség jelenlegi, évi energiafogyasztását a Nap 
egy órányi energia kibocsátása teljes egészében fedezné.  
 
Derült, napos időben hozzávetőleg 1kW erősségű sugárzás érkezik minden négyzetméternyi 
felületre. Az éves, átlagos napsugárzás Magyarországon 3,17 kWh (11,4 MJ) 
négyzetméterenként naponta.  
 
A Napból érkező energia hasznosításának két alapvető módja létezik: a passzív és az aktív 
energiatermelés.  
 
Passzív hasznosításkor az épület tájolása és a felhasznált építőanyagok a meghatározóak. 
Ilyenkor az üvegházhatást használjuk ki hőtermelésre. Alapjában véve passzív napenergia-
hasznosító minden olyan épület, amely környezeti adottságai, építészeti kialakítása 
következtében képes használni a Nap sugárzását mint energiaforrást. A passzív napenergia-
hasznosítás főként az átmeneti időszakokban működik, vagyis akkor, mikor a külső 
hőmérséklet miatt az épületen már/még hő veszteség keletkezik, de a napsugárzás még/már 
jelentős.  
 
Az aktív energiatermelésnek két módja van. Első módszer, hogy a napenergiát hőenergiává 
alakítjuk. A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia 
felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. 
A másik módszerrel – az ún. fotovoltaikus eszköz (PV), vagyis napelem segítségével – a 
napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítjuk. A napelemek elterjedését 
nagymértékben hátráltató tényező az áruk, a nem kiforrott és felhasználóbarát törvényi 
szabályozás, továbbá, hogy csak napsütésben képesek hatékonyan működni.  
 
Magyarország a 47. szélességi fokon, kb. 2000 óra/év napsütésessel kedvezőbb helyen van. A 
beesési max. szög a vízszinteshez délben nyáron 66°, télen 19°, ami a gyakorlatban jó 
kollektor-elhelyezési lehetőséget ad.  
 
A napkollektorokat szerkezetük, közegük és az alkalmazás rendszere szerint különböző 
csoportokba oszthatjuk.  
 
A lég kollektor olyan napkollektor, amely napenergiával történő légfűtésre, más néven 
szoláris légfűtésre használható.  
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A nagymértékben növekvő energiaárak mellett kiemelkedő jelentőségű a meglévő rendszerek, 
épületek energia hatékony üzemeltetése, amely többféle úton is megvalósítható.  
 
 

13.3.2. Gépészeti korszerű ellátások  
 
Ma már gyakran használt, új beruházásoknál szinte mindenütt használt módszer a 
hagyományos világító izzók helyett energia hatékony típusok, kompakt fénycső, led 
világítótestek használata. 
 
A fűtés hatékonyságának növelése gázkészülékek szakemberrel történő rendszeres 
felülvizsgáltatása és tisztíttatása, korszerű lapradiátorok, önzáródó ajtók programozható, 
megfelelően elhelyezett szoba termosztát alkalmazásával megoldható. 
 
Szintén megtakarítással jár az ipari segédlétesítmény levegő ellátó rendszer tömítetlenségének 
biztosítása. 
 
Az épülethűtés módjának megválasztásával, a lehetőségeket kombinálva energiatakarékos és 
környezetet kímélő módon tudjuk biztosítani a megfelelő hőmérsékletet, valamint külső 
árnyékolók használata (redőnyök, zsalugáterek, hővédő fólia), árnyékoló növényzet telepítése, 
belső árnyékolók alkalmazása (sötétítő függöny, reluxa, stb.) korszerű, szabályozható módon 
szellőztető berendezések, tetőventillátorok, központi elszívó ventillátorok beépítése szintén jó 
az energia hatékonyság felé vezető úton. 
  
Javasoljuk az „A” energiahatékonyságú, inverteres klímaberendezés alkalmazását. Jó hatást 
biztosít az épületek szigetelése: külső falak hőszigetelésével, valamint a födémek, padlásterek 
szigetelése, korszerű, komplett nyílászárók alkalmazása, szellőzés technika beépítésével 
együtt, ami a mai építkezéseknél elengedhetetlen. 
 
 
 

13.4. A légszennyező hatások   
 

13.4.1. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 
 
A környezet állapota képezi azt a viszonyítási alapot, amelyet összevetve a várható helyzet 
mennyiségi és minőségi jellemzőivel az eredményeket értékelni lehet. A környezeti 
alapállapot és a tervezett tevékenység megkezdése utáni várható állapot különbsége ad 
objektív támpontot a környezeti hatások értékeléséhez. 
A várható hatások minősítését az MI 1345-1990 jelű műszaki irányelvben leírtak szerint 
végeztük, és az MI 10-504-1/1992. műszaki irányelv minősítési kategóriáit alkalmaztuk, 
melyeket a következő táblázatban foglaltunk össze.  
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 1. sz. táblázat  Minősítési kategóriák 

Minősítési 
kategória 

jele 

Minősítési 
kategória neve 

Az alapállapothoz viszonyított változás jellemzése Határértékhez 
viszonyított jellemzés 

J Javító Mérhető, észlelhető javulás Határérték alatt 

H Helyreállító Környezet visszakerülése az eredeti állapotba Határérték alatt 

S Semleges A változás nem mérhető, vagy nem észlelhető Határérték alatt 

E Elviselhető A változás a határérték, vagy a szakmailag elvárható 
érték alatt marad 

Határérték alatt 

T Terhelő A rövid ideig tartó hatás szignifikáns változást nem 
okoz, de a hosszú ideig tartó igen. A változás a hatás 
elmúltával megszűnik. 

Határérték közelben, 
vagy átmenetileg 
határértéken 

V Veszélyeztető A rövid ideig tartó hatás szignifikáns változást okoz, 
amely a hatás elmúltával nem szűnik meg. 

Átmenetileg határérték 
felett 

K Károsító Rövid vagy hosszú ideig az állapotot vagy szakmai 
elvárást meghaladó hatás 

Folyamatosan határérték 
felett 

 
 

13.4.2. Levegő minőségre gyakorolt hatások vizsgálata 
 
 
A levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket a 306/2010.(XII.23.) Korm. 
rendelet határozza meg. A Korm. rendelet 5. §-a a védelmi övezet kialakítását határozza meg. 
A további vonatkozó előírásokat a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
tartalmazza. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről a 4/2002.(X.7.) 
KvVM rendelet intézkedik. A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokat a 6/2011. 
(I. 14.) VM rendelet írja elő A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai 
kibocsátási határértékeire vonatkozó előírásokat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet állapítja 
meg. A közúti közlekedésből származó légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendeletben rögzített határértékek alapján minősíthető. 
A 26/2014. (III.25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület 
kibocsátásának korlátozásáról rendelkezik. 
 
A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluor tartalmú 
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről rendelkezik. Az előírások szerint a 3 
kg és annál nagyobb hűtőközeg töltetű légkondicionáló vagy hűtőberendezéseket be kell 
jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 
 

 Jelenlegi állapot bemutatása 

Tihany Veszprém megyében található, a Tihanyi-félszigeten, a Balaton által három oldalról 
körülvéve. ÉNY-ra és É-ra Aszófő és Balatonfüred határolja.   
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A tervezési terület a kb. 25 ha-os Kenderföldek egyik meg nem valósult fejlesztési területén 
található a Tihanyi-félsziget D-i részén, a révtől ÉK-re (Kid-Sz) különleges szállás, szálloda 
és ellátó területen. A tervezett lakóparkot É-ra, ÉNY-ra, NY-ra és DNY-ra (Kp) közpark 
határolja, amelyen túl (Üh) hétvégiházas üdülőterületek találhatók. ÉK-i irányban (Üü) 
üdülőházas üdülőterület (Garda Hotel), K-i irányban É-ról D felé haladva (K-pt) 
természetközeli közpark és (Zkp) közpark található. Ezen túl a parti út (7117. jelű mellékút) 
húzódik, azon túl pedig a Balaton-tó. DDNY-i irányban a (Zkp) közpark területeken túl (Kid-
Sz) különleges szállás, szálloda és ellátó terület van. 
A tervezett létesítmény közelében védendő ingatlanok vagy épületek több irányban 
találhatóak. Ezek közül néhánynál vizsgálati pontot is felvettünk. 
(Üh) hétvégiházas üdülőterületen található védendő épület: 

• az 1836 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 4 m magasságban – felvett V1. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától DNY-i irányban kb. 
164 m.  

• az 1831/1 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 7 m magasságban – felvett 
V2. vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától NYDNY-i 
irányban kb. 116 m.  

• az 1822 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 6 m magasságban – felvett V3. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától NY-i irányban kb. 
68 m.  

• az 1817 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 6 m magasságban – felvett V4. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától NYÉNY-i irányban 
kb. 65 m.  

• az 1808 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 6 m magasságban – felvett V5. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától ÉNY-i irányban kb. 
61 m.  

(Üü) üdülőházas üdülőterületen található védendő épület: 
• a lakóparktól ÉK-re lévő 1847 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – az ÉNY-ra néző szobai 

ablak előtt 1,5 m magasságban – felvett V6. vizsgálati pont távolsága a tervezési 
terület legközelebbi pontjától DK-i irányban kb. 15 m.  

• a lakóparktól ÉK-re lévő 1847 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a DNY-ra néző szobai ablak 
előtt 1,5 m magasságban – felvett V7. vizsgálati pont távolsága a tervezési terület 
legközelebbi pontjától DK-i irányban kb. 43 m.  

A tervezett beruházás (Kid-Sz) különleges szállás, szálloda és ellátó besorolású területén – 
amelyet zajszámítás szempontjából üdülőterületnek vettünk – lévő tervezett és egyben 
védendő épületek vizsgálati pontjai:  

• Lakóházak legfelső szintjén 13,5 m magasságban a szobai ablakok előtt 2 m-rel lettek 
felvéve: V8. - V10., V12. - V14. és V23. – V28. vizsgálati pont. 

• Szálloda legfelső szintjén 15,5 m magasságban a szobai ablak előtt 2 m-rel lett 
felvéve: V11. vizsgálati pont. 

Mivel a tervezési terület a Balaton partjához igen közel helyezkedik el, ezért a Tihanytól 
KÉK-re 19 km-re lévő Siófokra vonatkozó meteorológiai adatokat (szélsebesség, szélirány, 
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légköri stabilitási kategória) vettük alapul, mivel ez volt a rendelkezésre álló települések közül 
legközelebb a tervezési területhez, és szintén a Balaton partján helyezkedik el.  
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 
területre interpolált, és a mérőállomások távolságával súlyozott 2005-2016. évi átlagadatait 
használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően a legközelebbi mérőállomások adatai 
alapján határoztuk meg. 
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a 
háttérterhelés különbsége. 
 

2. sz. táblázat  1 órás átlagolású légszennyezettségi határértékek 
 

Levegőszennyező anyag 
Határérték  

(µg/m3) 
Háttérterhelés 

(µg/m3) 
Terhelhetőség 

(µg/m3) 
NITROGÉN-OXIDOK 200,0 38,5 161,5 

SZÉN-MONOXID 10000,0 550,2 9 449,8 
 

A vizsgált terület levegőminőségét elsősorban a környező közlekedési utak határozzák meg, 
jelentősebb légszennyező ipari forrás nem található a közelben. 
 
Éghajlati viszonyok 

Siófokon az évi középhőmérséklet 11,2 C° az Országos Meteorológiai Szolgálat publikus 
adatai szerint. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati térképei szerint Tihany környékén szintén az 
ÉÉNY-i irány az uralkodó, ezért a siófoki szélviszonyokat vettük alapul. Az átlagos 
szélsebesség a térkép szerint 3,2 m/s körüli, így ezt az adatot használtuk számításainkban. 
 

 
2. sz. ábra  Uralkodó szélirány és átlagos szélerősség Magyarországon (forrás: OMSZ) 
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Tihanyra tehát a siófoki szélrózsát és stabilitási kategóriatáblázatot vettük alapul.  
 
Az uralkodó ÉÉNY-i irányú szelek irányában jellemzően lakatlan területek vannak a közelben 
(Balaton-tó), így az uralkodó szelek e területek felé szállítják a légszennyező anyagokat.  
 

 

3. sz. ábra  Szélirány és szélerősség gyakorisága Siófok környezetében 

 

 
 

4. sz. ábra  Légköri stabilitási kategóriák relatív gyakorisága Siófok környezetében 
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Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a tervezett létesítmény területén a semleges és 
enyhén stabil légrétegződés és légköri stabilitási kategória jellemző, ezért a rövid távú 
vizsgálatokat erre az állapotra végeztük el. Ennek megfelelően a légköri stabilitás jellemző 
értékére súlyozott átlagolással 0,331-et kaptunk. 
 
A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari 
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, azonban nem hanyagolhatók el a 
különböző meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések 
sem.  
 
A település környezetében légszennyező forrásként a környék közútjai, elsősorban a települést 
érintő 71-es és 7117-es számú út vehető számba. A 7117-es út a tervezési terület legközelebbi 
szélétől DK-i irányban 46 m-re húzódik.  
 
Közlekedésből származó levegőterhelés 
 
A zajvédelmi fejezet alapállapot részében bemutattuk a lakópark és szálloda működési 
forgalmával érintett két meglévő és az újonnan létesítendő útszakaszok forgalmát. Ezek közül 
a 7117-es út országos közút. A zajvédelmi fejezet „Szállítási útvonal közvetett hatásterülete” 
c. részében találhatóak a járulékos forgalommal érintett útszakaszok várható forgalmi adatai. 
Az ottani adatok alapján látható, hogy az alapállapotban is jelentősen kiugró forgalmú 7117-
es út forgalma fog a legjelentősebben nőni a megvalósulásra kerülő beruházás nyomán. Ennek 
forgalma kb. a meglévő forgalom 1/3-ával fog növekedni az üzemelési fázisban. Mivel a 
forgalom a munkaterülettől függően érintheti a Kenderföld utca meglévő zsákutcás szakaszát 
is, ezért a 7117-es számú útra és a Kendeföld utcára vonatkozóan vizsgáltuk a levegővédelmi 
hatásokat. A 7117-es úthoz képest az összes többi útszakaszon együttvéve sem lesz akkora 
forgalom az üzemelési fázisban, mint ezen az úton. Minden más útszakaszon ennél sokkal 
kisebb mértékű lesz a teljes forgalomból adódó légszennyezés. 
A 7117-es úthoz legközelebbi védendő épület a Kenderföld út 5. sz.-ú, 1700 hrsz.-ú 
ingatlanán található, ezért itt vettük fel a V15. vizsgálati pontot az úttengelytől kb. 16 m-re 
(Üh) hétvégiházas üdülőterületen 4,5 m magasságban a járulékos forgalom levegővédelmi 
vizsgálataihoz.  
 
A Kenderföld út a 7117. j. úthoz a vitorlás kikötőnél kapcsolódó, zsákutcaként üzemelő 
szakaszához a legközelebbi védendő épület a Kenderföld út 1848 hrsz.-ú ingatlanán található, 
ezért itt vettük fel a V16. vizsgálati pontot az úttengelytől kb. 5 m-re (Üü) üdülőházas 
üdülőterületen 1,5 m magasságban. 
 
A létesítményhez kapcsolódó közlekedési forgalom környezeti hatásának értékeléséhez a 
vizsgált utak, mint vonalforrások légszennyezőanyag kibocsátását a zajvédelmi fejezetben 
részletezett forgalmi adatok alapján közelítettük. 
 
A járművek fajlagos emissziós tényezőinél a szakirodalomban a gépjárművek NOx 
kibocsátása alapos szakirodalmi vizsgálatokkal rendelkezik és ennél a komponensnél a 
legkisebb a jellemző kibocsátás/környezeti terhelhetőség aránya, így ennek vizsgálati 
eredményeit a többi komponensre vonatkoztatva a biztonság irányában tértünk el a valóságtól. 
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A járművek kipufogógázában lévő légszennyező anyagok fajlagos mennyiségei forgalmi 
viszonyok között a KTI által 2004. évre készített járműstatisztikai tanulmány adatai alapján a 
7117-es és a Kenderföld úton megengedett sebességeknél a vizsgált útszakaszra: 
 

3.  sz. táblázat  Nappali mértékadó órai forgalom és kibocsátások a 7117-es úton 

 
Járműkategória Nappali MOF 

(jmű) 

Járművek fajlagos NOx 

kibocsátása 

 (g/km × jmű) 

Járművek NOx 

kibocsátása 

(mg/m × s) 

I. Járműkategória (50 km/h) 194 1,42  0,0765 

II. Járműkategória (50 km/h) 10 5,46 0,0151 

III. Járműkategória (50 km/h) 2 5,99 0,0033 

  Összesen: 0,0949 

 
 

4. sz. táblázat Nappali mértékadó órai forgalom és kibocsátások a Kenderföld úton 

 
Járműkategória Nappali MOF 

(jmű) 

Járművek fajlagos NOx 

kibocsátása 

 (g/km × jmű) 

Járművek NOx 

kibocsátása 

(mg/m × s) 

I. Járműkategória (30 km/h) 5 1,33 0,0018 

II. Járműkategória (30 km/h) 0 5,66 0 

III. Járműkategória (30 km/h) 0 6,25 0 

  Összesen: 0,0018 

 

A közlekedési légszennyezés mértékének számítását a forgalmi adatok alapján az MSZ 
21459/2 10. számú szabvány szerint végeztük el, míg a turbulens szóródási együtthatót az 
MSZ 21457/4 számú szabvány alapján számítottuk az Imagináció Mérnökiroda Kft. saját 
fejlesztésű AIRCALC szoftverének segítségével.  
Műszaki alapparaméterek 

• A forrásokat a vizsgált időtartományokon belül folyamatosan és egyenletesen 
üzemelőnek feltételeztük. 

• Az effektív kibocsátási magasságokat a járművek turbulenciakeltő hatásának 
megfelelően figyelembe vettük (1 m). 

• Tihany területén a korábban említettek szerinti 3,2 m/s súlyozott szélsebességet és 
enyhén stabil levegőstabilitási állapotot (Pasquill E kategória) feltételeztünk. Ennek 
megfelelően a p szélprofil egyenlet kitevőjét 0,331 értéknek állapítottuk meg. 

• A számításnál az útra közel merőleges KDK-i, illetve ÉNY-i szélirányt vettük alapul, 
amely a legnagyobb mértékben terheli az útközeli területeket. 

• A környező területet a felületi érdességi paraméter szempontjából falusias területnek 
tekintettük és a modellben ennek a területre jellemző átlagértékét 1,0 m-nek állítottuk 
be. 
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• Az út melletti domborzati viszonyokat sík területre jellemző paraméterrel vettük 
figyelembe. 

• A vizsgált légszennyező komponensek kémiai átalakuláson a terjedés során nem 
mennek át, ezért a vonatkozó felezési időt nullának vettük, továbbá mind a száraz, 
mind a nedves ülepedés hatásától eltekintettünk.  

A számítás eredményeként adódó koncentrációdiagramot megvizsgálva értékeltük a vizsgált 
út forgalmának hatását a levegőminőségre.  
 

5. sz. táblázat  Terjedésszámítás eredményei nitrogén-oxidokra (NOx) a 7117-es útra 
nappali időszakra vonatkozóan (1 órás átlagértékek)  

 
Mérvadó forrás: 

7117-es út  
Átlagkonc. hatásterületen (1 m) [μg/m3] 6,6 

Terhelhetőség [μg/m3] 161,5 

Határérték [μg/m3] 200 

 
 

 
 
5. sz. ábra Terjedésszámítás diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali időszakra 
vonatkozóan 

 
Az adatokból jól látható, hogy az útszakasz forgalmának légszennyezőanyag-kibocsátása az út 
közvetlen körzetében határozza csak meg a környező terület levegőminőségét. Az út 1 m-es 
körzetén túl az NOx átlagos koncentrációja kb. 6 μg/m3 alá csökken, amely egy, illetve két 
nagyságrenddel a terhelhetőség (161,5 μg/m3) szintje alatt marad, így egészségügyi 
kockázatot nem jelent. 
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6. sz. táblázat Terjedésszámítás eredményei nitrogén-oxidokra (NOx) a Kenderföld útra 

nappali időszakra vonatkozóan (1 órás átlagértékek)  
 

Mérvadó forrás: 

Kenderföld út 
Átlagkonc. hatásterületen (1 m) [μg/m3] 0,2 

Terhelhetőség [μg/m3] 161,5 

Határérték [μg/m3] 200 

 
 

 
 
 

6. sz. ábra Terjedésszámítás diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali időszakra 
vonatkozóan 

 
Az adatokból jól látható, hogy az útszakasz forgalmának légszennyezőanyag-kibocsátása az út 
közvetlen körzetében határozza csak meg a környező terület levegőminőségét. Az út 1 m-es 
körzetén túl az NOx átlagos koncentrációja kb. 0,2 μg/m3 alá csökken, amely három 
nagyságrenddel a terhelhetőség (161,5 μg/m3) szintje alatt marad, így egészségügyi 
kockázatot nem jelent. 
 

Telepítés hatótényezőinek, és várható hatásainak előzetes becslése 

A létesítés időszakában több olyan környezeti hatással is számolni kell, amely az építési 
körzetet érintheti. Ilyen hatások várhatók: 

• a földmunkák során az építési területen fellépő kiporzás nyomán, 

• a szállítójárművek szállítási útvonala mellett jelentkező átmeneti közlekedési 
emisszióból, 

• a munkagépek emissziójából. 
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Az építési területeken eltérő légszennyezéssel számolhatunk. Egyértelműen az építés során 
lesz hosszabb idejű és a legjelentősebb a szennyezés mértéke, ezért ezt az állapotot mutattuk 
be számításokkal.  
Az építkezésnek nincs kimutatható hatása az éghajlatra. 
 
Építkezés során keletkező porszennyeződés 
Az építés során felszabaduló légszennyező anyagok jellemzően diffúz módon terhelik a 
közvetlen környezetet. Ennek hatása, tartós vagy maradandó kockázata viszonylag alacsony 
és csak a kivitelezési időszakra korlátozódik. A földmunkák közben levegőbe kerülő ülepedő 
por által okozott szennyezés a terület talajviszonyainak ismeretében számszerűsíthető. 
A vizsgált terület földtani és felszíni viszonyit tekintve a legkisebb porszemcsék átlagos 
mérete közelítőleg 80 μm-nek vehető, és ezen szemcsék kiülepedési sebessége gravitációs 
térben a Stokes-formula szerint az alábbi módszerrel határozható meg: 

( ) gdρρ
η

=v lp
l

⋅⋅−⋅
⋅

2

18

1

 , ahol 
ηl – a levegő dinamikai viszkozitása (17,2×10-6) Pa s 
ρl – a levegő sűrűsége (1,29 kg/m3) 
ρp – a por sűrűsége (1500 kg/m3) 
d – a porszemcse átmérője (8×10-5 m) 
g – a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2) 
Az ülepedési sebességre: v = 0,3 m/s adódik. A munkagépek működésekor max. 3 m magasra 
felvert por kiülepedési ideje: 
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A terület szelesebb időszakára jellemző 40 km/h erősebb szélsebességnél a felvert por által 
megtett út: 
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Tehát egy erősebb szél esetén, száraz időben max. 111 m távolságra szállítódhat el a felvert 
por. A vizsgáltnál nagyobb méretű szemcsék esetén a távolság a számítottnál kisebb a 
gyorsabb ülepedési sebességnek köszönhetően. 
A tervezett létesítmény elhelyezkedésének következtében az építkezés alatt keletkező 
porszennyeződés a legközelebbi lakóépületeket zavarhatja, mivel NY-ra, ÉNY-ra és ÉK-re is 
van olyan épület, amely a tervezett létesítmény földmunkáitól 111 m-en belül található. 
Ugyanakkor az uralkodó szélirány ÉÉNY-i, és annak elszállítódási irányában DDK-re nem 
található 111 m-en belül védendő épület. Legfeljebb amikor a tervezési terület É-i részén lesz 
az aktuális munkaterület, akkor esik az uralkodó szél elszállítódási irányába védendő épület 
(V6. és V7. vizsgálati pont). Továbbá a tervezési területen a talajvíz viszonylag magasan 
található, így a földmunkák során a föld várhatóan inkább nedves, amely gyakorlatilag nem 
porzik. Így számításunk egy felülbecsült állapotra vonatkozik. 
 
A vizsgáltnál magasabb szélsebességek esetén a munkaterület és a belső szállítási útvonalak 
lehetőség szerinti felületi nedvesítésével a kiporzás hatékonyan csökkenthető. 
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Munkagépek 
 
Az építési területen várhatóan maximálisan 4 db munkagép (markolók, és földmunkákhoz 
szükséges munkagépek) üzemel majd egyszerre, míg a szállítást végző tehergépjárművek 20 
percet időznek járó motorral a területen. A technológiai építőanyag szállításhoz napi max. 6 
tehergépjárművet és 3 db. személygépjárművet vettünk számításba az építkezésen részt vevő 
dolgozók munkába járása miatt. Az így generált forgalmat a 16 órás munkaidőszakban 
egyenletesen eloszlónak feltételeztük, így ez óránként felfelé kerekítve összesen 1 gépjármű 
elhaladást jelent, melyet tehergépjárműnek vettünk. 
A rakodógépek és tehergépkocsik NOx-re, mint a fentebb kifejtettek alapján legjelentősebb 
közlekedési légszennyezőre, vonatkozó kibocsátási adatait a KTI által 2004 évre készített 
járműstatisztikai tanulmányból vettük az alábbiak szerint: 
 

7. sz. táblázat  Diesel üzemű munkagépek és tehergépkocsik fajlagos légszennyezőanyag-
kibocsátása 

Szennyező komponens 5 km/h - nál 50 km/h - nál 

NOx 9,37 g/km 5,99 g/km 

 
 
A rakodógépek a tervezési területen max. 5 km/h sebességgel mozognak, a nehéz 
tehergépkocsik a kis távolságok miatt szintén hasonló sebességgel közlekednek. A rövid 
rakodási idők miatt feltételezhetően a szállítójárműveket a rakodási idő alatt alapjáraton 
működtetik, mely során a járművek fajlagos emissziós tényezői az 5 km/h üzemmódhoz 
tartozó értékekkel vehetők figyelembe. A számítások során azt a legkedvezőtlenebb esetet 
vettük figyelembe, amikor az összes munkagép egyszerre és folyamatosan üzemel az építési 
területen. 
 
