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BEVEZETÉS

A Fertői Vízitelep egyedülálló adottságokkal rendelkezik a Fertő tó magyarországi partszakaszának
hasznosíthatóságát illetőleg, mivel a 2001-től UNESCO-Világörökségi védettség alatt álló Fertő
Kultúrtáj egyetlen közvetlen megközelítési lehetőségét jelenti a Fertő tó felé. Kiemelt helyzete
ellenére az 1958-tól fokozatosan kiépült Vízitelep egészen napjainkig nem tudta betölteni azt a
szerepet, melyet az ausztriai –hasonló adottságú- Fertő parti fürdő és kikötőhelyek (pl. Ruszt,
Nezsider) a mai igényeket magas színvonalon kielégítően töltenek be. A fejlődés elmaradásához a
terület –határsáv jellege miatt- 1989-ig mesterségesen fenntartott szegregációja alapvetően
hozzájárult, de a rendszerváltás óta eltelt több mint 25 év alatt – a határozatlan és sokszor
nagyszabású, de megalapozatlan fejlesztési elképzelések miatt- sem tudott felzárkózni a területen
meglévő közszolgáltatások (strand, vízisport, sétahajózás, vendéglátás stb.) alapvető színvonalú
infrastrukturális kielégítéséhez. A terület mai képét a szomorú elhanyagoltság, az építészeti
igénytelenség és zavarosság jellemzi mind a meglévő épületállomány mind a közterületek állapotát
illetőleg. Ezt a helyzetet csak részben árnyalja az UNESCO-Világörökségi kezelési tervben –a