Az összesen 4 db munkagép, NOx-re vonatkozó kibocsátása egy óra alatt 5 km/h 
átlagsebességnél 187,4 g-nak vehető, amely max. 3 m magasságban jelenik meg. 
 
A tervezetek szerint a földmunkák idején naponta összesen 6+3 forduló tehergépkocsi 
forgalom várható, mely feltételezhetően egyenletesen oszlik meg. Egy homlokrakodó 
működésével egyszerre 1 jármű rakodása végezhető, így egy tehergépkocsi kb. 20 percet 
időzik járó motorral a területen, mely idő alatt 15,6 g NOx a kibocsátása. 1 óra alatt max. 1 
tehergépkocsi feltöltés történik, így 1 óra alatt az NOx légszennyező kibocsátási értéke 15,6 g. 
A többi munkagép és a szállítójárművek együttes kibocsátása NOx-re vonatkoztatva 203,0 g/h 
(=56,4 mg/s)-nak adódik. A tervezési területen belül a munkagépek és a szállító járművek 
egyszerre mintegy 14 000 m2 alapterületen mozognak, ennek következtében a munkaterület 
NOx kibocsátása 0,0040 mg/(m2s) értéknek adódik.  
 
Műszaki alapparaméterek 

8. A forrásokat a vizsgált időtartományokon belül folyamatosan és egyenletesen 
üzemelőnek feltételeztük. 

9. Az effektív kibocsátási magasságokat a járművek turbulencia keltő hatásának 
megfelelően figyelembe vettük (1 m). 
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10. Tihany területén a korábban említettek szerinti 3,2 m/s súlyozott szélsebességet és 
enyhén stabil levegőstabilitási állapotot (Pasquill E kategória) feltételeztünk. Ennek 
megfelelően a p szélprofil egyenlet kitevőjét 0,331 értéknek állapítottuk meg. 

11. A számításnál az uralkodó ÉÉNY-i szélirányt vettük alapul, amely a legnagyobb 
mértékben terheli az útközeli területeket. 

12. A környező területet a felületi érdességi paraméter szempontjából sík, növényzettel 
borítottnak tekintettük és a modellben ennek a területre jellemző átlagértékét 0,1 m-
nek állítottuk be. 

13. Az út melletti domborzati viszonyokat sík területre jellemző paraméterrel vettük 
figyelembe. 

14. A vizsgált légszennyező komponensek kémiai átalakuláson a terjedés során nem 
mennek át, ezért a vonatkozó felezési időt nullának vettük, továbbá mind a száraz, 
mind a nedves ülepedés hatásától eltekintettünk.  

A számítások végeredményei az alábbiakban láthatóak. 
 
A rövid távú immissziós koncentrációk és a szélirányeloszlások alapján végzett számítások 
azt mutatják, hogy az építési fázis által okozott légszennyezettség döntően a tervezési területet 
érinti, és az aktuális építési terület elhelyezkedésétől függően a szomszédos üdülőterületet, 
ahol védendő épület is van, vagy zöldterületet érint, ahol nincs védendő épület. 
 

8. sz. táblázat Terjedésszámítás eredményei nitrogén-oxidokra (NOx) vonatkozóan 

Mérvadó forrás: 

építési terület 

Hatásterület [m] 67 

Csúcskoncentráció [μg/m3] 16,1 

Terhelhetőség [μg/m3] 161,5 

Határérték [μg/m3] 200 

 
 
 
Az építési fázisban a munkagépek NOx kibocsátása a munkaterületen belül is legfeljebb csak 
a terhelhetőség tizedének megfelelő terhelést okozhat, továbbá a V6. vizsgálati pont 
távolságában is mindössze (kb. 15 m) 4,4 μg/m3 alatt marad, amely a terhelhetőség 3 %-át 
sem éri el. 
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7. sz. ábra Terjedésszámítás diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) vonatkozóan 

 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a védendő terület távolságában az építési fázisban 
az ülepedő por légszennyezőanyag kibocsátásának a hatása a védendő területen a 
SEMLEGES és az ideiglenesen TERHELŐ állapot között változhat a meteorológiai 
állapotok függvényében. A munkagépek légszennyezőanyag kibocsátásának a hatása a 
védendő területen SEMLEGES, és egészségügyi kockázatot nem okoz. 
 
Szállítási útvonal vizsgálata az építési fázisban 
 
Az építési fázisban a szállítójárműveket kétszeri elhaladással számolva (6 tehergépjármű és 3 
személygépkocsi elhaladás), 16 órára átlagolva a forgalmat és feltételezve, hogy a 7117-es 
úton kb. 50 km/h sebességgel, a Kenderföld úton 30 km/h sebességgel közlekedik minden 
gépjármű, a 7117-es út, valamint a Kenderföld út mint vonalforrás összes NOx kibocsátása – a 
biztonság irányába eltérve a valóságtól a napi 9 járművet óránkénti 1 db. III. járműkategóriás 
járműnek véve –  0,0017 mg/m*s értékkel emelkedik.  

 

9. sz. táblázat A 7117-es út vizsgált szakaszának nappali mértékadó órai forgalma és 
kibocsátások az építési fázisban 

 
 

Járműkategória Nappali MOF 

(jmű) 

Járművek fajlagos NOx 

kibocsátása 

 (g/km × jmű) 

Járművek NOx 

kibocsátása 

(mg/m × s) 

I. Járműkategória (50 km/h) 194 1,42  0,0765 

II. Járműkategória (50 km/h) 10 5,46 0,0151 

III. Járműkategória (50 km/h) 2+1 5,99 0,0050 

  Összesen: 0,0966 
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10. sz. táblázat A Kenderföld út nappali mértékadó órai forgalma és kibocsátások az 
építési fázisban 

 

Járműkategória Nappali MOF 

(jmű) 

Járművek fajlagos NOx 

kibocsátása 

 (g/km × jmű) 

Járművek NOx 

kibocsátása 

(mg/m × s) 

I. Járműkategória (30 km/h) 5 1,33 0,0018 

II. Járműkategória (30 km/h) 0 5,66 0 

III. Járműkategória (30 km/h) 0+1 6,25 0,0017 

  Összesen: 0,0035 

 
 

11. sz. táblázat Terjedésszámítás eredményei nitrogén-oxidokra (NOx) a 7117-es útra 
nappali időszakra vonatkozóan (1 órás átlagértékek)  

Mérvadó forrás: 

7117-es út 
Átlagkonc. hatásterületen (1 m) [μg/m3] 6,7 

Terhelhetőség [μg/m3] 161,5 

Határérték [μg/m3] 200 

 
 

 

 
 

8. sz. ábra  Terjedésszámítás diagramja nitrogén-oxidokra nappali időszakra (NOx) 
vonatkozóan 
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12. sz. táblázat Terjedésszámítás eredményei nitrogén-oxidokra (NOx) a Kenderföld útra 
nappali időszakra vonatkozóan (1 órás átlagértékek)  

 

Mérvadó forrás: 

Kenderföld út 
Átlagkonc. hatásterületen (1 m) [μg/m3] 0,4 

Terhelhetőség [μg/m3] 161,5 

Határérték [μg/m3] 200 

 

 
 
 

 
 

9. sz. ábra Terjedésszámítás diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali időszakra 
vonatkozóan 

 
 
A számítás eredményeként adódó koncentrációdiagramokat is megvizsgálva értékeltük a 
vizsgált utak forgalmának hatását a levegőminőségre.  
 
A jelenlegi állapot forgalmának és a működési fázis során megjelenő járulékos forgalom 
kibocsátási adatainak összehasonlításával elmondható, hogy ha a működési fázis forgalma 
által generált, az adott útszakaszokon vonalforrásként megjelenő NOx kibocsátást hozzáadjuk 
a már meglévő forgalom által generált kibocsátáshoz, akkor látható, hogy a 7117-es úton 
összességében 1,7 %, a Kenderföld úton 94,4 % kibocsátási növekményt okoz. Ez a 
kibocsátásnövekmény ugyanakkor az út közvetlen közelében okoz csak számottevő 
koncentrációváltozást. 
 
A várható járulékos forgalom által okozott NOx komponensre vonatkozó légszennyezés 
átlagos koncentrációja a 7117-es és a Kenderföld út 2-3 m-es körzetében legfeljebb 0,1-0,2 
μg/m3-t emelkedik. Az utak forgalmának NOx átlagos koncentrációja 2-3 m-en túl is két-
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három nagyságrenddel a terhelhetőség (161,5 μg/m3) szintje alatt marad, így egészségügyi 
kockázatot nem jelent. 
 
Megállapítható, hogy az építési fázis várható forgalmából adódó légszennyezés egészségügyi 
kockázatot a lakott területeknél nem jelent. 
 
Összességében az építési fázisban jelentkező közvetett környezeti hatások SEMLEGES-nek 
minősíthetőek. 
 

Működés hatótényezőinek, és várható hatásainak előzetes becslése 

A tervezett lakópark és szálloda épületeinek klimatizálása az év túlnyomó részében 
hőszivattyúkkal lesz megoldva, amelyek hűtést és fűtést egyaránt biztosítanak. Egy 
épülettömb fűtését és hűtését egy hőszivattyús berendezés fogja biztosítani. Minden épületbe, 
így a szállodába is lesz telepítve gázkazán is, azonban csak kisegítő tartalékként, vagyis -5-10 
°C-nál hidegebb időben fognak besegíteni az épületek fűtésébe és melegvíz előállításába. 
Ennek megfelelően a gázkazánok légszennyező hatásával lehet számolni. Minden évben 
várhatóan néhány hideg téli nap, amikor ezek üzemelnek és légszennyező hatásuk is 
számszerűsíthető. 
 
A lakóépületek és a szálloda parkolószintjén parkolókat alakítanak ki. Az itt közlekedő 
gépjárművek kipufogó gázainak mesterséges elszívására azonban nem lesz szükség. Mind a 
lakóépületeknél, mind a szállodánál gravitációs úton, a kialakított nyílásokon keresztül 
természetes módon fog átszellőzni az épület. Vészszellőzés természetesen kialakításra kerül, 
azonban ez a rendszer kizárólag havária esetben működhet.  
 

Helyhez kötött légszennyező források, kapcsolódó technológiák 

 
A tervezett beruházás területén minden lakóépület tömbbe (épületpárba) lesz telepítve 2-2 
kondenzációs gázkazán 1-1 kéményre kötve. A szállodánál egy nagyobb teljesítményű 
kondenzációs gázkazán kerül telepítésre egy kéményre kötve. Így összesen 11+1 
tüzeléstechnológiához tartozó bejelentésköteles pontforrás létesül. E pontforrásoknak 
jellemzően igen kis légszennyező hatása várható, mivel mind a lakóépületek, mind a szálloda 
fűtése főként hőszivattyús berendezéssel lesz megoldva. A kazánok többnyire csak akkor 
fognak üzemelni, amikor a külső hőmérséklet olyan alacsonyra süllyed (kb. -5 – -10 °C alatti, 
amely viszont hazánk éghajlatának változása mellett egyre ritkábban fordul elő), hogy a 
hőszivattyús berendezésekkel nem oldható meg gazdaságosan az épületek fűtése és a 
használati melegvízhez szükséges hőjének előállítása.  
 
13. sz. táblázat A tervezett tüzeléstechnológiai pontforrások 

 
Pontforrás neve Pontforrás 

jele 

2-2 db. WOLF CGB-100 típusú gázkazán 1-1 kéménye P1-P11 

3 db. WOLF MGK-2 390 típusú gázkazán 1 db. P12 
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A tervezett tüzeléstechnológiai tevékenységhez kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrások 
jellemzőit az alábbiakban foglaltuk össze. 

P1-P11 pontforrás: 2-2 db. WOLF CGB-100 típusú gázkazán 1-1 kéménye 
 
A lakóépületek földszintjén telepítendő 2-2 gázkazán 1-1 kéményre lesz kötve. A 2-2 db 
kazán az épületek fűtését és melegvízellátását végzi majd azokban az időszakokban, amikor a 
hőszivattyús berendezés nem tudja gazdaságosan ellátni ezt a feladatot. Ehhez lesz kialakítva 
1-1 db szigetelt, saválló fémkémény, amely a tető fölé nyúlik. 

A keletkező füstgáz 1-1 db, a talajszinttől számítva 17 magas és 0,6 m átmérőjű kéményen 
távozik. A füstgáz szennyező komponensei szén-monoxid (kód: 2), nitrogén-oxidok NO

2
-ben 

kifejezve (kód: 3). A pontforrások várható emisszióadatait a gyártói katalógusok alapján 
vettük fel. 

A lakóépületek tervezett kazánjainak néhány jellemzője és adata: 

 Max. üzemi nyomás: 6 bar 
 A kazánok névleges bemenő hőteljesítménye: 2×92 kW, amely összesen 184 kW.  
 Hatásfok mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten: 88,0 %. 

 
P12 pontforrás: 3 db. WOLF MGK-2 390 típusú gázkazán 1 kéménye 
 
A szálloda földszintjén telepítendő 3 gázkazán 1 kéményre lesz kötve. A 3 db kazán a 
szálloda fűtését és melegvízellátását végzi majd azokban az időszakokban, amikor a 
hőszivattyús berendezés nem tudja gazdaságosan ellátni ezt a feladatot. Itt lesz kialakítva 1 db 
szigetelt, saválló fémkémény, amely a tető fölé nyúlik. 

A keletkező füstgáz 1 db, a talajszinttől számítva 19 magas és 0,6 m átmérőjű kéményen 
távozik. A füstgáz szennyező komponensei szén-monoxid (kód: 2), nitrogén-oxidok NO2-ben 
kifejezve (kód: 3). A pontforrások várható emisszióadatait a gyártói adatok alapján kaptuk 
meg. 

A lakóépületek tervezett kazánjainak néhány jellemzője és adata: 

 Max. üzemi nyomás: 6 bar 
 A kazánok névleges bemenő hőteljesítménye: 3×367 kW, amely összesen 1101 kW.  
 Hatásfok mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten: 88,9 %. 

A várható emisszióértékek számítása a gázfogyasztás és a kWh-ra megadott NOX kibocsátás alapján: 

A 92 kW-os kazán gázfogyasztása maximális teljesítmény esetén 9,7 m3/h, amelyből a sztöchiometriai 
számítások alapján legfeljebb 116 Nm3/h füstgáz keletkezése várható. A keletkező légszennyező anyagok: 

• NOx 24 mg/kWh → 24 mg/kWh × 92 kW / 116 Nm3/h = 19,0 mg/Nm3 

A 367 kW-os kazán gázfogyasztása maximális teljesítmény esetén 38,7 m3/h, amelyből a sztöchiometriai 
számítások alapján legfeljebb 465 Nm3/h füstgáz keletkezése várható. A keletkező légszennyező anyagok: 

• NOx 34 mg/kWh → 34 mg/kWh × 367 kW / 465 Nm3/h = 26,8 mg/Nm3 
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A várható CO emisszió értéket hasonló teljesítményű kazánok jellemző CO emisszióértékei 
alapján becsültük meg. 

A tervezett bejelentés-köteles pontforrások alapadatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze a 
jelentésköteles komponensekre vonatkozóan.  

Az épület fűtés és melegvíz előállításához használt gázkazán légszennyező forrása (P1-P12) 
esetén a 53/2017.(X.18.) FM rendelet 4. mellékletének határértékeit alkalmaztuk 3%-os 
oxigéntartalmú füstgázra vonatkozóan. 

 

14. sz. táblázat A tervezett pontforrások várható emissziós értékei a CO-ra, NOx-re 
vonatkozóan 

Pont-
forrás 

Magas-
ság 

 
[m] 

Kilépési 
átmérő 

 
[m] 

Kibocsátott 
légszennyező 

Átlagos 
emisszió 
értékek 

Technológiai 
kibocsátási 
határérték 

Kibocsátási 
határérték 

túllépés 

Füstgáz 
hőmér-
séklet 

Füstgáz 
térfogat-

áram 

[mg/Nm3]  [mg/Nm3] [mg/Nm3] [°C] [Nm3/h] 

P1-P11 17 0,6 
NOx 19 250 - 

90 230 

CO 8 100 - 

P12 19 0,6 
NOx 27 250 - 

65 1400 
CO 13 100 - 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az épületekbe tervezett levegőszennyező-anyag 
kibocsátó pontforrások várható emisszió értéke a megengedett technológiai kibocsátási 
határértéket egyik komponens tekintetében sem haladja meg. 

Az L/1. sz. mellékletben a tervezett állandó jellegű pontforrásokat és vizsgálati pontokat 
térképen jelöltük. 

A tervezett létesítmény pontforrásai által a levegőkörnyezetre gyakorolt hatások 
számszerűsítéséhez transzmissziós számításokat végeztünk. A modellszámításokat az összes 
pontforrás maximális kapacitással történő működésére együttesen végeztük el.  A 
számításokat arra az állapotra végeztük, mikor minden forrás maximálisan és folyamatosan 
üzemel. Ezzel jelentősen felülbecsültük a várható üzemállapotot. 
 

Transzmissziós számítások és hatásterület a levegőkörnyezet vonatkozásában 
A hatásterület és az immissziós koncentrációk meghatározását az AIRCALC transzmissziós 
modellező szoftver segítségével végeztük el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az 
MSZ 21457/4 számú szabványok alapján számolta a koncentrációt egy órás átlagolási 
időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 
 
Műszaki alapparaméterek 

• A forrásokat a vizsgált időtartományokon belül folyamatosan és egyenletesen 
üzemelőnek feltételeztük. 

• Az effektív kibocsátási magasságokat a szabványnak megfelelően számítottuk. 

• A telephelyen a korábban említettek szerinti 3,2 m/s súlyozott szélsebességet és 
enyhén stabil levegőstabilitási állapotot (Pasquill E kategória) feltételeztünk. Ennek 
megfelelően a p szélprofil egyenlet kitevőjét 0,331 értéknek állapítottuk meg. 
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• A számításnál a leggyakoribb ÉÉNY-i szélirányt vettük alapul. 

• A környező területet a felületi érdességi paraméter szempontjából erdős területnek 
tekintettük és a modellben ennek a területre jellemző átlagértékét 0,3 m-nek állítottuk 
be. 

• A domborzati viszonyokat sík területre jellemző paraméterrel vettük figyelembe. 

• A vizsgált légszennyező komponensek kémiai átalakuláson a terjedés során nem 
mennek át, ezért a vonatkozó felezési időt nullának vettük, továbbá mind a száraz, 
mind a nedves ülepedés hatásától eltekintettünk.  

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül 
mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a. az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 
b. a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

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

koncentrációértékek által meghatározott terület 

A levegővédelmi hatásterületet a pontforrások köré rajzolt hatástávolságok körökként lefedett 
területeként kaptuk meg, melyet az L/2 sz. mellékletben lévő térképen ábrázoltunk. A 
levegővédelmi hatásterület egyúttal az egyesített hatásterület is, mivel minden irányban 
nagyobb kiterjedésű, mint a zajvédelmi hatásterület.  
 
A hatástávolság-számítás részeredményei az összes komponensre és pontforrásra az L/3 sz. 
mellékletben csatolt szakvéleményben találhatóak.  
 
A zajvédelmi és a levegővédelmi hatásterületet egy térképen L/4 sz. mellékletben ábrázoltuk. 
Az egyesített hatásterület által érintett ingatlanok listája az L/5 sz. mellékletben található.  
A hatástávolság számítás alapján az NOX koncentrációja volt a legmagasabb a környezeti 
határértékhez viszonyítva, ezért erre a komponensre végeztük el a levegőkörnyezeti 
vizsgálatokat az összes forrásból együttesen létrejövő immissziós koncentrációk térképi 
ábrázolásával. Ez alapján a CO komponensre is biztonsággal vonatkoztatható ugyanez az 
eredmény. A számítások magukban foglalták a rövid távú (1 órás átlagolású) immissziós 
koncentrációk számítását nitrogén-oxidok komponensre és az összes pontforrásra 
vonatkozóan.  
 
A jellemző rövid távú számításokhoz az ÉÉNY-i szélirányt vettük alapul, amelynek 
következtében az előzőekben ismertetett alapparaméterek alapján adódó maximális 
koncentrációértékek a vizsgált objektumoktól DDK-re eső területen alakulnak ki. Az összes 
forrásból összegzett maximális órás átlagkoncentrációkat az L/2. sz. mellékletben lévő 
térképen ábrázoltuk az NOX légszennyező komponensre vonatkozóan.  
 
A terjedési kép alapján megállapítható, hogy uralkodó szélirány esetén a tervezett létesítmény 
légszennyezőanyag kibocsátása a jellemző meteorológiai körülmények között a tervezett 
lakópark és szálloda területét kivéve egyéb lakott területet nem terhel. A vizsgálati pontoknál 
kialakuló koncentrációk sehol nem haladják meg az 1,8 µg/m3 értéket, amely két 
nagyságrenddel alacsonyabb a terhelhetőségnél, így egészségügyi kockázatot nem jelent a 
tervezett beruházás pontforrásainak felülbecsült kibocsátása. 
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Az ábrákból és az L/2. sz. mellékletben lévő térképről kitűnik, hogy a légszennyező-
komponensek koncentráció abszolút maximuma a forrásoktól kb. 40-200 m távolságban 
alakul ki a Balaton partján húzódó 7117-es sz. út és a Balaton-tó felett.   
 
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a vizsgált források közül a P12 
pontforrás a maximális hatástávolsággal rendelkező, amelynek az NOX komponensre 
vonatkozó hatástávolsága: 279 m. A teljes telephely összes forrásának egyidejű működésére 
vonatkozó teljes levegővédelmi hatásterületet az L/2. sz. mellékletben lévő térképen 
ábrázoltuk. 
 
Közlekedési útvonalak vizsgálata a működési fázisban 
 
 
A járulékos légszennyezési vizsgálatoknál a szállítási forgalmat a 7117-es és a Kenderföld 
útra vizsgáltuk meg, mivel a 7117-es út a közlekedési útvonalnak a legnagyobb forgalmú 
szakasza, illetve a járulékos forgalom is leginkább a 7117-es és a Kenderföld úton zajlik le. A 
Kenderföld úton ugyan aránylag kisebb légszennyezettségi hatások adódnak, viszont a 
növekedés az alapállapothoz képest abszolút értékben nagyobb lesz, mint a sokkal nagyobb 
forgalmú 7117-es úton; és a legközelebbi védendő épület is ehhez az úthoz sokkal közelebb 
helyezkedik el. 
 
A várható forgalmi adatok a zajvédelmi fejezet „Szállítási útvonal közvetett hatásterülete” c. 
részében találhatóak. Számításainkat eszerint végeztük. 
 
A működési fázisban a járműveket kétszeri elhaladással számolva, 16 órára átlagolva a 
forgalmat és feltételezve, hogy kb. 50 km/h, illetve 30 km/h sebességgel közlekedik minden 
gépjármű, a 7117-es út mint vonalforrás összes NOx kibocsátása nappal 0,312 mg/m*s 
értékkel, a Kenderföld út mint vonalforrás összes NOx kibocsátása nappal 0,122 mg/m*s 
értékkel emelkedik az alapállapothoz képest.  
 

15. sz. táblázat: A 7117-es út vizsgált szakaszának nappali mértékadó órai forgalma és 
kibocsátások az építési fázisban 

 
 

Járműkategória Nappali MOF 

(jmű) 

Járművek fajlagos NOx 

kibocsátása 

 (g/km × jmű) 

Járművek NOx 

kibocsátása 

(mg/m × s) 

I. Járműkategória (50 km/h) 194+79=273 1,42  0,1077 

II. Járműkategória (50 km/h) 10+0,38=10 5,46 0,0151 

III. Járműkategória (50 km/h) 2 5,99 0,0033 

  Összesen: 0,1261 
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16. sz. táblázat A Kenderföld út nappali mértékadó órai forgalma és kibocsátások az 
építési fázisban 

 
Járműkategória Nappali MOF 

(jmű) 

Járművek fajlagos NOx 

kibocsátása 

 (g/km × jmű) 

Járművek NOx 

kibocsátása 

(mg/m × s) 

I. Járműkategória (30 km/h) 5+33=38 1,33 0,0140 

II. Járműkategória (30 km/h) 0 5,66 0 

III. Járműkategória (30 km/h) 0 6,25 0 

  Összesen: 0,0140 

 

 
18. sz. táblázat Terjedésszámítás eredményei nitrogén-oxidokra (NOx) a 7117-es útra 
nappali időszakra vonatkozóan (1 órás átlagértékek)  

 
 

Mérvadó forrás: 

7117-es út 
Átlagkonc. hatásterületen (1 m) [μg/m3] 8,7 

Terhelhetőség [μg/m3] 161,5 

Határérték [μg/m3] 200 

 
 

 
 

10. sz. ábra Terjedésszámítás diagramja nitrogén-oxidokra nappali időszakra (NOx) 
vonatkozóan 
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19. sz. táblázat Terjedésszámítás eredményei nitrogén-oxidokra (NOx) a Kenderföld  
útra nappali időszakra vonatkozóan (1 órás átlagértékek)  

 
Mérvadó forrás: 

Kenderföld út 
Átlagkonc. hatásterületen (1 m) [μg/m3] 1,6 

Terhelhetőség [μg/m3] 161,5 

Határérték [μg/m3] 200 

 
 

 
 

11. sz. ábra: Terjedésszámítás diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) nappali időszakra 
vonatkozóan 

 
A számítás eredményeként adódó koncentrációdiagramokat is megvizsgálva értékeltük a 
vizsgált utak forgalmának hatását a levegőminőségre.  
 
A jelenlegi állapot forgalmának és a működési fázis során megjelenő járulékos forgalom 
kibocsátási adatainak összehasonlításával elmondható, hogy ha a működési fázis forgalma 
által generált, az adott útszakaszokon vonalforrásként megjelenő NOx kibocsátást hozzáadjuk 
a már meglévő forgalom által generált kibocsátáshoz, akkor látható, hogy a 7117-es úton 
összességében 32,8 %, a Kenderföld úton 7-8-szoros kibocsátási növekményt okoz. Ez a 
kibocsátásnövekmény egyrészt az igen alacsony alapállapoti forgalomnak köszönhető, 
másrészt az út közvetlen közelében okoz csak számottevő koncentrációváltozást. 
A várható járulékos forgalom által okozott NOx komponensre vonatkozó légszennyezés 
átlagos koncentrációja a 7117-es út 2-3 m-es körzetében legfeljebb 1,3 μg/m3-t, és a 
Kenderföld út 2-3 m-es körzetében legfeljebb 0,5 μg/m3-t emelkedik.  
A 7117-es út 1 m-es körzetén túl az NOx átlagos koncentrációja kb. 9 μg/m3 alá csökken, 
amely egy, illetve két nagyságrenddel a terhelhetőség (161,5 μg/m3) szintje alatt marad, így 
egészségügyi kockázatot nem jelent. A Kenderföld út 1 m-es körzetén túl az NOx átlagos 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 79 
 
 
 
 

koncentrációja kb. 1,4 μg/m3 alá csökken, amely két nagyságrenddel a terhelhetőség (161,5 
μg/m3) szintje alatt marad, így egészségügyi kockázatot nem jelent. 
 
Megállapítható, hogy a működési fázis várható forgalmából adódó légszennyezés 
egészségügyi kockázatot a lakott területeknél nem jelent. 
 
Összességében a működési fázisban jelentkező közvetett környezeti hatások 
SEMLEGESNEK minősíthetőek. 
 

 Felhagyás hatótényezőinek, és várható hatásainak előzetes becslése 

A tevékenység esetleges felhagyásakor végzett műveletek csak a létesítmény közvetlen 
környezetében változtatják meg rövid ideig a létesítést követően kialakult levegővédelmi 
helyzetet az építési fázishoz hasonlóan. Az épületek felhagyásával együtt járó bontási 
tevékenység és ezzel összefüggő géphasználat levegővédelmi szempontból azonos hatást 
okoz, mint a létesítési fázis. 
A tevékenység felhagyása levegőterhelés szempontjából nem változtat a környezetén, 
csakúgy, mint ahogy a működés sincs érdemi hatással a levegőminőségre. 
 
 
 

13.5. Zaj és rezgés 
 

13.5.1. Zaj- és rezgésviszonyok hatásainak vizsgálata 

A zajvédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket a 284/2007. (X.29.) Kormány 
rendelet határozza meg. A zajvédelmi határértékek a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 
rendeletben találhatóak.  A zajvédelmi hatásterületen lévő védendő létesítményekre és 
területekre a 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet alapján kell zajhatárérték iránti kérelmet 
benyújtani a környezetvédelmi felügyelőségekhez, és egyben ez a rendelet a zajemisszió és 
hangterjedés számítási módszereit is definiálja. 
 

Jelenlegi állapot bemutatása 

Tihany Veszprém megyében található, a Tihanyi-félszigeten, a Balaton által három oldalról 
körülvéve. ÉNY-ra és É-ra Aszófő és Balatonfüred határolja.   
A tervezési terület a kb. 25 ha-os Kenderföldek egyik meg nem valósult fejlesztési területén 
található a Tihanyi-félsziget D-i részén, a révtől ÉK-re (Kid-Sz) különleges szállás, szálloda 
és ellátó területen. A tervezett lakóparkot É-ra, ÉNY-ra, NY-ra és DNY-ra (Kp) közpark 
határolja, amelyen túl (Üh) hétvégiházas üdülőterületek találhatók. ÉK-i irányban (Üü) 
üdülőházas üdülőterület (Garda Hotel), K-i irányban É-ról D felé haladva (K-pt) 
természetközeli közpark és (Zkp) közpark található. Ezen túl a parti út (7117. jelű mellékút) 
húzódik, azon túl pedig a Balaton-tó. DDNY-i irányban a (Zkp) közpark területeken túl (Kid-
Sz) különleges szállás, szálloda és ellátó terület van. 
A tervezett létesítmény közelében védendő ingatlanok vagy épületek több irányban 
találhatóak. Ezek közül néhánynál vizsgálati pontot is felvettünk. 
 (Üh) hétvégiházas üdülőterületen található védendő épület: 
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• az 1836 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 4 m magasságban – felvett V1. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától DNY-i irányban kb. 
164 m.  

• az 1831/1 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 7 m magasságban – felvett 
V2. vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától NYDNY-i 
irányban kb. 116 m.  

• az 1822 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 6 m magasságban – felvett V3. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától NY-i irányban kb. 
68 m.  

• az 1817 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 6 m magasságban – felvett V4. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától NYÉNY-i irányban 
kb. 65 m.  

• az 1808 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a szobai ablak előtt 6 m magasságban – felvett V5. 
vizsgálati pont távolsága a tervezési terület legközelebbi pontjától ÉNY-i irányban kb. 
61 m.  

(Üü) üdülőházas üdülőterületen található védendő épület: 
• a lakóparktól ÉK-re lévő 1847 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – az ÉNY-ra néző szobai 

ablak előtt 1,5 m magasságban – felvett V6. vizsgálati pont távolsága a tervezési 
terület legközelebbi pontjától DK-i irányban kb. 15 m.  

• a lakóparktól ÉK-re lévő 1847 hrsz.-ú ingatlanon. Az itt – a DNY-ra néző szobai ablak 
előtt 1,5 m magasságban – felvett V7. vizsgálati pont távolsága a tervezési terület 
legközelebbi pontjától DK-i irányban kb. 43 m.  

A tervezett beruházás (Kid-Sz) különleges szállás, szálloda és ellátó besorolású területén – 
amelyet zajszámítás szempontjából üdülőterületnek vettünk – lévő tervezett és egyben 
védendő épületek vizsgálati pontjai:  

• Lakóházak legfelső szintjén 13,5 m magasságban a szobai ablakok előtt 2 m-rel lettek 
felvéve: V8. - V10., V12. - V14. és V23. – V28. vizsgálati pont. 

• Száláshelyet tartalmazó épület  legfelső szintjén 15,5 m magasságban a szobai ablak 
előtt 2 m-rel lett felvéve: V11. vizsgálati pont. 

A tevékenység zajhatásainak vizsgálatánál az üzemelés várható hatásait éjjeli időszakra 
értékeltük, mivel a lakóházakban éjszaka is laknak, illetve a tervezett szálloda is éjjel-nappal 
működik, azonos üzemállapotban. 
A lakóépületek lakóinak és a szálloda vendégeinek érkezése és távozása jellemzően nappali 
időszakban zajlik, ezért az ezekhez kapcsolódó forgalom nappal vehető figyelembe. 
 A 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjával összhangban a V1.-
V14. és V23.-V28. vizsgálati pontnál, mint zajtól védendő épületnél a zajkibocsátási 
határérték nappal és éjjel: 

LKH = 45 / 35 dB(A) 
 

mivel a jelenleg hatályos a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 1. sz. mellékletének 2. 
pontja szerint üdülőterületre vonatkozóan az üzemi és szabadidős létesítményekben 
folytatott tevékenységből származó zaj legnagyobb megengedett egyenértékű A-
hangnyomásszintje: 
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Lakóház (V1.-V14., V23.-V28. vizsgálati pont vizsgálati pont) nappal (06-22 h-ig) / éjjel (22-
06 h-ig):   

LTH = 45 / 35dB(A) 
  LKH = LTH - KN = 45 / 35 dB(A) 

KN : környezeti zajforrások száma miatti korrekció, KN = 0 dB(A) 
 

A vizsgálati területek és környezetük zajviszonyait a közeli közlekedési utak és a település 
távoli zajai alakítják. Ipari létesítmény a közelben nem található. 
 
A vizsgálati pontokat minden esetben a védendő épületek előtt 2 m-rel vettük fel 1,5, 4,0, 
valamint 6,0, 7,0, 13,5 és 15,5 m-es relatív magasságban. A zajvédelmi számításnál a 
későbbiekben a területi határértékek teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges számításokat a 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és MSZ 15036:2002 szabványok alapján végeztük, illetve 
zajtérkép készítéséhez az Imagináció Mérnökiroda saját fejlesztésű NOISEMOD szoftverét 
használtuk, amely ugyanezeket a számítási módszereket alkalmazza. 
 
 
Közlekedésből származó alapzaj 
 
A település közúti megközelíthetőségét, országos főúthálózathoz való kapcsolatát a Balaton 
É-i partján haladó 71. sz. másodrendű főút biztosítja, amely közvetlen kapcsolatban áll az M7 
autópályával. A Tihanyba irányuló forgalom csak a 71. sz. útról érkezhet a településre, egyéb 
külső közúthálózati kapcsolata nincs.  
 
Ebből az irányból várható a tervezett beépítésre irányuló forgalom is, amely a 71. sz. út 
irányából vagy a part menti úton, vagy a településközponton keresztül érkezik majd (Kossuth 
Lajos utca – Cserhegy – Rév utca). A 71. sz. útról ágazik le a 7117. sz. összekötő út, amely a 
településen hurokszerűen halad a 71. sz. út és a Tihanyi rév között, onnan visszafordul és a 
keleti partot követve visszatér a 71. sz. úthoz. 
 
A tervezett lakóparkot nem a 7117. j mellékút irányából, hanem a Kenderföld út és az építés 
alatt álló kiszolgáló út irányából kívánja feltárni a befektető, amelyek a 7117. j. útra 
csatlakoznak. 
A kialakítandó lakóparknak és szállodának három közútcsatlakozása lesz: 

• Egy útcsatlakozás nyílik a Kenderföld útról az É-i oldalon (a 7117. j. úthoz a vitorlás 
kikötőnél kapcsolódó, zsákutcaként üzemelő helyi kiszolgáló út), 

• egy másik létesül a DNY-i oldalon építés alatt álló közúthoz (kiszolgáló útszakasz a 
7117. j. út part menti szakasza és a Rév utca között) és  

• a tervezési terület D-i oldalán tervezett szálláshelyet tartalmazó épület külön 
csatlakozást kap a DNY-i oldalon épülő kiszolgáló útra. 

A Kenderföld útról nyíló – az 1847 hrsz.-ú ingatlan határa mellett húzódó – magánútról (K-i 
belső út) közvetlenül 8 épület, az ÉNY-i, NY-i határon haladó magánútról (NY-i belső út) 14 
épület kerül kiszolgálásra. Az utóbb említett 14 épület É-i és NY-i oldalról is megközelíthető 
közutakról (Kenderföld út zsákutcáról és a 7117. j. út part menti szakasza és a Rév utca között 
épülő kiszolgáló útról).  
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A fentiekből látható, hogy a lakópark és a szálloda É-i oldalról a 7117 j. útról közelíthető 
meg. Az elkészült tanulmányterv szerint a forgalom 80 %-a a 7117. j. út félsziget K-i partján 
húzódó szakaszán fog közlekedni, 20 %-a pedig a félsziget közepén húzódó NY-i szakaszán. 
A balatoni réven keresztül is érkezhetnek és távozhatnak gépjárművek, azonban ezeket 
számításainkban nem vettük figyelembe, mert ezek aránya várhatóan nem lesz számottevő. 
A lakóparkhoz és szállodához köthető forgalom zömmel tehát a 7117. j. út K-i parti szakaszán 
fog érkezni É-ról. Zajszámításainkban csak az e szakaszon közlekedő gépjárművek hatását 
vettük figyelembe oly módon, mintha a lakóparkhoz és szállodához köthető forgalom 100 %-a 
ezen a szakaszon bonyolódna le. Ezzel a biztonság irányába tértünk el a valóságtól, mivel e 
szakaszon nagyobb forgalommal számoltunk, mint ami az előzetes becslések szerint várható. 
Mivel a 7117. j. útnak a félsziget közepén húzódó NY-i szakaszán (Kossuth Lajos utca – 
Cserhegy – Rév utca) a járulékos forgalomnak egyébként is csak a teljes járulékos forgalom 
20 %-a jelenne meg, amelynek környezetvédelmi hatásai jóval kisebbek, mint a parti 
szakaszon, ahol várhatóan a 80 %-a fog megjelenni.  
 
A 7117. j. út keleti parton futó szakaszán a lakóparkhoz köthető forgalom részben a lakópark 
É-i oldalán végződő Kenderföld úton, részben pedig a parton a lakóparkot megkerülve a 7117. 
j. út part menti szakaszán és a Rév utca között húzódó kiszolgáló úton fog eloszlani. Ez a 
kiszolgáló út a lakóparktól és a szállodától D-i, DNY-i irányban húzódik, és innen van 
útcsatlakozása a szállodának, valamint a lakóparknak is itt van a DNY-i bejárata. 
 
A lakópark É-i részén eddig zsákutcaként meglévő Kenderföld út végéhez csatlakozva fog 
megépülni a lakóparkon belül a lakópark K-i, ÉK-i oldalán – az 1847 hrsz.-ú ingatlannal 
közös telekhatár mentén, illetve annak közelében – a Z/1. sz. mellékletben lévő térképen K-i 
belső útnak nevezett útszakasz, ahonnan közvetlenül 3+1 (1 db. az É-i belső út mellett) 
lakóépület lesz megközelíthető.  
 
A lakópark É-i részén a K-i belső úthoz csatlakozik a NY-i belső út, amelyről a lakópark 
további 7 lakóépülete lesz megközelíthető közvetlenül. A NY-i belső út a DNY-i lakópark-
bejáraton is megközelíthető a lakóparktól és szállodától DNY-ra húzódó kiszolgáló útról. – 
Feltételezésünk szerint a K-i belső úttól 3 és az É-i belső út 1 lakóépületéhez tartozó gépjármű 
forgalmán kívül az É-i belső úton és az ahhoz csatlakozó Kenderföld úton zajlik majd le a 
közvetlenül a NY-i belső útról megközelíthető lakóépületek közül további 3,5-nek is a 
forgalma. Így a lakópark DNY-i bejárata felé a lakóparktól DNY-ra húzódó kiszolgáló úton és 
a NY-i belső úton a maradék 3,5 lakóépület gépjármű forgalma fog megjelenni, amely aztán a 
7117. j. úton (a K-i parton) is megjelenik. 
 
Mivel a közvetett hatásterület megállapításához szükségesnek mutatkozott, ezért a 7117. j. út 
tihanyi hurokszerűen futó szakaszából a NY-i, a település közepén áthaladó szakaszát is 
vizsgálatunkba vontuk – legalábbis az alapállapoti zajszintek megállapítása érdekében. 
(Ugyanezek az alapállapoti zajszintek érvényesek az üzemelési fázisra is, mivel – a biztonság 
irányába eltérve a valóságtól – úgy vettük, hogy a 7117. j. útnak a félsziget K-i szélén futó 
szakaszán fog megjelenni a lakópark és szálloda teljes forgalmának hatása.) 
Ennek megfelelően összesen 7+1 útszakaszt vizsgáltunk: 
 

• a 7117. j. út Tihany belterületét érintő, a K-i part közelében húzódó szakaszát a 71-es 
út a Kenderföld utca között, 
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• a Kenderföld utca a 7117. j. út és a lakópark É-i bejárata közötti, eddig zsákutcaként 
funkcionáló szakaszát, 

• a 7117. j. út Tihany belterületét érintő, a félsziget közepén húzódó szakaszát (Kossuth 
Lajos utca – Cserhegy – Rév utca) a 71-es út és a kiszolgáló út között 

• a lakópark É-i részén a Kenderföld úthoz csatlakozó K-i belső útjának azon szakaszát, 
ahol a NY-i belső út lakóépületeinek forgalma is megjelenik, (ezt a szakaszt a 
továbbiakban É-i belső útnak nevezzük) 

• a lakópark Kenderföld úthoz csatlakozó K-i belső útját, (Mivel e szakasz legészakibb 
részén, a Kenderföld úti útcsatlakozás közelében lévő lakóparki épületnél vettünk fel 
vizsgálati pontot, és mivel itt megjelenik a NY-i belső út melletti 3,5 lakóépület 
Kenderföld úton lezajló forgalma is, ezért a K-i belső út teljes szakaszára vonatkozóan 
azzal számoltunk – a biztonság irányába eltérve a valóságtól –, hogy a NY-i belső út 
melletti 3,5 lakóépület Kenderföld felé lezajló forgalma is megjelenik.) 

• a lakópark NY-i belső útját a K-i belső út és a DNY-i lakópark-bejárat között, 

• a lakóparktól és szállodától DNY-ra megépítésre kerülő kiszolgáló út a lakópark 
DNY-i bejárata és a 7117. j. út K-i parton húzódó szakasza között, 

• a szálloda épület alatti parkolószintjének bejárata és a kiszolgáló út közötti útszakasz, 
amely szálláshelyet tartalmazó épület útnak nevezünk. 

A felsorolt szakaszok közül jelenleg csak a 7117. j. út két különböző szakasza, valamint a 
Kenderföld út (zsákutca) létezik, így a jelenlegi állapotot ezekre vizsgáltuk meg, a többi útnál 
pedig azt, hogy a lakópark és a szálloda megépülését követően milyen hatások várhatóak a 
környezetben a közlekedéshez kapcsolódóan.  
 
Külön nem vizsgáltuk a 7117. j. út, Tihany belterületén áthaladó K-i part közelében húzódó 
szakaszát a Kenderföld út (zsákutca) és a lakóparktól DNY-ra tervezett kiszolgáló út között, 
mivel e szakaszon kisebb a járulékos forgalom, mint a Kenderföld úttól É-ra húzódó, 
számítással is vizsgált szakaszon, és itt az út közelében védendő épület sincs. Erre a szakaszra 
a biztonság irányába eltérve a valóságtól a Kenderföld utcától É-ra eső szakasz forgalmát 
vettük figyelembe, az ottani hatásokkal együtt.  
 
A jelenlegi állapothoz képest a meglévő utakon a forgalomnövekedés lényegében a lakópark 
és a szálloda látogatóinak, valamint a szálloda alkalmazottainak közlekedéséből, illetve a 
szálloda üzemeltetéséhez kapcsolódó közlekedésből adódik, ezért számításainkban csak ezzel 
számoltunk.  
 
Minden meglévő és tervezett – számításainkban figyelembe vett – útszakasz közvetlen 
közelében az út mellett lévő legközelebbi védendő épületnél vizsgálati pontot vettünk fel a 
járulékos forgalom zajvédelmi vizsgálataihoz, kivéve a 7117. j. út belterületet átszelő, 
Kossuth Lajos utca – Cserhegy – Rév utcai szakaszán: 
 

• A 7117. j. úthoz legközelebbi védendő épület a Kenderföld út 5. sz.-ú, 1700 hrsz.-ú 
ingatlanán található, ezért itt vettük fel a V15 vizsgálati pontot az úttengelytől kb. 16 
m-re (Üh) hétvégiházas üdülőterületen 4,5 m magasságban.  

• A Kenderföld út a 7117. j. úthoz a vitorlás kikötőnél kapcsolódó, zsákutcaként 
üzemelő szakaszához a legközelebbi védendő épület a Kenderföld út 1848 hrsz.-ú 
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ingatlanán található, ezért itt vettük fel a V16 vizsgálati pontot az úttengelytől kb. 5 m-
re (Üü) üdülőházas üdülőterületen 1,5 m magasságban. 

• Az É-i belső úthoz legközelebbi védendő épület a 1841/23 hrsz.-ú ingatlanán kerül 
megépítésre, ezért itt vettük fel a V17 vizsgálati pontot az úttengelytől kb. 4 m-re 
(Kid-Sz) különleges szállás, szálloda és ellátó területen 1,5 m magasságban.  

• A K-i belső úthoz legközelebbi védendő épület a 1841/23 hrsz.-ú ingatlanán kerül 
megépítésre, ezért itt vettük fel a V20 vizsgálati pontot az úttengelytől kb. 9 m-re 
(Kid-Sz) különleges szállás, szálloda és ellátó területen 1,5 m magasságban.  

• A NY-i belső úthoz legközelebbi védendő épület a 1841/23 hrsz.-ú ingatlanán kerül 
megépítésre, ezért itt vettük fel a V18 vizsgálati pontot az úttengelytől kb. 2 m-re, a 
V22 vizsgálati pontot a közeli parkolótól kb. 6 m-re (Kid-Sz) különleges szállás, 
szálloda és ellátó területen 1,5 m magasságban.  

• A lakóparktól és szálláshelyet tartalmazó épület DNY-ra megépítésre kerülő 
kiszolgáló úthoz legközelebbi védendő épület a 1841/23 hrsz.-ú ingatlanán 
megépítésre kerülő szálloda épülete lesz, ezért itt vettük fel a V19 vizsgálati pontot a 
kiszolgáló út tengelyétől kb. 26 m-re, a belső szálláshelyet tartalmazóépület 
parkolótömb útjának tengelyétől 10 m-re (Kid-Sz) különleges szállás, szálloda és 
ellátó területen 1,5 m magasságban. 

• A szálloda épület alatti parkolószintjének bejárata és a kiszolgáló út közötti 
útszakaszhoz legközelebbi védendő épület a 1841/23 hrsz.-ú ingatlanán megépítésre 
kerülő szálloda épülete lesz, ezért itt vettük fel egy másik V21 vizsgálati pontot a 
szálloda útjának tengelyétől kb. 4 m-re (Kid-Sz) különleges szállás, szálloda és ellátó 
területen 4,5 m magasságban. 
 

A járulékos forgalommal terhelt meglévő és tervezett útvonalakat a vizsgálati pontok 
feltüntetésével az Z/1. sz. mellékletben lévő térképen ábrázoltuk.  
 
Az építési fázishoz és a szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szállítási forgalom 
zajhatásainak vizsgálatánál a nappali időszakra értékeltük a hatásokat, mivel az építési 
fázisban a teljes napi forgalom, az üzemelési fázisban pedig csaknem a teljes napi forgalom 
(kb. 95 %-ban) nappal bonyolódik majd le.  
A V15. vizsgálati pontnál a jelenleg hatályos 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 3. sz. 
melléklete 1. pontja szerint üdülőterületre vonatkozóan az országos közúthálózatba tartozó 
mellékutak közlekedési forgalmából származó zaj legnagyobb megengedett egyenértékű A-
hangnyomásszintje: 
 
 nappal (06-22 h-ig) / éjjel (22-06 h-ig):   LTH = 55 dB(A) / 45 dB(A) 
 
A V16.-V22. vizsgálati pontnál a jelenleg hatályos 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 3. 
sz. melléklete 1. pontja szerint üdülőterületre vonatkozóan kiszolgáló úttól, lakóúttól 
származó zaj legnagyobb megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje: 
 
 nappal (06-22 h-ig) / éjjel (22-06 h-ig):   LTH = 50 dB(A) / 40 dB(A) 
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A közúti közlekedés által okozott zajterhelés alapvetően a járműforgalom nagyságától, 
összetételétől, azok haladási sebességétől és a környezet beépítettségétől függ. A tervezési 
területet érő, a közúti közlekedésből eredő terhelések nagysága, a zajkibocsátás mértéke 
számítással jól meghatározható, ezért közlekedési zajméréseket nem végeztünk. 
 
A mértékadó órai forgalom kiszámításához a szállítási forgalmat napi 16 órára átlagoltuk a 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásaival összhangban. 
 
Mivel a 7117-es útra a legújabb, 2018. évi közúti adatbankban viszonylag friss, 2013-as 
forgalomszámlálási adatok felszorzott adatai álltak rendelkezésünkre, ezért a helyszíni 
forgalomszámlálástól eltekintettünk. 
 
7117-es számú Tihany félsziget összekötő út Kossuth Lajos utca – Cserhegy – Rév utcai 
szakasza 
 
A 7117-es számú Tihany félsziget összekötő út Kossuth Lajos utca – Cserhegy – Rév utcán 
áthaladó szakasza a 6+283 m – 11+730 m határszelvénye közti útszakasz, (OKA csomópont: 
C190325 – C190259) 2018. évi forgalmi adatai – amelyeket alapadatnak tekintettünk – az 
alábbiak: 
 

20. sz. táblázat  A 7117-es számú út vizsgált szakaszának forgalmi adatai 

 
 

Jármű típusa 
ÁNF (jmű) 

nappal és éjjel 

személygépkocsi 2863 

kistehergépkocsi 306 

szóló autóbusz 130 

csuklós autóbusz 0 

közepesen nehéz tehergépkocsi 27 

nehéz tehergépkocsi 24 

pótkocsis tehergépkocsi 3 

nyerges tehergépkocsi 3 

speciális tehergépkocsi 0 

motorkerékpár 121 

kerékpár 162 

lassú jármű 23 
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21. sz. tábláz : Járműkategóriába sorolás 

 

Járműkategória 
ÁNF (jmű) 

nappal és éjjel 

I. Járműkategória 3169 

II. Járműkategória 278 

III. Járműkategória 53 

 
Ez a forgalmi adat felszorzott adat, pontossága ± 20 %. A nappali és éjszakai forgalom 
arányának számítása a 2 forgalmi sávos átlagos éjszakai forgalmú út kategóriában a 25/2004. 
(XII.20.) KvVM rendelet alapján történt. 
 

22. sz. táblázat  A 7117-es számú út vizsgált szakaszának nappali és az éjszakai 
járműforgalom megoszlása 

Járműkategória Nappali (MOFnappal) 

[jmű/h] 

Éjszakai (MOFéjszaka) 

[jmű/h] 

nappali arány 

I. járműkategória 184 28 0,93 

II. járműkategória 16 3 0,92 

III. járműkategória 3 1 0,92 

 
 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg a meglévő útszakasz esetében a „B” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. Jellemző sebességként a lakott 
területen belül megengedett 50 km/h-t vettük alapul mindhárom járműkategóriában. 
 
Táblázatban összesítettük a megadott útszakaszokra a számolás alapját képező mértékadó órai 
forgalmat a megadott járműkategóriában, a forgalom jellegét és a mértékadó sebességet az 
adott útszakaszon, illetve az ezekből az adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 
alapján számított alapállapoti egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5m)). 
 

23. sz. tábláza: A járművek számított együttes zajkibocsátása nappali időszakban 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

7117-es számú út egyenletesen I. 184 50 64,6 
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(Kossuth Lajos utca – 

Cserhegy – Rév utca) 

áramló II. 16 50 

III. 3 50 

 
(Mivel számításunkban úgy vesszük, hogy e szakaszon a tervezett lakópark és szálloda 
megépülése után is ugyanez marad a forgalom, ezért az üzemelési fázisban is ugyanezzel az 
értékkel vesszük figyelembe ezen út hatását a közlekedési zajra.) 
 
7117-es számú Tihany félsziget összekötő út 71-es út és Tihany, Kenderföld út közötti 
szakasza 
 
A 7117-es számú Tihany félsziget összekötő út 71-es út és Tihany, Kenderföld út közötti – a 
legközelebbi védendő lakóépülethez közeli – szakasza a 0+000 m – 6+283 m határszelvénye 
közti útszakasz, (OKA csomópont: C190257 – C190325) 2018. évi forgalmi adatai – 
amelyeket alapadatnak tekintettünk – az alábbiak: 
 

24.  sz. táblázat  A 7117-es számú út vizsgált szakaszának forgalmi adatai 

Jármű típusa 
ÁNF (jmű) 

nappal és éjjel 

személygépkocsi 2834 

kistehergépkocsi 501 

szóló autóbusz 28 

csuklós autóbusz 0 

közepesen nehéz tehergépkocsi 19 

nehéz tehergépkocsi 15 

pótkocsis tehergépkocsi 0 

nyerges tehergépkocsi 0 

speciális tehergépkocsi 0 

motorkerékpár 129 

kerékpár 394 

lassú jármű 26 

 
 
 

25.  sz. táblázat  Járműkategóriába sorolás 

Járműkategória 
ÁNF (jmű) 

nappal és éjjel 

I. Járműkategória 3335 

II. Járműkategória 176 

III. Járműkategória 41 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 88 
 
 
 
 

 
Ez a forgalmi adat felszorzott adat, pontossága ± 20 %. A nappali és éjszakai forgalom 
arányának számítása a 2 forgalmi sávos átlagos éjszakai forgalmú út kategóriában a 25/2004. 
(XII.20.) KvVM rendelet alapján történt. 
 

26. sz. táblázat  A 7117-es számú út vizsgált szakaszának nappali és az éjszakai 
járműforgalom megoszlása 

Járműkategória Nappali (MOFnappal) 

[jmű/h] 

Éjszakai (MOFéjszaka) 

[jmű/h] 

nappali arány 

I. járműkategória 194 29 0,93 

II. járműkategória 10 2 0,92 

III. járműkategória 2 0 0,92 

 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk Tihany település 
legközelebbi védendő lakóépületére vonatkozólag is (V15. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága az úttól kb. 16 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg a meglévő útszakasz esetében a „B” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. Jellemző sebességként a lakott 
területen belül megengedett 50 km/h-t vettük alapul mindhárom járműkategóriában. 
Táblázatban összesítettük a megadott útszakaszokra a számolás alapját képező mértékadó órai 
forgalmat a megadott járműkategóriában, a forgalom jellegét és a mértékadó sebességet az 
adott útszakaszon, illetve az ezekből az adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 
alapján számított alapállapoti egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5m)). 
 
 
27.  sz. táblázat  A járművek számított együttes zajkibocsátása nappali időszakban 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

7117-es számú út 
egyenletesen 

áramló 

I. 194 50 

64,5 II. 10 50 

III. 2 50 

 
Kenderföld utca a 7117. j. út és a lakópark É-i bejárata között 
 
Az út forgalmára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre forgalmi adatok, ezért azt az útról 
megközelíthető épületek száma alapján becsültük meg. Erről az útról a Halász utcai telkek 
egy része közelíthető meg hátulról, de jellemzően nem erről az oldalról használják, másrészt 
az 1848 hrsz.-ú üdülőterület is megközelíthető, de azt is jellemzően a másik oldalról, a 7117. 
j. útról közelítik meg a látogatók. Összesen 17 ingatlan közelíthető meg erről az útról, és az 
épületek kisebb része több személygépjármű közlekedését is magával vonhatja nyári 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 89 
 
 
 
 

időszakban, mivel több lakásos üdülőépületek is találhatók itt. Ennek megfelelően úgy vettük, 
hogy az utat jelenleg naponta átlagosan kb. 40 db. I. járműkategóriájú személygépjármű 
használja. Ez napi 80 elhaladást jelent az úton, és számításainkban ezt mind nappali időszakra 
vettük figyelembe. A forgalmat a nappali 16 órában egyenletesen eloszlónak vettük. 
 

28.  sz. táblázat: Járműkategóriába sorolás 

Járműkategória 
ÁNF (jmű) 

nappal és éjjel 

I. Járműkategória 80 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 
Ez a forgalmi adat tehát becsült érték.  
 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az út legközelebbi 
védendő épületére vonatkozólag is (V16. vizsgálati pont), amelynek távolsága az úttól kb. 5 
m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg a meglévő útszakasz esetében a „B” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. Jellemző sebességként az út 
jellegéből adódóan 30 km/h-t vettünk alapul. 
 
Táblázatban összesítettük a megadott útszakaszra a számolás alapját képező mértékadó órai 
forgalmat a megadott járműkategóriában, a forgalom jellegét és a mértékadó sebességet az 
adott útszakaszon, illetve az ezekből az adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 
alapján számított alapállapoti egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5m)). 
 
 

29.  sz. táblázat: A járművek számított együttes zajkibocsátása nappali időszakban 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

Kenderföld út 
egyenletesen 

áramló 

I. 5 30 

45,9 II. 0 30 

III. 0 30 

 
A zajterhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése: 
 
A beruházással érintett környezetben viszonylag nagy területen számoltuk ki a zajszinteket 
modellező szoftverünkkel. A vizsgálati pontok, valamint a vonalszerű zajforrások a Z/1. sz. 
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mellékletben láthatóak, a vizsgálati pontok többsége nagyobb méretarányú térképen a Z/2. sz. 
mellékletben is. 
 
Mivel a vizsgálati pontok távolsága a zajforrásoktól nagyobb, mint a sugárzó felületegységek 
egyenértékű átmérőjének másfélszerese, ezért azok pontforrásként kezelhetők, így a 
létrehozott zajszint az alábbi összefüggéssel számítható:  
   LAM = Lw + KΩ – Kd – KL – Km – KZ 
ahol: Lw : a zajforrások összegzett A-hangnyomásszintje 
  KΩ : a sugárzási térszög miatti korrekció, hangvisszaverő felületek hatása 
  Kd : a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 
  KL : a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 
  Km : a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező 
korrekció 
  KZ : a zajárnyékoló hatást kifejező korrekció 
 
A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók számítása: 

• KΩ (a sugárzási térszög miatti korrekció) számítását a szoftver a tükörforrások elve 
alapján végzi a visszaverő felületek pontos geometriájának figyelembevételével. A 
telephely környezetében részben porózus felületű, művelés alatt álló mezőgazdasági 
területek, valamint beépített területek találhatóak, amelyeket jó közelítéssel 1 dB 
hangelnyelőnek feltételezhetők, így visszaverődéssel innen is számoltunk. 

• Kd (távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció) számítása a 
következő összefüggés alapján történt: �� = 20�� �	
	�� + 11 

 ahol: s0 : a vonatkoztatási távolság (1 m) 
   st : a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága  

• A KL (levegő elnyelő hatását kifejező korrekció) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 3. 
táblázata alapján, a táblázatban lévő 500 Hz frekvenciához tartozó hőmérséklet (10°C) 
és relatív légnedvesség (70 hr %) értékek függvényében 1,93 dB/km. A tényleges 
értéke a távolság arányában adódik. 

• Km (a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció) 
számítása a következő összefüggés alapján történt: �� = �4,8 − 2 ⋅ ℎ�	
 ⋅ �17 + 300	
 �� > 0 

ahol:  st : a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága 

   hm : a terjedési út közepes föld feletti magassága 

• KZ számítása a következő összefüggés alapján történt: 

�� = 10lg �3 + 20 ⋅ 1 ⋅ � ⋅ ���340 500⁄  ��� = exp !−1"� #$% ⋅ $& ⋅ 	
�2 ⋅ � ' 

ahol KW : beiktatási veszteség 500 Hz-en [dB] 
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 z : hangútkülönbség, z = dA + dQ + e – st   [m] 
 dA : úthossz az akadály tetejétől az észlelési pontig  
 dQ : úthossz a forrástól az akadály tetejéig 
 e : az akadály vastagsága [m],  
 st : a forrás és az észlelő közötti távolság légvonalban [m] 
 SW  : 2000 [m], ha z > 0  

 

A számítások alapján vonalforrásokból, valamint a területi zajforrásokból várható zajszint 
nagysága nappal a vizsgálati pontoknál: 

 
Alapállapoti zajterhelésre vonatkozóan az alábbi táblázatból vonhatók le következtetések. 
 

30. sz. táblázat Az alapállapoti egyenértékű A-hangnyomásszint értéke a vizsgálati 
pontoknál, és eltérés a határértéktől 

Vizsgálati 

pont 

LAM határérték nappal 

[dB(A)]  

LAM védendő nappal 

[dB(A)] 

Eltérés a határértéktől nappal 

[dB(A)] 

V15 55 57,5 +2,5 

V16 50 48,3 (45,9)** -1,7 

V17* 50 41,9 -8,1 

V18* 50 43,1 -6,9 

V19* 50 49,8 -0,2 

V20* 50 47,4 -2,6 

V21* 50 53,0 +3,0 

V22* 50 45,1 -4,9 

 
A még nem létező, csak a beruházás során megépítésre kerülő útszakaszoknak alapállapotban 
nincs forgalma. A táblázatban *-gal jelölt vizsgálati pontok még nem létező, tervezett utak 
mentén helyezkednek el. A környező közlekedési utak forgalmi zaja azonban itt is jelentkezik 
alapállapotban, ezért az üzemelési fázis hatásainak vizsgálatához felvett vizsgálati pontokra 
alapállapotban is kiszámítottuk a közlekedés okozta zajszinteket.  
 
a **-gal jelölt érték a környező utak zajhatásai nélkül kapott zajszint. 
A fenti táblázatban csak a közlekedés vizsgálatához felvett vizsgálati pontok szerepelnek. A 
többi vizsgálati pont távolabb helyezkedik el a tervezett és a járulékos forgalommal érintett 
utaktól, vagy a tervezett épületek legmagasabb emeleti szintjének magasságában 
helyezkednek el.  
 
A számított adatok alapján megállapítható, hogy a jelenlegi forgalmi zajterhelés az egyik 
vizsgált útszakaszon a hatályos jogszabályok előírásait meghaladja, a másiknál a határérték 
alatt alakul.  
 

Telepítés hatótényezőinek és várható hatásainak előzetes becslése 

A létesítmény kialakításához a földmunka és betonozás, az épületek építése, valamint 
szerelvényezés idején a telekhatárral szomszédos, illetve azokhoz legközelebbi területeken 
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időszakosan az építési- és szállítási műveletekből származó zajterheléssel számolhatunk. 
Várhatóan az alkalmazott építőipari munkagépek és a kézi szerszámok működtetéséből, 
valamint a rakodásból eredő zaj lesz a legnagyobb mértékű az építési fázisban. 
A tervezett létesítmény létesítési fázisa a géptelepítésekkel együtt várhatóan 1 évnél hosszabb 
időt vesz igénybe, így az ezen időszakra vonatkozó határértékek figyelembevételével 
számoltunk. 
 
A munkagépek zajkibocsátását (hangteljesítményszintjét) az egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 
23.) KöM–GM együttes rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett megengedett 
maximumok és zajmérési tapasztalatok alapján vettük figyelembe. Az építőipari kivitelezéstől 
származó zajkibocsátás szempontjából a munkavégzés helyét a tervezett épületek és 
létesítményrészek alaprajzi elrendezése és elhelyezése, valamint az építési telek 
oldalhatárainak figyelembevételével határoztuk meg. 
Az építési fázis során az utakon megjelenő tehergépjármű-forgalom egyrészt a Kenderföld 
utcán haladva, a lakóparktól É-i irányban, másrészt a tervezett lakóparktól DNY-i irányban 
tervezett kiszolgáló úton fog lebonyolódni a part mentén tovább É-i irányban. Mi a szállítási 
útvonalat – a biztonság irányába eltérve a valóságtól – úgy vettük fel, hogy az építési 
forgalom teljes egészében a Kenderföld utcán keresztül fog lezajlani, ahol a közelben van is 
védendő épület. Az úthoz legközelebbi V16 vizsgálati pontnál vizsgáltuk meg a várható 
hatásokat.   
 
Az építési munkálatok kizárólag nappali időszakban fognak folyni. A jelenleg hatályos 
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 2. sz. mellékletének 1. pontja szerint az 
üdülőterületre vonatkozóan a legközelebbi védendő épületnél (V16. vizsgálati pont) az 
építőipari tevékenységtől (1 évnél hosszabb ideig) származó zaj legnagyobb megengedett 
egyenértékű A-hangnyomásszintje: 
 
 nappal (06-22 h-ig) :     LTH = 50 dB(A)   
                 LKH = LTH - KN = 50 dB(A) 
 KN: környezeti zajforrások száma miatti korrekció, KN = 0 dB(A) 
 
A legzajosabb tevékenységek a földmunkákból, tereprendezésből, alapozásból származnak. 
A beruházótól kapott információk szerint egyidőben a lakóparknak legfeljebb két 
munkaterületén fog zajlani a kivitelezés. Az aktuális építési területeken várhatóan maximum 4 
db munkagép (markolók, és földmunkákhoz szükséges munkagépek) üzemel majd 
egyidejűleg, míg a szállítást végző tehergépjárművek kb. 20 percet időznek járó motorral a 
területen.  
A tervezési terület építési fázisában napi 6 db. III. kategóriájú gépjármű fordulót 10 m3 

kapacitású teherautók esetén és 3 db. I. kategóriájú gépjárművet az építkezésen részt vevő 
dolgozók munkába járása miatt. Az építéshez szükséges teljes napi forgalom ezek alapján 
max. 9 gépjármű forduló, amelyet a 16 órás megítélési időszakban egyenletesen eloszlónak 
feltételeztük. Így ez óránként 0,6 gépjármű (I. és III. járműkat.) elhaladást jelent a környező 
utakon. 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet szerint az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj 
terhelési határértékeinek teljesülését ellenőrző számításoknál a megítélési idő, nappal (6:00-
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22:00) a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, ezért a számításaink során ezzel 
számoltunk. 
 
A biztonság irányába eltérve a valóságtól minden gépjárművet tehergépjárműnek vettünk. A 
tehergépjárművek hangteljesítményszintjét műszeres zajmérési tapasztalatok alapján LW = 
91,3 dB(A)-nek vettük, a munkagépek hangteljesítményszintje a szakirodalmi adatok, és a 
zajmérési tapasztalatok alapján LW = 104 dB(A). 
 
Ezután figyelembe vettük a járművek által járó motorral eltöltött időt a területen, ami 20 
percnek vehető, és a megítélési idő, azaz a 8 óra alatt a területen megforduló gépjárművek 
száma 9 jármű. A 4 db munkagépet a megítélési idő alatt folyamatosan üzemelőnek 
tekintettük, amely biztosan felülbecsüli a valós állapotokat. Ennek alapján az összegzett 
hangteljesítményszint a következő összefüggéssel számítható:  
  ()ö**+ = 10 ⋅ �� ,-. ⋅ /. ⋅ 100,1⋅012 + -3 ⋅ /3 ⋅ 100,1⋅014

8 ⋅ 60 6
= 10 ⋅ �� ,20 ⋅ 9 ⋅ 100,1⋅91,3 + 480 ⋅ 4 ⋅ 100,1⋅104

8 ⋅ 60 6 

  ahol: LW1  : egy tehergépjármű hangteljesítményszintje, dB(A) 
 LW2  : egy munkagép hangteljesítményszintje, dB(A) 
 Q1 : tehergépjármű-forgalom a megítélési idő alatt, db 
 Q2 : működő munkagépek száma a megítélési idő alatt, db 
 t1 : egy tehergépjármű működési ideje, perc 
 t2 : egy munkagép működési ideje, perc 
A számított összegzett hangteljesítményszint:  Lwössz = 110,0 dB(A). 
Az alábbi összefüggés alapján a számított összegzett hangteljesítményszint és a zajterhelési 
határérték segítségével kiszámítható, hogy milyen távolságban teljesülnek a zajvédelmi 
követelmények: 

LAM = LW_össz + 10 lg (D) – 20 lg (r) – 11  +  KR  = 50 dB(A) 
  ahol: LW_össz : a járművek és a munkagépek által lesugárzott hangteljesítményszint, dB(A) 
 D : irányítási tényező, féltérbe történő sugárzás esetén D = 2 
 r : a távolság, m 
 KR : esetleges homlokzati hangvisszaverődés miatti korrekció, KR = 3 dB(A) 

LAM = 110,0 + 3 – 20 lg (r) − 11 + 3 = 50 dB(A) 
 

A számítások szerint max. r = 562 m távolságon túl lévő zajtól védendő épületeknél már 
teljesül az építési zajra vonatkozó követelmény. Építés során a legtöbb zaj az épületek helyén 
és közvetlen – legfeljebb 10 m-es távolságú – környezetében várható. Az ingatlan egyéb 
részein jóval kisebb lesz. A tervezett épületek mindegyikéhez is közelebb helyezkednek el a 
meglévő épületeknél felvett vizsgálati pontok (V1-V7), így e vizsgálati pontok irányában az 
építés időszakában az aktuális munkaterületek elhelyezkedésétől függően változó mértékű 
határérték-túllépés várható.  
 
Várhatóan a V6. vizsgálati pontnál fog előfordulni a legjelentősebb határérték-túllépés az 
építési fázisban, amikor az aktuális építési munkaterületek a V6. vizsgálati pont közelében 
fognak elhelyezkedni. A V6. vizsgálati pont legközelebbi távolsága a legzajosabb építési 
munkák területéhez kb. 25 m.  
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A várható legmagasabb zajszint nagysága  V6.-nál: LAM = 77,0 dB. 
 
Az építési időszakban minden meglévő épületnél felvett vizsgálati pontnál folyamatosan 
határérték-túllépés várható, amely azonban sehol sem fogja meghaladni a 77 dB-t. A 77 dB-es 
zajszint 27 dB-lel haladja meg a határértéket. 
 
A biztonság irányába térve el a valóságtól úgy vettük, hogy a fenti számítás a teljes építési 
időtartamra vonatkozik, azonban az ilyen jellegű zajkibocsátással rendelkező kezdeti 
alapozás, tereprendezés munkafázisa jellemzően a teljes építési munkálatok töredék részét 
teszi csak ki. 
 
Mivel a számításnál a levegő és talaj hangelnyelésével nem számoltunk, ezért biztonsággal 
kijelenthető, hogy az építési munkák zaja kisebb lesz az itt számítottnál. 
 

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint: „A kivitelező felmentést 
kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi 
hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 
műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységre.” 

Ennek megfelelően a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a hatóságtól az építkezés teljes 
időtartamára.  
 
Szállítási zajhatások 
 
Úgy vettük, hogy az építési fázisban a beszállított anyagok a Kenderföld úton és a 7117-es út 
Kenderföld úti csatlakozásától É-i irányból érkeznek. 
Az építési fázis járulékos forgalma felfelé kerekítve óránként plusz 1 db. III. járműkategóriájú 
tehergépkocsi-elhaladás a fentebb részletezettek szerint. Ezt a forgalmat hozzászámolva a 
legközelebbi vizsgálati pontot tartalmazó útszakasz jelenlegi forgalmi adataihoz, az alábbi 
forgalom adódik: 
 
 
Kenderföld utca a 7117. j. út és a lakópark É-i bejárata között 
 

31.  sz. táblázat Az út nappali mértékadó órai forgalma az építési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 

I. Járműkategória 5 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0+0,6 

 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
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egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V16. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 5 m. 
 

32.sz. táblázat  A járművek számított együttes zajkibocsátása 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

LAM V6. 

védendőnél 

[dB] 

Kenderföld út 
egyenletesen 

áramló 

I. 5 30 

48,7 51,2 II. 0 30 

III. 0,6 30 

 
 
A számított adatok alapján megállapítható, hogy az építési fázishoz kapcsolódó forgalom 2,8 
dB(A) (ideiglenes) forgalmi zaj növekményt, és ezzel 1,2 dB(A) határérték-túllépést okoz 
az alapállapothoz képest a V16. vizsgálati pontban.   
 
Több útszakaszra nem végeztük el az építési fázis járulékos forgalmából várható forgalmi 
zajnövekedést, mivel a járulékos forgalomnak várhatóan csak kisebb része érinti e 
szakaszokat, így a vizsgált szakasznál várható zajnövekménynél is biztosan kisebb 
(ideiglenes) forgalmi zajnövekményt okoz az alapállapothoz képest. A 7117-es út forgalmát 
alig növeli meg a napi 9 jármű közlekedése. 
 
Amikor a tervezési terület DNY-i részén folynak az építési munkálatok, akkor az építkezéshez 
kapcsolódó forgalom a 7117-es úton a part mentén, valamint a megépítésre kerülő kiszolgáló 
úton fog zajlani, ahol védendő épületek nincsenek.  
 
A fentiekből kiindulva a telepítési fázisban járulékosan jelentkező közvetlen zajvédelmi 
hatások VESZÉLYEZTETŐ-nek minősíthetőek, a közvetett hatások az alapállapoti 
ELVISELHETŐ-nek és VESZÉLYEZTETŐ-nek minősíthető állapothoz viszonyítva 
járulékosan ELVISELHETŐ-nek vagy SEMLEGES-nek vehetők. 
 

Működés hatótényezőinek és várható hatásainak előzetes becslése 

A szabadidős létesítmény várható zajforrásai 
 
Elhelyezkedésének megfelelően a lakópark és a szálloda egésze zajkibocsátás szempontjából 
gyakorlatilag egyetlen blokként kezelhető. 
Minden lakóház tetőjén el lesz helyezve egy-egy Mitsubishi gyártmányú hőszivattyús 
berendezés akusztikai fallal körülvéve. A szálloda wellness egységénél egy légkezelő és 
hőszivattyú (BlueBox Zeta) lesz az épület tetőjére telepítve, szintén akusztikai fallal 
körülvéve.  
 
A lakóépületek és a szálloda parkolószintjén parkolókat alakítanak ki. Az itt közlekedő 
gépjárművek kipufogó gázainak elszívására azonban nem lesz szükség. Mind a 
lakóépületeknél, mind a szállodánál gravitációs úton, a kialakított nyílásokon keresztül 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 96 
 
 
 
 

természetes módon fog átszellőzni minden épület. Így a szellőztetéshez kapcsolódóan nem 
létesülnek zajforrások.  
 
Épületeken belül fognak működni kazánok is, de ezek kültérbe kijutó zaja elhanyagolható a 
kültéri zajforrások által keltett zajokhoz képest, így ezekkel nem számoltunk.  
 
A szabadidős létesítmény kültéri zajforrásait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 
 

33.  sz. táblázat Szabadidős létesítmény kültéri területi zajforrásai 

Zajforrás 

jele 
Zajforrás neve 

Zajforrás 

helye  

Kibocsátási 

magasság 

[m] 

Hangteljesítményszint 

[dB(A)] 

Z1-Z11 Mitsubishi hőszivattyú tetőn 16,3 71* 

Z12 BlueBox Zeta légkezelő és hőszivattyú tetőn 18,2 71** 

*: A tervezett zajforrások 16 dB-es zajcsökkentett állapottal lettek figyelembe véve.  
**: A tervezett zajforrás 12 dB-es zajcsökkentett állapottal lett figyelembe véve.  
 
 
A tetőn lévő zajforrások épületenként négy oldalról 2 m magas akusztikai zajvédő fallal 
lesznek körülvéve a lakóházaknál és a szállodánál egyaránt. A lakóházak tetején lévő falak 
méretét 4,8 × 2,8 m-nek, szálloda tetején lévőt 6,0 × 2,8 m-nek vettük, amely így lehetővé 
teszi, hogy a falak és a zajkeltő berendezések között meglegyen a szükséges szerelési 
távolság.  
 
Az épületek, valamint a kültéri területi zajforrások a Z/2. sz. mellékletben láthatóak. 
 
A zajterhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése 
 
A zajvédelmi számításnál a területi határértékek teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges 
számításokat a hatályos előírások alapján végeztük az Imagináció Mérnökiroda Kft. saját 
fejlesztésű NOISEMOD szoftverének segítségével.  
 
A modellező rendszer az épületek homlokzatait 1 dB hangelnyelési tényezőjű hangvisszaverő 
felületként, illetve hangárnyékoló akadályként vette figyelembe. 
A számításokat egy 700 × 700 m-es receptorháló 2 m-es celláinak sarokpontjaira számítottuk 
ki, azon kívül, hogy a védendő épületekre megtörténtek a pontos számítások. A hatásterületet 
13,5 m-es relatív magasságra számítottuk ki, mivel ebben a magasságban lévő védendő 
lakások, szobák ablakai előtt alakulnak ki a legmagasabb zajszintek. A receptorháló alapján a 
terület és környezetének zajterhelése vizuálisan könnyen ábrázolható. 
 
Mivel a vizsgálati pontok távolsága a zajkeltő berendezésektől nagyobb, mint a sugárzó 
felületegységek egyenértékű átmérőjének másfélszerese, ezért azok pontforrásként 
kezelhetők, így a létrehozott zajszint az alábbi összefüggéssel számítható:  
 
   LAM = Lw + KΩ – Kd – KL – Km – KZ + KR 

 
ahol: Lw : a zajforrások összegzett A-hangnyomásszintje 
 KΩ : a sugárzási térszög miatti korrekció, hangvisszaverő felületek hatása 
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 Kd : a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 
 KL : a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 
 Km : a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 
 KZ : a zajárnyékoló hatást kifejező korrekció 
 KR : a védendő homlokzat hangvisszaverő hatása, +3 dB 
 
A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók számítása: 
KΩ (a sugárzási térszög miatti korrekció) számítását a szoftver a tükörforrások elve alapján 
végezte a visszaverő felületek pontos geometriájának figyelembevételével. A tervezési terület 
környezetében vízfelületek, zöldterületek és beépített lakott területek találhatóak, amelyeket 
egységesen 1 dB hangelnyelőnek feltételeztünk, így visszaverődéssel innen is számoltunk. 
Kd (távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció) számítása a következő 
összefüggés alapján történt: 

      
1120

0

+
s

s
lg=K t

d 








 
 ahol: s0 : a vonatkoztatási távolság (1 m) 
  st : a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága  
 
A KL (levegő elnyelő hatását kifejező korrekció) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 3. 
táblázata alapján, a táblázatban lévő 500 Hz frekvenciához tartozó hőmérséklet (10°C) és 
relatív légnedvesség (70 hr %) értékek függvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a 
távolság arányában adódik. 
Km (a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció) számítása a 
következő összefüggés alapján történt: 
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ahol: st : a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága 
  hm : a terjedési út közepes föld feletti magassága 
 

KZ számítása a következő összefüggés alapján történt: 

ahol KW : beiktatási veszteség 500 Hz-en [dB] 
 z : hangútkülönbség, z = dA + dQ + e – st   [m] 
 dA : úthossz az akadály tetejétől az észlelési pontig  
 dQ : úthossz a forrástól az akadály tetejéig 
 e : az akadály vastagsága [m],  
 st : a forrás és az észlelő közötti távolság légvonalban [m] 
 SW  : 2000 [m], ha z > 0  
 
 
A számítások alapján a vizsgálati pontokon várható zajszintek nagysága: 
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34.sz. táblázat  Vizsgálati pontok számított zajterhelés adatai 

Vizsgálati pont Határérték nappal / éjjel 

[dB)(A)] 

Eredő zajterhelés nappal / éjjel 

[dB)(A)] 

V1. 45 / 35 16,5 ~ 17 

V2. 45 / 35 18,1 ~ 18 

V3. 45 / 35 20,1 ~ 20 

V4. 45 / 35 20,2 ~ 20 

V5. 45 / 35 19,2 ~ 19 

V6. 45 / 35 21,5 ~ 22 

V7. 45 / 35 20,5 ~ 20 

V8. 45 / 35 27,8 ~ 28 

V9. 45 / 35 30,8 ~ 31 

V10. 45 / 35 30,4 ~ 30 

V11. 45 / 35 28,6 ~ 29 

V12. 45 / 35 29,7 ~ 30 

V13. 45 / 35 30,2 ~ 30 

V14. 45 / 35 29,5 ~ 30 

V23. 45 / 35 30,2 ~ 30 

V24. 45 / 35 35,0 ~ 35 

V25. 45 / 35 29,2 ~ 29 

V26. 45 / 35 30,7 ~ 31 

V27. 45 / 35 29,1 ~ 29 

V28. 45 / 35 30,8 ~ 31 

 
A táblázat alapján látható, hogy a tervezett létesítmények éjjeli üzemállapotára (amely 
megegyezik a nappalival) számított zajkibocsátás az éjjeli (és a kevésbé szigorú nappali) 
előírásokat teljesíti a legközelebbi védendő épületeknél, és határértéktúllépés nem várható. 
A hasonló területen végzett zajmérési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a hasonló 
területekre jellemző éjjeli alapzajhoz viszonyítva (~30-35 dB) az üzemi zajforrások zaja éjjel 
a legközelebbi védendő épületeknél nem vagy alig lesz észlelhető.  
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A zajszinteket a Z/4. sz. mellékletben ábrázoltuk. Az ábrán a zajterhelési értékeket a 93/2007. 
(XII. 18.) KvVM rendeletnek megfelelő színekkel igyekeztünk érzékeltetni. 
A fentiek alapján az üzemelési fázisban jelentkező közvetlen zajhatások a lakott területek 
vonatkozásában SEMLEGES-nek vagy ELVISELHETŐ-nek minősíthetőek. 
 
Hatásterület a zaj és rezgés vonatkozásában 
 
A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületét a tervezett létesítménytől a vizsgálati pontok 
felé a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja értelmében határoztuk meg. Ennek 
értelmében a forrásoktól azt a távolságot kerestük, ahol a megítélési A-hangnyomásszint 10 
dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés legalább 10 dB-lel 
alacsonyabb, mint a határérték. 
 
Esetünkben a háttérterhelés pontos mértéke nem ismert, ezért a legkedvezőtlenebb állapotra 
számoltunk. Amennyiben a háttérterhelés mértéke ennél kisebb, akkor az itt számított 
hatástávolság értéke nem változik; amennyiben nagyobb, akkor pedig a hatástávolság 
csökken. Ennek értelmében a biztonság irányában tértünk el a valós állapottól. 
Mivel a hatásterület minden irányban a tervezett ingatlanon belül, vagy annak közvetlen 
közelében marad, és a környezetben többnyire üdülőterületek (Üh és Üü) találhatóak, ezért a 
minden irányban azt a távolságot kerestük, ahol a zajforrásokból származó zajterhelés 
üdülőterületeken  
 
 éjjelre vonatkozóan: 35 – 10 = 25 dB(A), 
 
A szoftveres modellszámítások alapján a legnagyobb hatástávolság a telekhatártól mérve: 
     

r = 23 m a telekhatártól. 
 
A közvetlen zajvédelmi hatásterületet a Z/4. sz. mellékletben ábrázoltuk. Az így 
meghatározott hatásterület nem marad teljes egészében telekhatáron belül, és átnyúlik a 
szomszédos területekre, sőt zajtól védendő területet is érint, emiatt a használatbavételt 
követően műszeres zajmérés javasolt a zajszintek pontosítása érdekében.  
 
Szállítási útvonal közvetett hatásterülete 
 
A szálloda üzemelése során 30 alkalmazott fog dolgozni naponta. A lakópark és szálloda 
látogatói, valamint a szálloda alkalmazottai, illetve a szállodába szállító cégek beszállításai 
által generált plusz forgalommal kell számolni az alapállapothoz képest a meglévő és tervezett 
utakon. Ezek nyomvonalát a Z/1. és Z/3. sz. mellékletben lévő térképeken ábrázoltuk.  
 
A korábban elkészült tanulmánytervben leírt becslés szerint napi 593 gépjármű érkezése 
várható É-i irányból a 7117-es úton a meglévő állapothoz képest. Mi a lakópark lakásainak 
(388 db.) és az ágyak tervezett számát (240 db.), valamint a tervezett szálláshelyet tartalmazó 
épület szálláshelyet tartalmazó épület parkolóhelyek számát (pakolószinten 113 db., szálloda 
melletti parkolóban 93 db.) összevetve ennél kicsivel, nagyobb forgalommal számoltunk, 
szám szerint 628 I. kategóriájú személygépjármű közlekedésével oda-vissza, azaz 1256 I. 
kategóriájú személygépjármű elhaladással nappali időszakban. 
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A beruházó szerint várhatóan napi 3 kistehergépjármű érkezik a 7117-es úton É-i irányból a 
szállodához, így ezt is hozzávettük a teljes napi forgalomhoz II. járműkategóriájú 
járművekként nappali időszakra vonatkozóan. E három II. járműkategóriájú tehergépjármű 
közlekedése a szálláshelyet tartalmazó épületúton, a tervezett kiszolgáló úton és a 7117. j. út 
K-i ágán fog megjelenni napi 6-6 elhaladással nappali időszakban.  
 
A 7117. j. úton várható közlekedési forgalmat a „Jelenlegi állapot bemutatása” c. fejezetben 
leírtaknak megfelelően 100 %-ban a 7117. j. útnak a Tihanyi-félsziget K-i partján áthaladó 
szakaszára vettük figyelembe, ahonnan aztán a forgalom további utakra oszlik el a lakópark és 
a szálloda irányában.  
 
Az alábbi sematikus ábra jól átláthatóan szemlélteti a különféle utakon várható járulékos 
forgalmakat a napi (nappali) elhaladások számával jelölve: 

 
Eszerint a 7 db. útszakaszon az alábbi járulékos forgalmak várhatóak nappali időszak 16 
órájában: 
7117. j. út: 248 + 280 + 480 + 248 = 1256 személygépjármű + 6 kistehergépjármű 
Kenderföld út: 248 + 280 = 528 személygépjármű 
É-i belső út: 248 + 280 = 528 személygépjármű 
NY-i belső út: 280 személygépjármű 
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K-i belső út: 248 személygépjármű 
Kiszolgáló út: 248 + 480 személygépjármű + 6 kistehergépjármű 
Szálláshelyet tartalmazó épület út: 226 + 254 személygépjármű + 6 kistehergépjármű = 480 
személygépjármű + 6 kistehergépjármű. 
 
A személygépjárművek I. járműkategóriába, a kistehergépjárművek a II. járműkategóriába 
tartoznak.  
 
Tihany és a Balaton túloldala között révvel a gépjárműveknek csak nagyon csekély hányada 
fog közlekedni hajóval, különösen a lakóparkhoz és a szállodához köthetően, így ezen 
gépjárműveknek (révig és révtől) a tihanyi utakon megjelenő forgalmát nem vettük 
figyelembe. A rév, valamint a tervezett lakópark és szálloda területe között egyébként olyan 
útszakaszok vannak, ahol a lakóparkhoz és szállodához kapcsolódó forgalom várhatóan nem 
jelenik meg, így e szakaszokon a rév és a beruházási terület közötti forgalom alig növeli a 
meglévő közúti forgalmakat. Csupán a lakóparktól és szállodától DNY-ra megépülő 
kiszolgáló út lehet érintett a révet is használó forgalommal, ahol viszont ez a várható – 
általunk figyelembe vett – forgalomhoz képest is elhanyagolható. 
 
A tervezett létesítmény forgalmának zajhatását az alapállapotnál bemutatott 2+1 útszakaszon 
túl tehát további 5 útszakaszra vizsgáltuk meg. Ennek célja az volt, hogy megállapíthassuk, 
mekkora zajszintek várhatóak a környezetben a közlekedésből adódóan, valamint, hogy okoz-
e 3 dB(A) zajszintnövekedést az üzemelés közbeni járulékos forgalom az alapállapothoz 
képest a két meglévő szakaszon.  
 
A tervezett létesítmény működéséhez kapcsolódó forgalom nappali időszakban fog zajlani, 
ezért számításaink során a nappali forgalomból eredő hatásokkal számoltunk. Ennek 
megfelelően a nappali mértékadó forgalom az óránkénti forgalmi adatok egyenletes eloszlását 
feltételezve adódott a vizsgált utakra. 
 
7117-es számú Tihany félsziget összekötő út 71-es út és Tihany, Kenderföld út közötti 
szakasza 
 

35. sz. táblázat  A 7117-es út átlagos napi forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória ÁNF (jmű) 

I. Járműkategória 3335+1256 

II. Járműkategória 176+6 

III. Járműkategória 41 

  

 

36.sz. táblázat A 7117-es út nappali mértékadó órai forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 

I. Járműkategória 194+79 

II. Járműkategória 10+0,38 

III. Járműkategória 2 
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Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi 
Tihany településen lévő védendő épületre vonatkozólag is (V15. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága az út tengelyétől kb. 16 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg a meglévő útszakasz esetében a „B” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. Mivel a vizsgálatoknál a lakott 
területet érintő hatások a mérvadóak elsősorban, ezért jellemző sebességként a lakott területen 
belül megengedett 50 km/h-t vettük az összes járműkategóriánál. 
 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V15. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 5 m. 
 

37.  sz. táblázat  A járművek számított együttes zajkibocsátása 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

7117-es út 
egyenletesen 

áramló 

I. 273 50 

65,7 II. 10 50 

III. 2 50 

 
 
Kenderföld utca a 7117. j. út és a lakópark É-i bejárata között 
 

38. sz. táblázat Az út átlagos napi forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória ÁNF (jmű) 

I. Járműkategória 80+528 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 

39 sz. táblázat Az út nappali mértékadó órai forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 

I. Járműkategória 5+33 

II. Járműkategória 0 
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III. Járműkategória 0 

 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi 
Tihany településen lévő védendő épületre vonatkozólag is (V16. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága az út tengelyétől kb. 5 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg a meglévő útszakasz esetében a „B” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. Mivel a vizsgálatoknál a lakott 
területet érintő hatások a mérvadóak elsősorban, ezért jellemző sebességként a lakott területen 
belül megengedett 30 km/h-t vettük az összes járműkategóriánál. 
 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V16. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 5 m. 
 

40.  sz. táblázat  A járművek számított együttes zajkibocsátása 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

Kenderföld út 
egyenletesen 

áramló 

I. 38 30 

54,7 II. 0 30 

III. 0 30 

 
 
Északi belső út 
 

41. sz. táblázat  Az út átlagos napi forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória ÁNF (jmű) 

I. Járműkategória 528 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 

42.sz. táblázat Az út nappali mértékadó órai forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 

I. Járműkategória 33 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 104 
 
 
 
 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 
 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi 
Tihany településen lévő védendő épületre vonatkozólag is (V17. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága az út tengelyétől kb. 4 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg az új útszakasz esetében a „A” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. A terület jellegéből adódóan jellemző 
sebességként 25 km/h-t vettünk alapul az összes járműkategóriánál. 
 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V17. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 4 m. 
 

43.sz. táblázat  A járművek számított együttes zajkibocsátása 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

É-i belső út út 
egyenletesen 

áramló 

I. 33 25 

53,3 II. 0 25 

III. 0 25 

 
 
Keleti belső út 
 

44.  sz. táblázat Az út átlagos napi forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória ÁNF (jmű) 

I. Járműkategória 280 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 

45.  sz. táblázat Az út nappali mértékadó órai forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 105 
 
 
 
 

I. Járműkategória 18 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi 
Tihany településen lévő védendő épületre vonatkozólag is (V20. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága az út tengelyétől kb. 9 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg az új útszakasz esetében a „A” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. A terület jellegéből adódóan jellemző 
sebességként 25 km/h-t vettünk alapul az összes járműkategóriánál. 
 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V20. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 9 m. 
 

46. sz. táblázat A járművek számított együttes zajkibocsátása 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

K-i belső út út 
egyenletesen 

áramló 

I. 18 25 

50,5 II. 0 25 

III. 0 25 

 
 
Nyugati belső út 
 
A NY-i belső út forgalmának nagyjából a fele a K-i belső útra rácsatlakozva az É-i belső úton, 
a Kenderföld úton és a 7117. j. úton zajlik, másik fele pedig a szálloda közelében tervezett 
külső, kiszolgáló úton keresztül zajlik a 7117. j. úton É-i irányban. Ennek megfelelően a teljes 
NY-i belső útra egy számítást lehet végezni, amely az azonos forgalmú É-i és D-i szakaszára 
is érvényes. A NY-i belső út mentén 7 lakóépület épül, és ezek közül feltételezésünk szerint 
az É-abbra esők forgalma É-i irányban, a D-ebbre esők a forgalma fele-fele arányban D-i 
irányban zajlik majd. 

47.  sz. táblázat  Az út átlagos napi forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória ÁNF (jmű) 

I. Járműkategória 248 
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II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 
 

48.sz. táblázat Az út nappali mértékadó órai forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 

I. Járműkategória 16 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi 
Tihany településen lévő védendő épületre vonatkozólag is (V18. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága az út tengelyétől kb. 2 m, valamint (V22. vizsgálati pont), amelynek távolsága az út 
tengelyétől kb. 14 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg az új útszakasz esetében a „A” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. A terület jellegéből adódóan jellemző 
sebességként 25 km/h-t vettünk alapul az összes járműkategóriánál. 
 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V18. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 2 m, valamint (V22. vizsgálati pont), amelynek az út 
középvonalától vett távolsága kb. 14 m. 
 
 
49. sz. táblázat A járművek számított együttes zajkibocsátása 
 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

NY-i belső út 
egyenletesen 

áramló 

I. 16 25 

50,0 II. 0 25 

III. 0 25 

 
Kiszolgáló út 
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A kiszolgáló úton megjelenik a NY-i belső út mentén lévő 3,5 lakóépületnek és a szállodának 
a forgalma, amely magában foglalja 3 kistehergépjármű nappali oda-vissza közlekedését is. 
 
 
 
 

50.  sz. táblázat: Az út átlagos napi forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória ÁNF (jmű) 

I. Járműkategória 248+480 

II. Járműkategória 6 

III. Járműkategória 0 

  

 

51. sz. táblázat  Az út nappali mértékadó órai forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 

I. Járműkategória 46 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 
 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi 
Tihany településen lévő védendő épületre vonatkozólag is (V19. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága a kiszolgáló út tengelyétől kb. 26 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg az új útszakasz esetében a „A” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. Jellemző sebességként a lakóterületen 
megengedett 50 km/h-t vettünk alapul az összes járműkategóriánál. 
 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V19. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 20 m. 
 

52.sz. táblázat A járművek számított együttes zajkibocsátása 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

LAeq(7,5m) 

[dB] 
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[km/ó] 

kiszolgáló út 
egyenletesen 

áramló 

I. 46 50 

55,6 II. 0 50 

III. 0 50 

 
Szálláshelyet tartalmazó épületi út 
 
A szálloda alagsorának parkoló szintje és a kiszolgáló út közötti szakaszt vettük 
vonalforrásként számításba, a parkoló szint parkolóhelyeinek száma (113 db.) szerint, 
valamint a napi 3 kistehergépjármű napi egyszeri oda-vissza közlekedésével számolva. A 
szálloda kültéri parkolását (127 db. személygépjármű) területi forrásként vettük figyelembe, 
amely a következő fejezetben látható számításban szerepel (Z1 zajforrás), így az alábbi 
forgalmi vonalforrás adataiban az nem szerepel. 
 

53.  sz. táblázat Az út átlagos napi forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória ÁNF (jmű) 

I. Járműkategória 226 

II. Járműkategória 6 

III. Járműkategória 0 

 

54. sz. táblázat Az út nappali mértékadó órai forgalma az üzemelési fázisban 

Járműkategória Nappali MOF (jmű) 

I. Járműkategória 14 

II. Járműkategória 0 

III. Járműkategória 0 

 
Az út akusztikai középvonalától 7,5 m-re lévő referenciatávolságra végeztük el a 
számításainkat. A referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi 
Tihany településen lévő védendő szállodára vonatkozólag is (V21. vizsgálati pont), amelynek 
távolsága a szálloda út tengelyétől kb. 4 m.  
 
Az útszakasz lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük, mivel az út forgalmi adatai 
két haladási irányra együttesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztük, hogy a lejtő és emelkedő 
hatása a zajkibocsátásra, az oda-vissza irányuló forgalom esetén kiegyenlíti egymást. A 
kopóréteg az új útszakasz esetében a „A” akusztikai érdességi kategóriába sorolható. Az 
észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük, az út látószögét 180°-nak. Az út melletti esetleges 
növényzet zajcsökkentő hatását nem vettük figyelembe. Jellemző sebességként a lakóterületen 
megengedett 20 km/h-t vettünk alapul az összes járműkategóriánál. 
Táblázatban összesítettük a mértékadó sebességet az adott útszakaszon, illetve a fenti 
forgalmi adatokból a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján számított kiindulási 
egyenértékű A-hangnyomásszintet (LAeq (7,5)) a 7,5 m-es referenciatávolságban. A 
referenciatávolságon kívül számításokat végeztünk az úthoz legközelebbi, Tihany településen 
lévő legközelebbi védendő lakóépületre vonatkozólag is (V21. vizsgálati pont), amelynek az 
út középvonalától vett távolsága kb. 4 m. 
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55. sz. táblázat A járművek számított együttes zajkibocsátása 

Útszakasz 
Forgalom 

jellege 

Jármű- 

kategória 

MOFnappal 

[jmű.] 

Mértékadó 

sebesség 

[km/ó] 

LAeq(7,5m) 

[dB] 

kiszolgáló út 
egyenletesen 

áramló 

I. 14 20 

50,3 II. 0 20 

III. 0 20 

 
A szálláshelyet tartalmazó épületek, mint területi zajforrások 
 
A közlekedési zajkibocsátás mértékének számítását a beruházótól kapott forgalmi adatok 
alapján az út középvonalától számított 7,5 méteres referenciatávolságra a 25/2004. (XII. 20.) 
KvVM rendelet alapján végeztük el a személygépkocsi parkolókat tömbökre osztva. 
 
A tervezett lakóépületek és a szálloda alagsori részében parkolóhelyek lesznek kialakítva, de 
ezek kültéren megjelenő zaját elhanyagolhatónak vettük a kültéri közlekedési zajokhoz 
képest, ezért csak a kültéri zajokat vettük számításba. Kültéren több kisebb-nagyobb 
parkolótömb kialakítására kerül sor. A parkoláshoz kapcsolódó területi zajforrások zajszintjét 
a várható forgalomhoz igazítva számoltuk. A szálloda körüli parkolóhelyeket egy tömbnek 
vettük, a lakóépületek közelében tervezett kisebb-nagyobb parkolótömbök közül néhány, 
egymástól távolabb esőt, külön, a többit néhány másik szomszédossal összevonva egy-egy 
parkolótömbként vettük figyelembe. Így területi forrásként összesen 12 parkolótömböt (Z13-
Z24) vettünk számításba. Ezzel a biztonság irányába tértünk el a valóságtól.  Azt 
feltételeztük, hogy a parkolóhelyek mindegyikére naponta, nappali időszakban egyszer 
történik be- és kiállás.   
 
- A Z13 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 127 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z13 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 254 
         
- A Z14 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 22 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z14 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 44 
 
- A Z15 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 6 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z15 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 12 
 
- A Z16 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 4 
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Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z16 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 8 
 
- A Z17 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 9 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z17 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 18 
 
- A Z18 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 9 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z18 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 18 
 
- A Z19 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 17 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z19 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 34 
 
- A Z20 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 15 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z20 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 30 
 
- A Z21 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 16 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z21 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 32 
 
- A Z22 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 6 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z22 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 12 
 
- A Z23 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 18 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z23 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 36 
 
- A Z24 személygépkocsi-parkolótömbre az út forgalmi adatai: 
ÁNF (jmű): személygépkocsi  2 × 38 
Járműkategóriába sorolás (jmű/nap):  
- Z24 parkolóra ÁNF (jmű):   I. járműkategória 76 
 
A parkolótömbök mint területi zajforrások a Z/3. sz. mellékletben szereplő térképen láthatók.  
A parkolók emelkedéséből, lejtéséből adódó terhelési paramétert 0-nak vettük a vizsgált 
terület sík volta miatt. A tervezett szilárd burkolat az „A” akusztikai érdességi kategóriába 
tartozik. Az észlelési magasságot 1,5 m-nek vettük.  
A forgalmi adatok alapján a parkolóterületekre meghatároztuk egy, annak forgalmával 
azonos vonalforrás referencia zajterhelés értékét 7,5 m távolságban a 25/2004. (XII. 20.) 
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KvVM rendelet szerint. A vonalforrásokra vonatkozó hangterjedési törvények segítségével az 
így kapott értéket visszaszámítottuk egységnyi hosszra vonatkozó forrásteljesítményre. 
Ezután figyelembe vettük minden parkolóterületen a járművek által megtett átlagos út hosszát 
és ezzel logaritmikusan felszorozva megkaptuk a teljes forgalomra vonatkozó, a forgalmi 
adat vonatkoztatási idejére átlagolt elhaladási hangteljesítményszintet, ami az adott parkoló 
területen megjelenik. 
 
A fenti gondolatmenet alapján számított zajkibocsátási értékeket az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze: 

56. sz. táblázat Közlekedéssel kapcsolatos területi zajforrások nappali időszakban 

Parkoló/üzemi 
út 

ÁNF 
[jmű] 

Parkolóban/telephelyen 
megtett út [m] 

Lp 
(7,5m) 
[dB] 

LW/1m 

[dB] 

LW_össz 
nappal 

[dB] 

Z13 254 
szgk. 

56 52,9 66,6 83,3 

Z14 44 szgk. 55 45,3 59,0 75,6 

Z15 12 szgk. 12 39,6 53,4 60,5 

Z16 8 szgk. 11 37,9 51,6 58,1 

Z17 18 szgk. 22 41,4 55,1 66,5 

Z18 18 szgk. 22 41,4 55,1 66,5 

Z19 34 szgk. 32 44,2 57,9 71,5 

Z20 30 szgk. 42 43,6 57,3 72,5 

Z21 32 szgk. 40 43,9 57,6 72,5 

Z22 12 szgk. 12 39,6 53,4 60,5 

Z23 36 szgk. 38 44,4 58,1 72,7 

Z24 76 szgk. 72 47,7 61,4 79,3 

 
 
A zajterhelési határértékek teljesülésének ellenőrzése: 
 
A területi forrásokból a legközelebbi vizsgálati pontra várható zajszinteket a modellező 
rendszer a terjedésszámítási részeredmények logaritmikus összegzésével számította a 
vizsgálati pontnál jelentkező zajterhelést. A területi forrásokat a szoftver 1 × 1 m-es 
egységekre bontva kezelte. 

Mivel a vizsgálati pont távolsága a zajforrásoktól nagyobb, mint a sugárzó felületegységek 
egyenértékű átmérőjének másfélszerese, ezért azok pontforrásként kezelhetők, így a 
létrehozott zajszint az alábbi összefüggéssel számítható:  
   LAM = Lw + KΩ – Kd – KL – Km – KZ 
ahol: Lw : a zajforrások összegzett A-hangnyomásszintje 
  KΩ : a sugárzási térszög miatti korrekció, hangvisszaverő felületek hatása 
  Kd : a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 
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  KL : a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 
  Km : a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező 
korrekció 
  KZ : a zajárnyékoló hatást kifejező korrekció. 
 
A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók számítása: 

• KΩ (a sugárzási térszög miatti korrekció) számítását a szoftver a tükörforrások elve 
alapján végzi a visszaverő felületek pontos geometriájának figyelembevételével. A 
telephely környezetében részben porózus felületű, művelés alatt álló mezőgazdasági 
területek, valamint beépített területek találhatóak, amelyeket jó közelítéssel 1 dB 
hangelnyelőnek feltételezhetőek, így visszaverődéssel innen is számoltunk. 

• Kd (távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció) számítása a 
következő összefüggés alapján történt: �� = 20�� �	
	�� + 11 

 ahol: s0 : a vonatkoztatási távolság (1 m) 
   st : a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága  

• A KL (levegő elnyelő hatását kifejező korrekció) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 3. 
táblázata alapján, a táblázatban lévő 500 Hz frekvenciához tartozó hőmérséklet (10°C) 
és relatív légnedvesség (70 hr %) értékek függvényében 1,93 dB/km. A tényleges 
értéke a távolság arányában adódik. 

• Km (a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció) 
számítása a következő összefüggés alapján történt: �� = �4,8 − 2 ⋅ ℎ�	
 ⋅ �17 + 300	
 �� > 0 

ahol:  st : a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága 

   hm : a terjedési út közepes föld feletti magassága 

• KZ számítása a következő összefüggés alapján történt: 

�� = 10lg �3 + 20 ⋅ 1 ⋅ � ⋅ ���340 500⁄  ��� = exp !−1"� #$% ⋅ $& ⋅ 	
�2 ⋅ � ' 

ahol KW : beiktatási veszteség 500 Hz-en [dB] 
 z : hangútkülönbség, z = dA + dQ + e – st   [m] 
 dA : úthossz az akadály tetejétől az észlelési pontig  
 dQ : úthossz a forrástól az akadály tetejéig 
 e : az akadály vastagsága [m],  
 st : a forrás és az észlelő közötti távolság légvonalban [m] 
 SW  : 2000 [m], ha z > 0  

 

A számítás alapján kapott üzemelés fázisában várható közlekedési zajszinteket a Z/5. sz. 
mellékletben ábrázoltuk.  
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Összefoglalás 
 
A számítások alapján a vizsgálati pontokon várható zajszintek nagysága: 
 

57. sz. táblázat Az egyenértékű A-hangnyomásszint értéke a vizsgálati pontoknál az 
üzemelés fázisában, és eltérés a határértéktől 

Vizsgálati pont Határérték nappal 

[dB)(A)] 

Eredő zajterhelés 

nappal 

[dB)(A)] 

A zajterhelés 

növekedése nappal 

[dB)(A)] 

Eltérés a 

határértéktől nappal 

[dB(A)] 

V15. 55 58,7 +1,2 +3,7 

V16. 50 56,7 +8,4 +6,7 

V17. 50 57,2 +15,3 +7,2 

V18. 50 58,5 +15,4 +8,5 

V19. 50 54,0 +4,2 +4,0 

V20. 50 50,6 +3,2 +0,6 

V21. 50 57,4 +4,4 +7,4 

V22. 50 49,4 +4,3 -0,6 

 

 
A számított adatok alapján megállapítható, hogy az üzemelés fázisában a tervezett létesítmény 
maximális forgalma a meglévő utak közül a 7117-es út forgalmának zajkibocsátásánál nappal 
1,2 dB(A) növekményt okozna az alapállapothoz képest, amely a gyakorlatban alig jelent 
észlelhető különbséget, de ezzel a növekménnyel a zajterhelés, és ezzel együtt a 
határértéktúllépés tovább nő a legközelebbi védendő épületnél. 
 
A számított adatok alapján az is megállapítható, hogy az üzemelés fázisában a tervezett 
létesítmény maximális forgalma a Kenderföld út (meglévő zsákutca) forgalmának 
zajkibocsátásánál nappal 8,4 dB(A) növekményt okoz az alapállapothoz képest, amely a 
gyakorlatban is jól észlelhető különbséget jelent, és ez a határértéket is túllépi.  
 
A táblázat adatai alapján látható, hogy a V15.-ös vizsgálati pont kivételével minden vizsgálati 
pontnál várható 3 dB-nél nagyobb zajszintnövekedés az alapállapothoz képest. Ez azt jelenti, 
hogy a 7117. j. út kivételével minden útszakaszon várható ekkora zajszintnövekedés, amely 
miatt közvetett hatásterület maghatározására is szükség volt. A közvetett hatásterületet a Z/6. 
sz. mellékletben ábrázoltuk, ahol az alapállapoti és az üzemelési fázis zajszintjeinek a 
különbségét ábrázoltuk térképen. Ahol a 3 dB különbség kialakult, ott rajzoltuk be a térképen 
a közvetett hatásterület határát.  
 
A tervezett létesítménynek tehát közvetlen és közvetett zajvédelmi hatásterülete is van. A 
levegővédelmi hatásterület szinte minden irányban a legnagyobb kiterjedésű. A háromféle 
hatásterület által kijelölt egyesített hatásterületet az L/4. sz. mellékletben lévő térképen 
ábrázoltuk. Az egyesített hatásterület által érintett ingatlanokat a L/5. sz. mellékletben 
soroltuk fel. 
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A fentiek alapján az üzemelési fázisban jelentkező közvetett zajhatások a lakott területek 
vonatkozásában a meglévő utak közül a 7117. j.-nél már alapállapotban is 
VESZÉLYEZTETŐ-nek minősíthető, azonban ezen a járulékos forgalom alig észlelhető 
mértékben változtat csupán, így annak hatása ELVISELHETŐ.  

A másik meglévő útnál és a tervezett utaknál a járulékos forgalom hatása jól észlelhető lesz, 
és a közvetett zajhatások forgalomtól függően ELVISELHETŐ-nek, TERHELŐ-nek vagy 
VESZÉLYZETETŐ-nek értékelhetők. 

 

Felhagyás hatótényezőinek, és várható hatásainak előzetes becslése 

A tevékenység esetleges felhagyásakor végzett műveletek csak a létesítmény közvetlen 
környezetében változtatják meg rövid ideig a létesítést követően kialakult zajvédelmi 
helyzetet. A tevékenység felhagyása zajterhelés szempontjából a jelenlegi helyzet 
visszaállását vonja maga után. 
 
Az épületek felhagyásával együtt járó bontási tevékenység és ezzel összefüggő géphasználat 
zajvédelmi szempontból azonos hatást okoz, mint a létesítési fázis. 
 

 
 

13.6. A tájra gyakorolt hatások ismertetése 
 

A terület jelenleg fás, ligetes terület, melynek egy jelentős része a magas tóvízállás esetén 
vízzel részben vagy teljes egészében elöntött. A beépítésre szánt területen a vízzel 
elöntöttséget meg kell szüntetni, ezért a beépítésre szánt területet kb. 1 m-es 
átlagvastagságban feltöltik. 
 
A beépítendő területen a jelenleg elvadult, rossz állagú gyümölcsfák (pl. diófa, stb.) jelentős 
része kiirtásra kerül. A lakóházas és szálláshelyet tartalmazóépület beépítés következtében a 
táj képe jelentősen megváltozik 
 

 

13.7. A javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai  
 
A tervezési területre tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan előzetes vizsgálati dokumentáció 
készül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, mivel a 
tervezett fejlesztés a Korm. rendelet 3. számú melléklet 128. sorának megfelel.8  
8 illetékes  
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  
84.  Szálláshely-szolgáltató 

épület vagy épületegyüttes 
(a kapcsolódó 
létesítményekkel együtt) 
mező-, erdő-, 
vízgazdálkodási célra 

a) 500 szállásférőhelytől 
vagy 3 ha 
területfelhasználástól  
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használt területen  

b) 50 szállásférőhelytől vagy 0,5 ha területfoglalástól település külterületén lévő védett 
természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén  

128.  Egyéb, az 1–127. pontba 
nem tartozó építmény vagy 
építmény együttes beépített 
vagy beépítésre szánt 
területen  

a) 3 ha területfoglalástól  

b) 300 parkolóhelytől  
c) 50 m-es épületmagasságtól  
d) védett természeti területen, Natura 2000 területen,  

Az előzetes környezetvédelmi dokumentáció foglakozik a várható környezeti hatásokkal az 
építési és üzemeltetési fázisban. Az előzetes környezetvédelmi dokumentáció készítése során 
különösképpen figyelembe kell venni az alábbi környezeti hatásokat:  
 
- terepszint alatti beépítés várható hatásai  
 
- célforgalomból származó emisszió és zajterhelés 
 
- szálláshelyet tartalmazó épület üzemeltetéséből származó emisszió és zajterhelés 
 
- terület üzemeltetéséből származó zajterhelés  
 
- természet közeli zöldterületre vonatkozó hatások 
 
- épületek kialakítása során várható ki- és rálátási kapcsolatok változása.  
 
 
 

13.7.1. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei  
 

Természeti-táji értékek  
 
A tervezési terület - mint a teljes Tihanyi félsziget - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. 
Ahogyan az 1.4.1. Természetvédelmi korlátok című fejezet is bemutatja, a Kenderföldek 
területe nem érint Natura 2000 területeket, Országos Ökológiai Hálózatot, Európa diplomás 
területet. A szabályozási koncepció megőrzi az 1841/9 hrsz.-ú ingatlanon jelölt Zkkt3 jelű 
természet közeli közkertet. A beépítési terv bemutathatóvá teszi a természet közeli közkertet.  
 
Épített értékek  

A tervezési területen országos vagy helyi védelem alatt álló épület, terület nem található. A 
területet nem érinti régészeti terület sem. 
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14.  AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
 

14.1. Klimatikus hatások vizsgálata 
 

Éghajlatváltozással szembeni érzékenység vizsgálata 
 

14.1.1.    Alapállapot bemutatása 

A magyarországi éghajlatváltozásokat az Országos Meteorológia Szolgálat (a 
továbbiakban: OMSZ) vizsgálja, illetve követi nyomon. Az alábbi adatokat a: 
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/  
honlapról vettük át. 

Hőmérséklet alakulása 

 
Az OMSZ adatai alapján Magyarország éves középhőmérsékleteinek idősora a globális 
tendenciákkal összhangban alakul, azonban a kisebb terület miatt nagyobb 
változékonyságot mutat. Az OMSZ a változások szemléltetése érdekében az éves és 
évszakos értékek anomáliáit, vagyis a jelen éghajlati állapotot leíró, 1971-2000-es 
átlagtól való eltéréseit mutatta be, minden esetben a 20. század elejétől 2016-ig a 
következő ábrán: 

  

12. ábra  Magyarország évi középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2016 között.  
Az értékeket az 1981–2010 időszak átlagaihoz viszonyítottuk. 
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján) 
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Az éves középhőmérsékleti eredményekből látható, hogy a 80-as évek elejétől intenzív 
melegedés kezdődött Magyarországon. A hűvösebb és a melegebb periódusok az 
indexek értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas évektől szembetűnő az 
extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges 
hőmérsékletekben bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, 
hogy a klíma megváltozása a meleg szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg 
szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is felölelő időszakban. 

Az OMSZ vizsgálta az évszakok középhőmérsékletének változásait. A mért eredmények 
alapján a következő megállapításokat tettek: 

- a tavaszi középhőmérséklet 1971 és 2000 között 10,4°C. A tavaszok az 
évi középhőmérséklethez hasonló mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes 
elemzett idősoron. Ha csak a legutóbbi 30 évet tekintjük, akkor elmondhatjuk, 
hogy a tavaszi középhőmérséklet jelentősen, 1,75 °C-kal nőtt 95%-os 
bizonyossággal. 

- a melegedési tendenciát leginkább a nyarak hőmérséklete tükrözi, a múlt 
század elejétől napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak 
átlaghőmérséklete 1971-2000 között 19,7°C. Az utóbbi évtizedben is 
előfordult egy-egy hűvösebb nyár, de az alacsony értékek inkább a század 
első felét jellemezték. A legutóbbi harminc évben pedig csaknem 2 °C-ot 
emelkedett a nyári középhőmérséklet. 

- - az őszi országos átlaghőmérséklet 9,9 °C. A múlt század közepén előfordult 
meleg őszök hatására a trend értéke itt alacsonyabb, mint a többi évszakban. A 
melegedés 0,67 °C, ami statisztikai értelemben nem szignifikáns, mint ahogy 
az utóbbi 30 év őszeinek változása sem. 

- - a téli középhőmérséklet az 1971-2000-es normál időszakban 0,0°C-nak 
adódik. A telek hőmérséklete 1901-óta 0,65°C-kal nőtt, ám ez a változás 
statisztikai szempontból nem szignifikáns, és a legutóbbi 30 tél sem mutat 
egyértelmű változást, noha a tendencia pozitív. 
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13. ábra Fagyos és a hőség napok éves számának idősora  
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján)  

a tízéves mozgó átlaggal és a becsült lineáris trenddel 1901–2016 között. 
A 116 év alatti becsült változást szemlélteti az ábrákon feltüntetett trend érték. 
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A trend eredményeit vizsgálva látható, hogy a vizsgálati elmúlt 116 évben a fagyos napok 
száma csökken, míg a hőség napok száma folyamatosan nő. 

Csapadékviszonyok alakulása 

 
Az OMSZ által közölt adatok alapján Magyarországon az éves csapadék mennyisége 
csökken, ebben hazánk Dél-Európához hasonló viselkedést mutat. Az országos 
évi csapadékösszeg 1971 és 2000 közötti átlaga 568 mm. Csapadékos évek inkább a 
múlt század első felében léptek fel. Az utóbbi néhány év átlagon felüli 
csapadékösszegének következtében a csökkenés nem szignifikáns a 95 %-os 
megbízhatósági szint tekintetében. 

A múlt század közepétől végbement, az exponenciális trendbecslés szerinti csapadék 
változás területi eloszlását mutatja a következő ábra: 

14.  ábra Az éves csapadékösszeg % -os változása 1960 és 2016 között 
 

A térképen feltüntetett adatokból látható, hogy az ország területének legnagyobb részén 
jelentősen csökkent a csapadékellátottság az elmúlt fél évszázadban. 

Éves és évszakos csapadékösszegek 

Magyarországon az éves csapadék mennyisége némileg csökken, ebben hazánk Dél-
Európához hasonló viselkedést mutat. Az országos évi csapadékösszeg 1981 és 2010 közötti 
átlaga 597 mm. Az alábbiakban ezen időszak átlagaihoz viszonyított százalékos eltérések 
idősorait mutatjuk be éves és évszakos skálán. A csapadékváltozásokat jobban szemlélteti a 
százalékos változás, mint a lineáris közelítésből adódó milliméterben kifejezett csökkenés, 
illetve növekedés. A százalékos változás becslésére az exponenciális közelítés a megfelelő, 
ezért a csapadék esetén exponenciális trendbecslést alkalmaztunk. 
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Csapadékos évek inkább a múlt század első felében léptek fel (14. ábra). Az utóbbi néhány év 
átlagon felüli csapadékösszegének következtében a csökkenés nem szignifikáns a 90%-os 
megbízhatósági szint tekintetében.  Szignifikáns változásról csak a tavaszok esetében 
beszélhetünk. 

 

15. ábra 
Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái, 1901–2016. 

A százalékos eltéréseket az 1981–2010 évek átlagához viszonyítottuk.  
(Homogenizált, interpolált országos átlagok alapján) 

 
A csapadék térben és időben nagyon változékony, így az éghajlatváltozás hatására 
bekövetkező  tendenciákat nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. Míg az évi 
középhőmérséklet az elmúlt 36 évben szignifikáns növekedést mutat, addig a csapadék 
változása még egy hosszabb, több mint 50 évet felölelő időszakban sem mutatható ki 
egyértelműen. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjük. Az elmúlt 56 évben, 1961 és 
2016 között bekövetkezett változásokat bemutató térkép (15. ábra) az exponenciális 
trendillesztésből adódó 56 év alatti %-os változást jelzi. 

A múlt század közepétől tapasztalható, az exponenciális trendbecslés szerinti csapadék 
változás területi eloszlását ábrázoltuk a 15. ábrán. A nyugati országrészben, valamint a 
Dunántúl középső részén csökkenés jellemző az elmúlt fél évszázadban. 

Az évszakos csapadékváltozások sokkal nagyobb időbeli változékonyságot mutatnak, mint az 
éves anomáliák idősora (16. ábra). A tavaszi csapadék 1981–2010-es átlaga 141 mm. A négy 
évszak összehasonlításában a legnagyobb csapadékcsökkenés tavasszal következett be, értéke 
mintegy 17% a több mint egy évszázadot átívelő idősor alapján. 
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A nyarak sokéves országos csapadékátlaga 1981–2010 között 198 mm volt. A száraz nyarak 
előfordulása a múlt század kezdetétől viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszály 
hazánk éghajlatának korábban is rendszeresen ismétlődő tulajdonsága volt. A nyári csapadék 
változása növekedő tendenciára utal, de a változás nem szignifikáns. 

Az ősz 1981 és 2010 közötti átlagos csapadéka 145,5 mm. A változás jelentős, a csökkenés 
irányába mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmű a tendencia. 

A tél a legszárazabb évszakunk, átlagosan 112 mm csapadék hullott az 1981–2010 közötti 
teleken. A múlt század elejétől a téli csapadék növekvő tendenciát mutat, de nem számottevő 
mértékben. 

 

  

16. ábra Az éves csapadékösszeg %-os változása 1961 és 2016 között. 

 
Csapadék szélsőségek alakulása 

Az átlagosnál bőségesebb csapadékkal, vagy tartós szárazsággal járó események, periódusok 
előfordulási gyakoriságát az extrém csapadék indexek idősoraival és a bekövetkezett 
változásukkal jellemezzük. Kevesebb a csapadékos nap országos átlagban, ahogy a jelenhez 
közelítünk (9. ábra). A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok viszont enyhe növekedést 
mutatnak, s a száraz időszakok hossza (vagyis a leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék 
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen megnövekedett a 20. század eleje óta. A napi 
intenzitás, más néven átlagos napi csapadékosság (egy adott periódusban lehullott összeg és a 
csapadékos napok számának hányadosa) nyáron szintén jelentősen megnövekedett. Az átlagos 
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napi csapadékok növekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, 
intenzív záporok, zivatarok formájában hullik. 

 

17. a-d ábra 
Néhány extrém csapadék klímaindex homogenizált és rácshálóra interpolált országos átlaga 

a tízéves mozgó átlag  
görbéjével és a becsült lineáris trenddel, 1901–2016. (Lakatos Mónika, Bihari Zita, 

Szentimrey Tamás)  

A nyári napi intenzitás országos átlagban délnyugati-dunántúli és az északkeleti 
országrészben csökkent, míg az Északi-középhegység magasabban fekvő területein, valamint 
az Észak-Dunántúlon növekedés tapasztalható. Fontos megjegyezni, hogy a rácsponti 
változások csak kisebb területeken szignifikánsak. 
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18 . ábra  A nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása az 
1961–2016 időszakban rácsponti trendbecslés alapján. 

14.1.2. Jövőben várható változások  

Az eddig megjelent hazai publikációk döntő többsége a globális felmelegedést 
Magyarország térségére várhatóan az átlaghőmérséklet emelkedésével és csökkenő, valamint 
változó eloszlású csapadékmennyiségekkel jellemzi. A konkrét értékekre vonatkozóan a 
vélemények megoszlanak. 
 
A Kárpát-medencére vonatkozó trendelemzések alapján a XX. század második felében a 
hőmérsékletben egyértelműen megjelenik a melegedő tendencia, s a csapadék-extrémumok 
gyakorisága és mértéke szintén egyértelmű növekvő tendenciát mutat, ezzel szemben a teljes 
lehullott csapadék mennyisége várhatóan csökken. 
 
A 2006-ban napvilágot látott Klímapolitika című kiadvány a PRUDENCE nemzetközi 
projekt előrejelzéseit taglalja Magyarország tekintetében két megvilágításban is. Az egyik 
esetben azt vizsgálták a kutatók, hogy 1°C-os globális átlaghőmérséklet-emelkedés mellett 
hazánk hőmérsékleti viszonyai hogyan alakulnának. Ennek eredménye szerint: 
„Magyarországon a globális átlagnál nagyobb mértékű melegedés várható. Ennek a 
mértéke erősen változó, de legerősebb a nyár folyamán, és leggyengébb tavasszal. Az éves 
1,4°C-os hőmérsékletemelkedésnél nagyobb mértékű változásra számíthatunk nyáron és 
ősszel (1,7 illetve 1,5°C), míg télen és tavasszal valamivel kisebb mértékűre (1,3 illetve 
1,1°C). A hőmérséklet értékek szórása viszonylag kicsi, habár vannak olyan modellek, 
amelyek az átlagos (1 fokos) globális emelkedésnél kisebb értékeket szimulálnak”. 

Világszintű éghajlatváltozással foglalkozó szervezet az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (angol rövidítése: IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, a 
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továbbiakban: Testület). A Testület Negyedik Értékelő Jelentésében5 (2007) több 
forgatókönyv/modell alkalmazásával becslésre került a felszíni melegedés átlaga és 
tartománya. 
 
A vizsgálati eredményeket a következő: 
 

 

19 . ábra  A felszíni melegedés átlaga és becsült tartománya az összes modell alapján  
IPCC Negyedik Értékelő Jelentés (2007) 

 
Az ábra eredményeiből látható, hogy az összefoglaló értékelés legoptimistább B 1 
forgatókönyve is 1,8 Cº hőmérséklet-változással/növekedéssel számol az évszázad végére. 
 
A Testület legutolsó angol nyelvű Ötödik Értékelő Jelentésében (2013) a korábban 
elvégzett modellezés eredményeit felhasználva és tovább fejlesztve hosszabb időszakra is 
elkészítették a felszíni melegedés átlagának alakulását: 

 

20. ábra A felszíni melegedés átlaga és becsült tartománya az összes modell alapján Ötödik 
Értékelő Jelentés (2013)  
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A Testület jelentéséből látható, hogy hosszú távra is megerősítésre került a felszíni átlag 
hőmérsékletének fokozatos növekedése. A legfrissebb, 5. klímaváltozás-értékelés arra a 
következtetésre jutott, hogy „az éghajlati rendszer felmelegedése egyértelmű", és hogy „nagy 
valószínűséggel az emberi befolyás a legjelentősebb oka a 20. század közepe óta megfigyelt 
felmelegedésnek". 
 
 

14.1.3. Tervezett tevékenység érzékenységi vizsgálata 

Az érzékenységi vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a 
beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára 
gyakorolt hatásának a feltárása. 
 
A tervezett tevékenység potenciális éghajlati veszélyekre való érzékenységét 6 tényező 
szerint lehet osztályozni: 
1. helyszínen található eszközök és folyamatok 
2.  termelési tényezők (víz, energia, stb.)  
3. termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket) 
4.  közlekedési kapcsolatok 
5.  a tevékenység által előállított termékek vagy szolgáltatások  
6. a tervezett helyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák, 
melyeket a tervezett tevékenységek befolyásolhatnak. 

A fenti szempontok szerint a tervezett tevékenység egyes bekövetkezhető éghajlati 
változásokkal szembeni érzékenységét egy mátrix táblázatban értékeljük. Az értékelés 
során „magas”, „közepes” vagy „alacsony” minősítést kapnak az egyes kérdések 
érzékenysége tekintetében a különböző éghajlati paraméterek: 
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Éghajlati paraméter változása 
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Felszíni levegő átlaghőmérsékletének
lassú növekedése Közepes Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Nyári napok számának növekedése 
(napi max. > 25 °C) 

Közepes Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Fagyos napok számának csökkenése
(napi min. < 0 °C) 

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Hőségnapok számának növekedése 
(napi maximum ≥ 30 °C) 

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Trópusi éjszakák számának 
növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) 

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Hőhullámos napok számának
növekedése (napi középhőmérséklet 
> 25 °C) 

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Átlagos napi hőingás növekedése 
(napi maximum és minimum 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Éves csapadékmennyiség csökkenése Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 
Csapadékos napok számának 
csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Átlagos napi csapadékosság 
növekedése (csapadékos napok 
átlagos csapadéka, mm/nap) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Max. száraz időszak hosszának
növekedése (leghosszabb 
időszak, amikor a napi 
csapadékösszeg < 1 mm, nap) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Max. nedves időszak hosszának
változása (leghosszabb időszak, 
amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

20 mm-t elérő csap. napok 
számának növekedése (napok száma, 
amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének
lassú növekedése Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Csapadék évszakos eloszlásának
változása Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Felhőszakadási (viharos időjárási)
események számának és 
intenzitásának növekedése 

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 
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Éghajlati paraméter változása 
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Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és intenzitásának 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Árhullámok gyakoriságának 
intenzitásának növekedése Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes alacsony 

Belvíz kialakulásának gyakoriságának
növekedése Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások
nyári kisvízi készletének 
csökkenése, tavak alacsony 
vízállású időszakainak gyakoribbá 
válása, felszín alatti vízkészletek 

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Aszály gyakoribb előfordulása Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 
Tömegmozgás gyakoribb Nem Nem Nem Nem Nem Nem 
Erdőtüzek gyakoriságának Nem Nem Nem Nem Nem Nem 
Szélerózió Nem Nem Nem Nem Nem Nem  

Az érzékenységi vizsgálat eredménye alapján látható, hogy a tervezett bányászati 
tevékenységet a víz alóli kitermelési technológiához kapcsolódóan elsősorban a 
vízhiányt befolyásoló szélsőséges hőmérsékletváltozással járó éghajlat változási 
hatások érintik érzékenyen. 
 

 
14.1.4. . Kitettség értékelése 

Miután a tervezett tevékenység érzékenysége az előző fejezetben ismertettek szerint 
meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a 
tevékenység megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az 
éghajlatváltozásnak. A kitettség vizsgálatot elsősorban azoknál a hatásoknál 
végeztük el ahol az érzékenység vizsgálatnál közepes vagy magas értéket adtunk. 
(Miniszterelnökség: Részletes klímakockázati útmutató 2017. január alapján) 

 
A klímaváltozás kockázatának vizsgálatánál követtük azt a szabályt, hogy a 
megvalósítandó beruházás méretétől függően vízgyűjtő, kis- vagy középtáj térbeli 
viszonylatában kell vizsgálni, megállapítva a terhelt és kompenzációs területeket a kiválasztott 
téregységen belül. 
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Kiindulva az érzékenységi vizsgálat eredményéből és az előzőekben megadott vizsgálati 
szempontokból a tervezési terület érzékenységét a következők szerint értékeljük: 

 

Éghajlati paraméterek változása Kitett területek 
Kitettség  
mértéke 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Hőhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Csapadék intenzitásának növekedése Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Éves csapadékmennyiség csökkenése Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Csapadék évszakos eloszlásának 
változása 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Aszályos időszakok hosszának 
növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Hideg szélsőségek 
csökkenése/csökkenés a fagyos napok 
számában 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Alacsony 

Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának  
növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Közepes 

Évszakra nem jellemző időjárás 
gyakoriságának és intenzitásának  
növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Alacsony 

Villámárvíz előfordulásának, 
gyakoriságának és intenzitásának  
növekedése 

Magyarország villámárvíz veszélyeztetettségi 
térképe alapján a tervezési terület közepesen 
kitettnek minősül 

Alacsony 

Belvíz gyakoriságának kialakulása 
növekszik 

Magyarország belvízi veszélyeztetettségi 
térképe alapján a tervezési terület nem minősül 
kitettnek 

Alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Folyók mentén jellemzően, Magyarország 
árvízi veszélyeztetettségi térképe alapján a  
tervezési terület kitettnek minősül 

Magas 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása Hegyvidéki, dombos területek kitettek, emiatt a 
tervezési terület nem minősül kitettnek 

Alacsony 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 

A tervezési terület elsősorban mezőgazdasági 
szántó területeket érint, illetve a vizes 
technológiára tekintettel a terület nem minősül 
kitettnek

Alacsony 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások 
nyári kisvízi készletének csökkenése, 
tavak alacsony vízállású időszakainak 
gyakoribbá válása, felszín alatti 
vízkészletek csökkenése) 

Magyarország teljes területe, így a tervezési 
terület is kitettnek minősül 

Magas 

 
14.1.5. A lehetséges hatások elemzése 

A tervezett tevékenységet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben 
fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel 
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egy időben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel 
együttes fennállása szükséges. 

A két feltétel fennállása esetén az érzékenység, valamint a kitettség 
mértékének nagyságából a potenciális hatás mértéke is meghatározható a következő 
mátrix segítségével: 

 
 Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

ys
ég

 

Alacsony Alacsony Alacsony Közepes 

Közepes Alacsony Közepes Magas 

Magas Közepes Magas Magas 
 

Az érzékenységi és kitettségi feltételeknek egyaránt megfelelő éghajlati 
változások lehetséges hatásait a tervezett tevékenységre vonatkozóan – a fenti 
mátrix jelöléseit alkalmazva – a következők szerint értékelhetjük: 

 
Éghajlati paraméterek változása Érzékenység Kitettség Hatás mértéke 
Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

Alacsony Közepes Alacsony 

Hőhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése Közepes Közepes Közepes 

Csapadék intenzitásának 
növekedése Alacsony Közepes Alacsony 

Éves csapadékmennyiség 
csökkenése Alacsony Közepes Alacsony 

Csapadék évszakos eloszlásának 
változása Alacsony Közepes Alacsony 

Aszályos időszakok hosszának 
növekedése Alacsony Közepes Alacsony 

Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának  
növekedése 

Közepes Közepes Közepes 

Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése Alacsony Magas Közepes 

Vízkészletek csökkenése 
(vízfolyások nyári kisvízi 
készletének csökkenése, tavak 
alacsony vízállású időszakainak 
gyakoribbá válása, felszín alatti  
vízkészletek csökkenése) 

Közepes Magas Magas 

 
14.1.6. Kockázatértékelés 

Az előző fejezetben ismertettek szerint a részletes elemzés eredménye azt mutatja, hogy a 
várható hatások 5 esetben alacsony, 3 esetben közepes és 1 esetben magas besorolást 
kaptak. Az alacsony potenciális hatások esetében a kockázat elemzést nem végezzük el, 
tekintettel a várható hatások alacsony besorolására és így várható alacsony kockázatára. 



AQUASTOP KKT.    Tihany 1841/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálat.    2020. 

 

 130 
 
 
 
 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a 
negatív környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális 
kár nagyságának és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata. 

 

A potenciális kár/következmény értékelésénél a következő értékeket alkalmazzuk:  

 

1 Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Mérsékelt 4 Jelentős 5 Katasztrofális 

      

A valószínűség értékelésénél a következőket: 
 

1 Ritka 2 Nem valószínű 3 Lehetséges 4 Valószínű 
5 Majdnem  

bizonyos 

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente  

A kockázatok értékelése érdekében az alábbi mátrixot alkalmazzuk: 
 

Valószínűség 
Kár/Következmény 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen 

Majdnem 
bizonyos 

Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas Közepes Alacsony Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes Alacsony Nincs 
 

Minimum 30 éves időtartamra és azokra a hatásokra melyeket közepes vagy magas 
értékűnek minősítettünk a következők szerint végeztük el a kockázat értékelést: 
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Éghajlati paraméterek 
változása 

Kár/Következmény 
Valószínűség Kockázat 

Helye Mértéke 

Hőhullámok gyakoriságának 
és intenzitásának növekedése 

Eszközökben Jelentéktelen 

Lehetséges 

Alacsony 
Biztonságban Jelentéktelen Alacsony 
Környezetben Kicsi Közepes 
Társadalomban Jelentéktelen Alacsony 

Gazdasági Kicsi Közepes 

Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának 
növekedése 

Eszközökben Mérsékelt 

Valószínű 

Magas 
Biztonságban Kicsi Magas 
Környezetben Kicsi Magas 
Társadalomban Jelentéktelen Közepes 

Gazdasági Mérsékelt Magas 
Árhullámok gyakoriságának Eszközökben Kicsi Ritka Alacsony 
és intenzitásának növekedése Biztonságban Mérsékelt  Közepes 

Környezetben Mérsékelt Közepes 
Társadalomban Kicsi Alacsony 

Gazdasági Mérsékelt Közepes 
Vízkészletek csökkenése 
(vízfolyások nyári kisvízi  
készletének csökkenése, tavak 
alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá 
válása, felszín alatti  
vízkészletek csökkenése)

Eszközökben Jelentéktelen 

Lehetséges 

Alacsony 
Biztonságban Jelentéktelen Alacsony 
Környezetben Kicsi Közepes 
Társadalomban Jelentéktelen Alacsony 

Gazdasági Kicsi Közepes 
 

A kockázatértékelés eredményéből látható, hogy a legnagyobb kockázatot az éghajlat 
változás okozta, előre nehezen kiszámítható, de az éves gyakoriságot vizsgálva 
valószínűleg bekövetkező viharos időjárási események (pl.: intenzív zápor, 
villámcsapás, erős szél) megjelenése okozza. 

 
 

14.1.7. Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás bemutatása 

Ebben a fejezetben az előzőekben bemutatott fő klíma kockázatokhoz való 
alkalmazkodást, a klíma-sérülékenység és klímakockázatok kezelésére, enyhítésére 
szóba jöhető alkalmazkodást segítő intézkedések azonosításának eredményeit foglaljuk 
össze. 

 
14.1.8.   Az adaptációs lehetőségek meghatározása 

 
Az alkalmazkodás lehetséges módjait, azok bemutatását a tervezett technológia műszaki 
jellemzőinek, a feltárt várható környezeti hatások, valamint kockázati értékek 
ismeretében azonosítottuk be. 
 
Első lépésként meghatározásra kerültek a főbb közvetlen következmények, melyeket a 
kockázatosnak ítélt éghajlat változási elem okozhat, majd javaslatot teszünk a 
lehetséges kockázat kezelési tevékenységekre/alkalmazkodási lehetőségekre és ezek 
felelősére a következők szerint: 
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Jellemző Kockázat Alkalmazkodási lehetőségek 

Hőhullámok  
gyakoriságának és  

intenzitásának  

növekedése 

• Anyagfáradás, szigetelések, 
burkolatok károsodása, 

• Berendezések túlmelegedése,  
károsodása, 

• Műszaki előírások, szabványok 
módosítása 
. Megfelelő (jobban ellenálló) 
anyagmegválasztás és berendezések 
(műszerek) 

. Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat 
• Forrás elkülönítés a gyakoribb 

Viharos időjárási 
események 
számának és  

intenzitásának 

növekedése 

• Hullámverés és a felszínből 
jobban kiemelkedő létesítmények 
rongálódása, 

. Villámcsapás okozta túlterhelés, 
tűzeset, 

. Erős szél okozta rongálódás, 

• Berendezések lehorgonyzása, 
biztosítása, . Villámhárítás kiépítése, 
• Meder- és rézsűbiztosítás 
fejlesztése, . Gyakoribb ellenőrzés, 
felülvizsgálat, 
• Forrás elkülönítés a gyakoribb karbantartás 

biztosítására 

Árhullámok  
gyakoriságának és  

intenzitásának  
növekedése 

• Termelési terület elöntése, 
termelés  
leállás, 

a műtárgy kapacitását meghaladó 
vízállás, 

. Berendezések, eszközök károsodása, 

• Monitoring és előrejelzés, riasztás 
fejlesztése, 

• Riasztási terv készítése, 
. Eszközök, berendezések mentési terv
kidolgozása 

 
  

Jellemző Kockázat Alkalmazkodási lehetőségek 
 • Villamos hálózat megrongálódása,  

Vízkészletek  
csökkenése 

• Víz alóli kitermelés 
berendezéseinek feleslegessé 
válása, 

• Kitermelés technológia  
megváltoztatása, 

• Hosszú távú folyamat, folyamatos 
alkalmazkodás 

• Ha szükséges technológia váltás 
megtervezése, 

 
14.1.9.  Az adaptációs lehetőségek értékelése 

 
A fentiekben bemutatott alkalmazkodási lehetőségek célja minden esetben a tevékenység és 
a hozzá kapcsolódó eszközök, berendezések sérülékenységének a csökkentése, így 
közvetetten a környezetben esetlegesen bekövetkező károk elhárítása. 
 
A viharos időjárás okozta károkkal szembeni alkalmazkodás nehézségét az okozza, hogy 
nehezen kiszámítható illetve előre jelezhető ezek lefolyása, kialakulása. A gyakorlatban az 
ilyen körülményekhez való alkalmazkodás már sok esetben bevált műszaki megoldásokkal 
(pl.: villámhárító kiépítés) hatékonyan megoldható. 
 
A hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, valamint a vízkészletek 
csökkenése csak hosszútávon befolyásolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek 
kialakulása hosszan elnyúló folyamatok eredménye. Az ilyen jellegű éghajlat változási 
jellemzőkre és az okozott hatásokra emiatt a felkészülés időben jobban tervezhető és egyben 
igen jók az alkalmazkodás hatékonysági mutatói. 
 
Az árhullámok kialakulása okozta káros hatások elkerülése napjainkban a magyarországi 
árvízvédelmi rendszer kiépítésével és fenntartásával nagy biztonsággal teljesíthető. Madocsa 
térségében a Duna partján árvízvédelmi földmű épült, melynek köszönhetően a mentett 
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oldalon az árvizek kialakulásának gyakorisága jelentősen lecsökkent. A tervezett kitermelési 
helyszín a mentett oldalon található. 
 

14.2. Természetvédelmi katasztrófáknak való kitettség 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés 
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 
11.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) a településeket katasztrófavédelmi 
szempontból I. (kiemelten veszélyes), II. (veszélyes) vagy III. (mérsékelten veszélyes) 
osztályba sorolja. 
 
A települések katasztrófavédelmi besorolását az egyes veszélyeztető hatások – természeti 
eredetű veszélyek esetén árvíz, földtani veszélyek – összessége adja, különös tekintettel az 
adott településre legjellemzőbb veszélyforrás szerinti részbesorolásra. 

 
14.2.1.  Földrengés veszély 

 
Tihany település területe az MSz EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti mellékletében lévő 
Szeizmikus zónatérkép alapján 4. zónába tartozik, azaz a horizontális gyorsulási értékek 50 
évre, 10 % meghaladási gyakoriság mellett a legkisebb értéknek adódnak. 

 
21. ábra Földrengés veszély 

 
9.7.2. Árvízveszély 

 
Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK sz. Irányelv előírja 
valamennyi vízgyűjtőkerületre, hogy azonosításra kerüljenek azon területek, ahol jelentős 
potenciális árvízi kockázat áll fenn, illetve előfordulása valószínűsíthető. 
 

Az Irányelvben foglaltaknak megfelelően az illetékes vízügyi igazgatóságok 
veszélytérképeket állítottak össze három előfordulási valószínűségű terhelési esetre: 
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• nagy valószínűségű elöntések, 
• közepes valószínűségű elöntések, 
• alacsony valószínűségű elöntések. 

Tihany területe nagy előfordulási valószínűségű területeken fekszik. 

Villámárvizek előfordulása a területen nem várható. 
 
 

15. A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TECHNOLÓGIA, 
FELHASZNÁLANDÓ ANYAGOK 

A beruházás egy huszonegyedik századbeli korszerű, magas igényeket ellátni szándékozó, 
környezetbarát építkezésnek és szálláshelyeknek terveznek. Mindezekért a beépítésre kerülő 
anyagok, technikák, technológiák, szolgáltatások a rendelkezésre álló legkorszerűbbek és 
természetbarátok. 

 

16.  ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁS 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

 
 
Az országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége nem feltételezhető. 
 
 
 

17.  TERMÉSZETI VISZONYOK 
 

17.1. A terület földrajzi helyzete 
 

A vizsgált terület a Balaton északi partján, a Balaton-felvidék déli részét képező Tihanyi 
félsziget déli végében található. Közigazgatásilag Tihany településhez tartozik. A község 
Veszprém megye délkeleti részén fekszik.   
 
A vizsgált ingatlan csoportot, mely a Halásztelep-Kenderföldek helynévvel ismert, északról a 
Kopasz-hegy, nyugatról a Cserhegy határolja. Keletről és délről a Balaton képezi a határát, 
amitől a Révhez vezető országút választja el. 
 
A vizsgált ingatlan sokszög alakú, legnagyobb hossza 380 m legnagyobb szélessége 270 m. 
 
 A terület magassága ezen a részen 104,0-105,0 m körüli Balti szint felett értékkel 
jellemezhető.  
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17.2.   Meteorológiai viszonyok 
 
A vizsgált terület éghajlati szempontból a mérsékelten meleg- mérsékelten száraz 
típusba tartozik. 
A legmelegebb hónap a július (20.1 °C), leghidegebb a január (-1,3 °C). Télen gyakori a 
hőmérsékleti inverzió, amikor a mélyebb fekvésű medence területeket kitölti a hideg, nedves 
levegő, a kiemelkedő magasabb hegyoldalakat pedig a napsütés felmelegíti. Az évi átlag 
hőmérséklet a Bakonynál magasabb, de az országos átlag alatt marad, 9.75 °C. 
A hidegkúti csapadék mérőállomás adatai alapján az évi csapadék összeg átlaga az 1951-99 évi 
időszakban 677 mm volt, ami mintegy 10 - 15 %-kal kevesebb a magasabb fekvésű D-i, vagy 
K-i Bakony átlag csapadék értékeitől. Legtöbb csapadék nyáron esik, ezen belül júniusban, 
amikor az átlag megközelíti a 80 mm-t, de jellemző az őszi másodmaximum is 
novemberben (70 mm). Az ország más területeihez képest a csapadék bizonytalanság kicsi, 
az aszályos időjárás itt kevésbé fenyeget.  
A borultság évi átlag értéke ezen a vidéken 55 % alatt marad, ami a Dunántúli-középhegység 
más területeinél alacsonyabb. A felhőzet évi menetében a maximum decemberben van, 
amikor a gyakori köd felléptével 70-80%-ra emelkedik a havi átlag borultság, a 
minimum pedig augusztusban. A borult napok száma évi átlagban 106, ami valamivel 
alacsonyabb, mint a Bakony területén. A napsütéses órák száma 1980, ami megközelíti a 
Bakony - Balaton-felvidékre jellemző 1900 - 2000-es intervallum felső határát. 
 
 

17.3.  Növényzet  
 
Növényföldrajzilag a szubmediterrán jelleg dominál, de a terület nagy részét ma már ültetett 
növényzet borítja, ami uralkodóan szőlő, szőlő-gyümölcsös. Az eredeti zonális társulás a 
mészkedvelő karszttölgyesek foltokban ma is megtalálhatóak, de gyakoriak a mesterséges 
erdők, ültetett fenyvesek.  
 
 

17.4.  Földtani felépítés 
 
A legidősebb térségben felszínről vagy fúrásból ismert képződmény a Paleozóos rétegsorhoz 
tartozó, felső perm korú Balatonfelvidéki Vörös Homokkő Formáció, melyben a szárazföldi, 
folyóvízi, ártéri, uralkodóan durvatörmelékes, konglomerátumos, durva homokos, kisebb részt 
aleurolitos, finomhomokos agyag közbetelepülések képződményei jelennek meg. 
Balatonalmádi-Káptalanfüred-Alsóőrs-Csopak-Balatonfüred környékén, felszínen is ismert. 
Az összlet felső részén, az egykori medence belső részein, zöld színű növénymaradványos 
homokkő és aleurit képződött. Ez a kifejlődés rossz feltárásokban Balatonfüred és Lovas 
között látható. Ezekből a feltárásokból gazdag Sporomorpha együttest írtak le, amely az alpesi 
zechsteinnel hozható kapcsolatba. Mélyebb rétegeiben konglomerátum, felsőbb helyzetben 
aleurit betelepüléseket tartalmazó homokkő települ. A konglomerátum kavicsanyaga gyengén 
koptatott kvarcból, kvarcporfirból, homokkőpalából, kovapalából áll. A homok anyagát főleg 
kvarc, ritkábban földpát, muszkovit adja. A durva törmelékek gyenge koptatottsága közeli 
lepusztulási területet feltételez. 
 
A felső perm rétegekre az alsó triász uralkodóan terrigén törmelékes rétegsora települ 
(Werfeni Formáció Csoport). A szárazföldi képződést mutató vörös szín eltűnésével a 
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törmelék szemcsemérete fokozatosan finomodik, míg a homok szemcseméretű alkotók is 
kimaradnak. Az Arácsi Márga Formáció homokkő, aleurolit, dolomit képződményei 
üledékhézaggal vagy transzgressziós rétegsorral települnek a vörös homokkőre.  

 
A sekély selfeken képződött kabonátos üledék vékony mészkő közbetelepüléseket és jelentős 
terrigén eredetű komponenseket tartalmaz. Dolomit és aleurolit rétegek váltakoznak szürke, 
sárgásszürke, helyenként lilásvörös márga, mészmárga, dolomitmárga és alárendelten aleurit 
betelepülésekkel.  

 
A skíta emelet a Balaton-felvidék környékén transzgressziós sorozattal indul, ahol a permi 
vörös palás agyagra fokozatos átmenettel, konkordánsan likacsos dolomit települ. A 
zöldesszürke színű homokos, lemezes márga, vékony mészkő csíkokkal jelenik meg a 
feltárásokban. Gyakori faunaeleme a Claraia clarai, helyenként tömegesen jelenhet meg.  
Az összlet vastagsága 60-120 m. 
 
A Werfeni Csoport tagja, a Csopaki Márga Formáció szinte az egész középhegységre 
jellemző képződmény. Az ősmaradványokban gazdag márga viszonylag sekély, de nyílt 
selfen képződött. Vastagsága 50-250 m, kora felső szkíta.  
 
A középső triász kezdeti szakaszában a self fokozatos, de lassú süllyedése következtében 
nagy vastagságú és hatalmas kiterjedésű sekélytengeri karbonátos összlet rakódott le. Az 
összlet legidősebb tagja a kora anizuszi korú Aszófői Dolomit Formáció. A formációt 
világosszürke, sárgásfehér, ritkábban sötétszürke vékonyréteges, lemezes dolomit alkotja. A 
képződmény vastagsága átlagosan 200-250 m. 
 
A felső pannon üledékképződés részben a hegyvidéki körzetekre is kiterjedt, ennek nyomait 
találjuk kisebb-nagyobb felszíni kibúvásoknál a Nagy-Les-hegytől ÉK-i irányban egészen 
Lovasig. A képződmény a Diási Formáció, amely abráziós üledékként közvetlenül az 
alaphegységre települ. Abráziós parti kavics, törmelék, a pannon beltó parti sávjában. Anyaga 
helyi idősebb kőzetekből származik (pl.: fődolomit, dachsteini mészkő, gránit, stb.). 
Közepesen-jól kerekített, 0,2–50 cm-es kavicsokból áll. Vastagsága 0,5–20 m közötti. 
 
A Somlói Formáció a Dunántúli Formációcsoport medenceperemi, mocsári betelepüléseket 
(huminites agyag – lignit) nem tartalmazó része, melyet szürke, molluszkás, agyagmárgás 
aleurit, lemezesen rétegzett aleurit és finom-aprószemű homok rétegek váltakozása épít fel. 
Deltasíkság víz alatti részén keletkezett, vastagsága a peremektől a medence belseje felé 100–
150 m-re nő. A formáció a fokozatosan feltöltődő pannon üledékgyűjtő partközeli deltalejtő 
fáciesét képviseli. A Tihanyi –félsziget Gödrös területén ismert klasszikus feltárásában 40-
50m vastagságot mutat. 
 
A Somlói Formáció és vele közvetlen kapcsolatban lévő Tihanyi Formáció képződményei a 
tihanyi Fehérparton jelennek meg, ahol a Tihanyi Formáció típusszelvényét kijelölték. A 
feküjében általában települő Somlói Formáció határának kijelölése még fúrási szelvényekben 
is nehézségbe ütközik, a két képződmény nagyfokú hasonlósága miatt.  
Itt is az aleurit, finom- apró- és középszemű homok mellett agyag és agyagmárga a jellemző 
kőzetalkotó.. Különbség csak abban mutatkozik, hogy a különböző szemcseméretű rétegek a 
Tihanyi formáció kőzeteiben vékonyabbak, és sűrűn váltakoznak egymással. Ezen kívül a 
fiatalabb képződmény egészében jellemző a huminites festődésű rétegek, vagy vékony lignit 
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telepek megjelenése. A formációra jellegzetes limnobrack fauna a jellemző. A Tihanyi 
Formáció a pannoniai üledékgyűjtő feltöltődésének előrehaladott stádiumát képviseli.  
 
A pannon üledékgyűjtő feltöltődésében a törmelékes üledékes kőzettípusok mellett Tihany 
környezetében foglalkozni kell a vulkanitokkal is. A Tapolcai Bazalt Formáció  
képződményei az egész Balaton-felvidéken megtalálhatóak.  Tihanyi-félszigeten a tufa 
kőzetek, azaz a vulkanoklasztikumok mellett hévforrás-üledékekkel vagy geiziritekkel 
találkozhatunk. 
 
A Tapolcai Bazalt Formáció kőzetei, mint a Bakonyban, ugyanúgy a Balaton-felvidéken is 
elterjedt képződmény.  A láva anyagú vulkanit kőzetek és a felső-pannóniai üledékes kőzetek 
kapcsolata alapján alapvetően, települési helyzetük alapján három csoportra osztható. Az első 
csoportba oszthatjuk a felső-pannóniai üledékes kőzetek sorozatába benyomult és abban 
megrekedt közvetlenül a magmából keletkezett kőzettesteket (szubvulkanitok). A második 
csoportot azok a kisméretű bazalttestek alkotják, melyek a pannóniai üledékképződés során 
kerültek a vízzel borított felszínre (szinszediment lávakőzetek). A harmadik csoportba az 
üledékes fedő nélküli, a felső-pannóniai vagy idősebb kőzetek felszínére települő bazaltok 
sorolhatóak (szárazulaton képződött lávakőzetek). 
 
A Balaton-felvidék keleti részén, így Tihany környékén is a vulkanoklasztitok, azaz  olyan 
törmelékes kőzetek jellemzőek, amelyek vulkanit  anyagú szemcséket tartalmaznak. A 
piroklasztitok olyan  vulkanoklasztok, melyek elsődlegesen explóziós eredetű törmelék építi 
fel.   
 
Tihany környékén a piroklasztitok és a geiziritek megjelenését figyelhetjük meg. 
 
A tihanyi  piroklasztitok hagyományosan a tufa, tufit néven elkülönített kőzetek változatos 
genetikájú képződményekből állnak. A freatomagmás explóziók bizonyitéka a juvenilis 
kőzetüveg erősen üveges, blokkszerű, hirtelen hűlésre utaló mikrorepedéses szerkezete, ami a 
bazaltolvadék külső víz hatására történő hirtelen lehűlés eredményeként alakult ki. A 
járulékos litikus szemcseanyag általában nagy mennyiségben van jelen a piroklasztitokban, 
azok anyagát a közvetlen pannóniai fekü, a triász, valamint a paleozoos (perm) 
képződmények adják. A litikus elemek gazdag előfordulása, és azon belül az idős 
képződmények magas aránya a robbanások mély fészkére, maardiatréma jellegű 
vulkanizmusra utal. Az egykori térszinre mély maar-kraterek és az azokat körbevevő 
tufagyűrűk lehetnek jellemzőek. A legalsó, pannóniai képződményre települő vulkanoklasztit 
rétegekben korábban leírt pannóniai homokkő rétegek alapi torlóár üledéknek bizonyultak. 
Erre utalnak az antidűne szerkezetek,a ballisztikus bombák,és az akkréciós lapillik. 
 
Több helyen egykori maar-kratert kitöltő gravitációs tömegárak által lerakodott 
vulkanoklasztit sorozat ismerhető fel, általában jól körülhatárolható elterjedéssel, 
morfológiával.A Tihanyi-félszigeten legalább 3 maar-kratert (kitörési centrum) ismerhetünk 
fel, ezek közül a Kis-erdő-tető és a Csúcs-hegy a maar-tavat feltöltő un. Gilbert-delta 
képződményekből áll. 
 
 
 Geizirit néven foglaljuk össze az utóvulkáni működés során keletkezett forráskúp- és tavi 
üledékeket. A geiziriteket létrehozó hévforrások egy része vulkanotektonikai törésvonalak 
mentén tört a felszínre. Az ásványi anyagokban és szilika-gélben gazdag forró vízből mészkő, 
dolomit anyagú üledékek rakódtak ki, vagy a kicsapódó kova gél itatta át a maar-kráterben 
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lerakodó finomszemcsés tavi üledéket. A hévforrás üledékekre jellemző a finom rétegzettség, 
a lemezkék ritmikus váltakozása, másutt a gravitációs tömegár üledékek ismerhetőek fel, 
gyakoriak a slumpok, vízkiszökési jelenségek. 
 
A vizsgált területrészek paleozoós és mezozoós kőzeteit kis vastagságú pleisztocén-holocén 
üledékek fedik. A pleisztocén eleji epirogén mozgások hatására a kiemelkedő alaphegységről 
az erózió bázis felé történő lepusztulás indult el, ami a mai napig tart. Az erózió bázis a 
Balaton. Az északi, kiemelt térszíni helyzetben lévő perm és triász kőzetek egyrészt areális 
lepusztulással, periglaciális szoliflukcióval mozog a Balaton felé, másrészt a patak medrek 
mentén lineális anyagmozgatás hatásaival kerül a törmelék áthalmozásra, áttelepítésre. Az 
utóbbi évszázadokban az antropogén hatások is szerepet játszanak a felszín kialakításában. 

 
A pleisztocén képződmények közül meg kell említeni az eolikus eredetű, lepelszerű üledéket, 
a löszt, valamint a meredekebb térszínen a periglaciális szoliflukciós eredetű lejtőtörmeléket. 
 
A fiatalabb eljegesedések során, a felszínen lévő kőzetek felaprózódtak, elmállottak. A 
Balaton-felvidék területén a pleisztocénbeli eljegesedések alatt nem volt teljes eljegesedés, ez 
a terület jégperemi helyzetben volt. Ez azt jelenti, hogy a télen hullott szilárd csapadék nyáron 
elolvadt. A tél hosszabb volt a mainál, de lényegesen több csapadékkal. Az átázott lejtők 
átfagytak, melynek következtében az átfagyott talajban lévő kőzetdarabok a jég térfogat-
növekedése következtében megemelkedtek. A lejtőn lévő kőzettömb az olvadást követően 
nem az eredeti helyzetébe került vissza, hanem a lejtő irányába elmozdult. Ez a jelenség, a 
periglaciális szoliflukció, ismétlődött évenként, amely létrehozta a Balaton-felvidéket borító 
60-140 cm vastag lejtőtörmelékét. A lejtőtörmelék a karbonát kőzetek mállásából keletkezett, 
változó méretű törmelék anyagából áll. A talaj mechanikai tulajdonságait az agyag szabja 
meg, ezért megfelelő lejtési szög és átázottság esetén a lejtők mozgásveszélyesek. 
 
A pannóniai agyag-homok összletre a pleisztocénben képződött lösz üledékei települtek. Az 
eolikus képződményből kialakult kőzet a magasabb térszintű helyeken eredeti települési 
szerkezetes löszök. A mélyebb szinteken, makroporózus lösz és vályogzónák fejlődtek ki. A 
terepmélyedésekben, a pangó vizekben gyakran képződött szerves anyagban dús üledék. 
 
A part-menti területek földtani felépítésében így a periglaciális szoliflukció és a Balaton part-
menti képződményei játsszák a fő szerepet. A holocén-pleisztocén képződmények 
lejtőtörmelékek, amihez a közelhegységből származó eolikus üledékek finomhomokos 
iszapképződményei is keverednek.   
 
Eluvium üledékei képviselik a fiatal üledékek egy részét, ami mállott, fellazult, helyben 
maradt üledék. Általában bizonyos fokig degradált, a mállással szemben ellenálló kőzetanyag 
arányának növekedése jellemzi. Önmagában ritkán ábrázolható, vastagsága néhány m körüli. 
 
Eluviális-deluviális képződmény  
Összevontan, eluvium-deluviumként ábrázoljuk az eluviális üledéket és az ezzel keveredő, 
lejtőmozgásokkal csak kissé áttelepített deluviumot. Általában  közel kiegyenlített felszíneken 
települ.  
 
Mocsári üledékkel a tihanyi terület déli, síkvidéki területein találkozhatunk. Különböző 
mennyiségű szervesanyag tartalom jellemzi. Anyaga lehet agyag (réti agyag, lápi agyag), 
aleurit, továbbá szervesanyag bomlásából származó tőzeg, kotu, lápföld. Ez utóbbiakat az 
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elbomlás foka szerint különíthetjük el egymástól. A tőzegben a növényi maradványok még 
felismerhetők, a kotuban már nem. A lápföld a tőzegből alakul ki a növényi maradványok 
nagymértékű humifikálódásával, amihez víz és szél által behordott ásványi anyagok 
feldúsulása is járul. Az utóbbi inkább a talajokhoz tartozik, ezért rendszerint a tőzeggel és a 
kotuval összevonva ábrázoljuk. A mocsári üledékek a felszínen általában újholocén korúak. 
Jellemző vastagságuk 2–8 m közötti. 
 
A csuszamlásos (suvadásos) üledék 
 Tihany területén több helyen előforduló lejtőrongálódási forma a suvadás, ami az 
átnedvesedett kőzetek agyagtartalmú csúszási felületeken történő elmozdulásakor keletkezik. 
Jellemző morfológiai formákat alakít ki. Az üledék gyakran változékony összetételű, 
kaotikusan kevert, de ezen belül az egyes elmozdult nagy blokkok megőrizhetik eredeti 
felépítésüket, előfordul, hogy a lecsúszott rétegek a lejtéssel szemben dőlnek. 

 
 

18.  TERMÉSZETVÉDELMI RÉSZ 
 

18.1. A természeti állapot ismertetése 
 
 
A terepbejárásra először 2018.03.30-án, majd azt követően többször került sor. A vegetáció 
fejlődése az átlagostól eltérő év ellenére az időszaknak megfelelő.  
 
 

18.2. Természetföldrajzi viszonyok, a terület múltja 
 
A terület növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Dunántúli-
középhegység flóravidéke (Bakonyicum) Vesprimense flórajárásába tartozik. Természetes 
növényzete a mocsári vegetáció lehetett.  
 
Az első katonai felmérés térképén (18. század második fele) a vizsgált terület vizenyős, 
mocsaras helyként látható. A második katonai felmérés térképe (19. század első fele) szintén 
vizenyős területet ábrázol, de a délnyugati rész itt már kiemelkedő szárazulat.  
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1. kép: A vizsgált terület a II. katonai felmérés térképén. 
 
A harmadik katonai felmérés (19. század második fele) is hasonló állapotokat mutat. Az 
1941-es katonai felmérés idejére már elkészül a Balaton parti út, valamint a vizsgált terület 
peremén fekvő üdülő. A tervezési területet gyepnek jelöli, melynek délkeleti sarkában 
feltöltött részt jelöl.  
 

 
 

2. kép: A vizsgált terület az 1941-ben készült katonai felmérés térképén. 
 
Az 1975-ben készült légifotón (forrás: www.fentrol.hu) már láthatóak a vízműves 
létesítmények, a lovasiskola istállója, kisebb ügetőpálya, néhány nagyobb lombkoronájú fa, 
valamint számos kisebb fa, illetve bokros és füves területek.  
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3. kép A vizsgált terület az 1975-ben készült légifotón 
 

 
18.3. Természetvédelem 

 
A terület nem része a Natura 2000 hálózatnak.  
A terület nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.  
A területen nincsenek ex lege védett területek. 
 
A terület része a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parknak, vagyis országos jelentőségű védett 
területnek.  
 

19.  BOTANIKAI RÉSZ (FLÓRA, VEGETÁCIÓ) 
 
 

Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR) legújabb, átdolgozott 
változatának (Á-NÉR 2011) csoportosítását és kódrendszerét használva a vizsgált területen a 
következő élőhelyek találhatóak:  

B1a: Nem tőzegképző nádasok (és gyékényesek, tavikákások) 
OB/RA/S7: Jellegtelen üde gyepek, melyen elszórtan vagy csoportosan ültetett 

vagy spontán megjelenő őshonos és tájidegen fafajok találhatók 
RB: Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők 
P6: Park jellegű terület 
S2: Nemesnyárasok 
U4: Telephelyek, roncsterületek 
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9. térkép A vizsgált terület élőhelytérképe 
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B1a: Nem tőzegképző nádasok (és gyékényesek, tavikákások) 
A műút és az üdülő melletti mélyedésben található. Állományalkotó a nád (Phragmites 
communis), de elszórtan rekettyefűz (Salix cinerea) bokrok is láthatók. A szegélyben más 
cserjék illetve fák is megtalálhatók. 
 
OB/RA/S7: Jellegtelen üde gyepek, melyen elszórtan, vagy csoportosan ültetett vagy spontán 
megjelenő őshonos és tájidegen fafajok találhatók 
A felmérés idején a terület egy része víz alatt állt (vízmélység átlagosan 10-30 cm között 
változott, de vannak mélyebben fekvő részek), de a növényzet összetétele alapján ez csak 
időszakos, a helyben lakók elmondása alapján szokatlanul magas vízállás volt. A gyepek 
többségét tavaly kaszálták, ezért nehéz megállapítani az állományalkotó füveket, különösen a 
vízzel borított részeken. Azonosított állományalkotó növények: csomós ebír (Dactylis 
glomerata), siskanádtippan (Calamagrostis epigeios), melyek a jelenleg vízzel borított (akár 
30 cm magasan) részen is megtalálhatók. Helyenként sásos (Carex spp.), illetve nádas 
(Phragmites communis) foltok is előfordulnak (utóbbi a gyepekre húzódott rá). Bolygatás 
nyomai többfelé megfigyelhetők. A gyepen elszórtan vagy kisebb-nagyobb csoportokban fák 
és cserjék láthatók. Gyakoribb fajok: fehér fűz (Salix alba), korai, hegyi és zöld juhar (Acer 
platanoides, A. pseudoplatanus, A. negundo), királydió (Jugans regia), szürke és nemes nyár 
(Populus x canescens, P. x euramericana), madárcseresznye (Prunus avium), magas kőris 
(Fraxinus excelsior), vadkörte (Pyrus pyraster), kökény (Prunus spinosa), ezüstfa (Elaeagnus 
angustifolia), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), stb.  
 
RB: Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők 
Az erdők egy része a felmérés idején sekély vízben állt. Többfelé láthatók bolygatás nyomai, 
a déli részen törmelékhalmok között nőnek a fák, másutt zöldhulladékot deponálnak. 
Jellemzően sokfelé szemetes az erdő. Különböző korú és összetételű állományokból áll. 
Legjellemzőbb, állományalkotó faja a fehér és a szürke nyár (Populus alba és P. x canescens). 
A terület középső részén nagyobb méretű egyedei alkotnak erdőt. Elegyfák: nemesnyár 
(Populus x euramericana), korai juhar (Acer platanoides), kislevelű hárs (Tilia cordata), mezei 
szil (Ulmus minor), királydió (Jugans regia), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei juhar (Acer 
campestre), stb. A fákra többfelé borostyán (Hedera helix) kúszik fel. A cserjeszint fejlettsége 
változó: néhol hiányzik, másutt sűrű. Leggyakoribb, helyenként sűrű állományokat alkotó faj 
a fekete bodza (Sambucus nigra). További jellemző fajok: kökény (Prunus spinosa), egybibés 
és cseregalagonya (Crataegus monogyna, C. laevigata), földi szeder (Rubus fruticosus agg.), 
veresgyűrű som (Cornus sanguinea), valamint a fafajok fiatal egyedei. A gyepszint többnyire 
fejletlen, benne az általános, üde lomberdei, gyakran bolygatást jelző fajok a jellemzőek: 
borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia), nehézszagú gólyaorr (Geranium 
robertianum), ragadós galaj (Galium aparine), salátaboglárka (Ficaria verna), nagy csalán 
(Urtica dioica), erdei ibolya (Viola reichenbachiana), stb. A vízmű melletti idősebb állomány 
alatt egy-egy foltban megjelenik néhány odvas keltike (Corydalis cava) és bogláros 
szellőrózsa (Anemone ranunculoides), melyek feltehetően a közeli erdőkből kerültek ide.  
 
P6: Park jellegű terület 
Leginkább ide sorolható a vízmű területe. A különféle létesítmények között füvesített 
gyepeket, körülöttük tujával és nyárfákkal beültetett részeket láthatunk.  
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S2: Nemesnyárasok 
 
Fiatal erdő, bolygatott, építőipari törmelékes, szemetes talajjal. Cserjeszint nincs, a 
gyepszintben az általános bolygatást jelző fajokkal.  
 
U4: Telephelyek, roncsterületek 
 
Elzárt terület. Nyílt felszínek, és gyomos területek, murva, törmelék, építőanyag, tűzifa, 
lomhulladék, valamint néhány fa.  
 
A tervezési terület összességében jórészt bolygatott, másodlagos élőhelyekből áll. 
Természetszerű növényzet egyedül az északkeleti sarokban található nádasos részen van. 
Védett növény a felmérés során nem került elő.  
 
 

20.  ÁLLATTANI RÉSZ 
 

20.1. Gerinctelenek 
 
A terepbejárás során védett gerinctelen állatfaj nem került elő. 
 
 

20.2. Hal, kétéltű, hüllő 
 
A helyben lakók szerint a tavasszal víz alatt álló részek nyárra kiszáradnak, így halfajok 
jelenléte nem valószínű. A jelentős vízborítás és a kétéltűek szaporodásához ideális időjárás, 
valamint a célirányos keresés ellenére sem kifejlett kétéltűek, sem petecsomóik nem kerültek 
elő. Közúti gázolást sem tapasztaltam a tervezési területet a Balatontól elválasztó út mentén. 
Hüllővel a terepbejárás során nem találkoztam, bár az időjárás még nem kedvező a 
detektálásukhoz.  
 

20.3. Madarak 
 
A felmérés során elsősorban a hazánk hasonló élőhelyein általánosan előforduló madárfajok 
kerültek elő. A megfigyelt fajok közül a szürke küllőt (Picus canus) érdemes kiemelni. Az 
észlelt madárfajok: 
 

Aegithalos caudatus őszapó védett 
Anas platyrhynchos tőkés réce  
Buteo buteo egerészölyv védett 
Carduelis cannabina kenderike védett 
Carduelis carduelis tengelic védett 
Carduelis chloris zöldike védett 
Certhia brachydactyla rövidkarmú fakusz védett 
Coccothraustes coccothraustes meggyvágó védett 
Columba livia f. domestica parlagi galamb   
Columba palumbus örvös galamb  
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Corvus cornix dolmányos varjú  
Corvus frugilegus vetési varjú védett 
Cyanistes caeruleus kék cinege védett 
Dendrocopos major nagy fakopáncs védett 
Dendrocopos medius közép fakopáncs védett 
Dendrocopos minor kis fakopáncs védett 
Dryocopus martius fekete harkály  védett 
Erithacus rubecula vörösbegy védett 
Fringilla coelebs erdei pinty védett 
Garrulus glandarius szajkó  
Motacilla alba barázdabillegető védett 
Parus major széncinege védett 
Passer domesticus házi veréb  
Passer montanus mezei veréb védett 
Phasianus colchicus fácán  
Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú védett 
Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike védett 
Picus canus szürke küllő védett 
Picus viridis zöld küllő védett 
Prunella modularis erdei szürkebegy védett 
Pyrrhula pyrrhula süvöltő védett 
Serinus serinus csicsörke védett 
Sitta europaea csuszka védett 
Srteptopelia decaocto balkáni gerle  
Sturnus vulgaris seregély  
Sylvia atricapilla barátposzáta védett 
Troglodytes troglodytes ökörszem védett 
Turdus merula feketerigó védett 
Turdus philomelos énekes rigó védett 
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4. kép Fiatal nyáras (RB), betontörmelékkel, szeméttel 

 
 

 
5. kép Vízben álló fiatal erdő 
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6. kép Telephely (U4) 

 
 

 
7. kép Nyáras erdő (idősebb) (RB) 
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8. kép: Bolygatott, jellegtelen üde gyep, fákkal, facsoportokkal (OB/RA/S7) 

 

 
9. kép Fiatal nemesnyáras (S2) 
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10. kép Vízzel elöntött gyep 

 
 

 
11. kép A „mocsár” 
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21.  ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A jelen munka célja a Tihany projekt keretében tervezett beépítés bemutatása, a beépítés 
elhelyezhetőségének környezeti hatásainak vizsgálata a hatályos jogszabályi környezetben 
(területrendezési és településrendezési eszközök) és a településrendezési eszközök 
módosítására javaslat kidolgozása.  
 
A tervezett projekt főbb paraméterei:  
 
- több telek létrehozása,  
 
- szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezése (~100-120 szoba),  
 
- 11 lakóépület elhelyezése, ~388 db lakás kialakításával,  
 
- egységes építészeti arculat, igényes kialakítás,  
 
- parkos, közös használatú zöldfelületek.  
 
A tervezett projekt a területet érintő országos övezetek és Balaton kiemelt üdülőkörzetre 
vonatkozó övezetek előírásaival nem ellentétes.  
A fejlesztést befolyásoló korlátozó tényezők a terület vonatkozásában:  
 
- TKR megkötése az épület legmagasabb pontjára vonatkozóan:  
 
- 1841/9 hrsz.-ú ingatlanon fekvő Zkkt3 övezet szabályozása nem teszi lehetővé a tervezett 
fogadó kapuzat és a gyerekjátszó műtárgyak elhelyezését:  
 
- 1841/9 hrsz.-ú ingatlanon fekvő Zkkt3 övezet szabályozása nem teszi lehetővé a tervezett 
fogadó kapuzat és a gyerekjátszó műtárgyak elhelyezését:  
 
Zkkt3 jelű övezetben építmény nem helyezhető el.  
A tervezett projekt a jelenlegi hatályos településrendezési eszközöknek nem felel meg, a 
projekt megvalósításához azok módosítása lenne szükséges. A tervezett projekt 
megvalósulását biztosító szabályozási javaslat főbb elemei:  
 
- 297 m2-es területen telekcsere, a kedvezően beépíthető, szabályos telekalak kialakításának 
érdekében;  
 
- a Kszk-1 építési övezetben önálló lakóépület elhelyezhetőségének biztosítása;  
 

o TKR előírásainak biztosítása: új épület legmagasabb pontja legfeljebb 15,5 m lehet; 

 
- magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 8,0 m-nél;  
 
 

- K-szk1 jelű építési övezet vonatkozásában a beépítési és telekalakítási paraméterek 
módosítása:  
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o Kialakítható legkisebb területe 7 000 m2-re történő csökkentése, hogy több ütemben 
megvalósítható fejlesztés valósulhasson meg,  

 
o Legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettsége 30%-ra növelése, hogy 

terepszint alatt biztosítani lehessen a parkolást minél nagyobb arányban,  

 
o Építmények legnagyobb épületmagasságának növelése 10,5 m-re;  

  

 

  

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
 

Építési 
övezeti 
jele  

Beépítés 
módja  

Kialakítha-
tó legkisebb 
területe 
(m²)  

Kialakítha-
tó legkisebb 
telekszéles-
ség (m)  

Legnagyobb 
megengedhe-
tő  beépített-
sége (%)  

Legnagyobb 
megengedhető
terepszint alatti 
beépítettsége 
(%)  

Építményének 
legnagyobb  
épületmagas-
sága (m)  

Minimális 
zöldfelületi 
aránya (%)  

K-szk1  SZ 7 000  100 20 30 10,5 60 
 
 

-  Szálláshelyet tartalmazó épület létesítése esetén engedmények és korlátok biztosítása a 
beépítés intenzitásával kapcsolatban:  
 

o Szálláshelyet tartalmazó épület létesítése esetén a beépíthetőség legfeljebb 
30%-ra növelhető, s a minimális zöldfelületi arány 40%-ra csökkenthető, 
amennyiben az épület legalább 70%-ban szálláshely rendeltetést tartalmaz, s a 
szálláshelyet tartalmazó épület elhelyezésére szolgáló terület szabályozási 
elemmel érintett területre kerül;  

 
o Telken belüli kötelező zöldfelület meghatározásra kerül az építési övezet kb.    

20%-án, ahol épület nem helyezhető el,  

o burkolt felület legfeljebb a zöldfelület 5%-án helyezhető el.  
 

A tervezett épületek kialakítása (belmagasság, födémszerkezet stb.) indokolja, hogy a terület 
vonatkozásában módosításara kerüljön a TKR az épület legmagasabb pontjának 
vonatkozásában, s a hatályos 15,0 m legmagasabb ponthoz képest 0,5 m-rel kerüljön nagyobb 
érték meghatározásra. 

 
A korábbiak alapján, sem az építési munkák alatt, sem az építés befejezés következtében 
kialakuló lakó és üdülő övezet, a településrendezési eszközök módosítása a közvetlen és 
távolabbi környezetben lévő élő, és élettelen környezet, valamint a társadalmi elemeket 
figyelembe veendő negatív hatással, nincs azaz SEMLEGES. 
 
A hulladékkezelés mind az építés alatt, mind a beépítés befejezése után szakszerűen 
megoldott, környezetet szennyező hatás nem éri, azaz SEMLEGES. 
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A lakó és üdülő építmények megépítését követően, a vezetékes energia ellátás (gáz, 
elektromos energia) víz és csatorna bekötések megoldhatók, így SEMLEGES hatás 
prognosztizálható. 
 
Az épületek hűtésében, fűtésében a geotermikus energia fokozott bevonása tervezett. 
 
A zöld területek locsolása, a csapadékvíz elvezetése nem terheli a környezete, amit 
SEMLEGES-nek tekinthetünk. 
 
 
A védendő terület távolságában az építési fázisban az ülepedő por légszennyezőanyag 
kibocsátásának a hatása a védendő területen a SEMLEGES és az ideiglenesen TERHELŐ 
állapot között változhat a meteorológiai állapotok függvényében. A munkagépek 
légszennyezőanyag kibocsátásának a hatása a védendő területen SEMLEGES, és 
egészségügyi kockázatot nem okoz. 
 
Összességében a működési fázisban jelentkező közvetett környezeti hatások 
SEMLEGESNEK minősíthetőek. 
 
A telepítési fázisban járulékosan jelentkező közvetlen zajvédelmi hatások 
VESZÉLYEZTETŐ-nek minősíthetőek, a közvetett hatások az alapállapoti 
ELVISELHETŐ-nek és VESZÉLYEZTETŐ-nek minősíthető állapothoz viszonyítva 
járulékosan ELVISELHETŐ-nek vagy SEMLEGES-nek vehetők. 
 
Az üzemelési fázisban jelentkező közvetlen zajhatások a lakott területek vonatkozásában 
SEMLEGES-nek vagy ELVISELHETŐ-nek minősíthetőek. 
 

Az üzemelési fázisban jelentkező közvetett zajhatások a lakott területek vonatkozásában a 
meglévő utak közül a 7117. j.-nél már alapállapotban is VESZÉLYEZTETŐ-nek 
minősíthető, azonban ezen a járulékos forgalom alig észlelhető mértékben változtat csupán, 
így annak hatása ELVISELHETŐ.  

A másik meglévő útnál és a tervezett utaknál a járulékos forgalom hatása jól észlelhető lesz, 
és a közvetett zajhatások forgalomtól függően ELVISELHETŐ-nek, TERHELŐ-nek vagy 
VESZÉLYZETETŐ-nek értékelhetők. 

 
Az éghajlat változás hatása a beépítésre nem prognosztizálható, a beépítés sem befolyásolja 
az éghajlatváltozást, így mindkét hatás SEMLEGES hatással bír. 
 
A beépítésre szánt területen védett faj nem található, így a beépítés a területre 
természetvédelmi szempontból SEMLEGES hatással bír.  
 
 
Mindezek alapján, a tervezett terület beépítése, valamint a beépítést követő, legalább 30-50 
éves üzemelési idő alatt az épített- élő- és élettelen természetet jelentős hatások nem érinti.   





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 JAKABOS
ÁGNES ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.11.11. 11.29.50


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: JAKABOS ÁGNES
Születési hely: BUDAPEST                 11
Születési dátum: 1978.08.15.
Anyja neve: BALOGH PIROSKA


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.
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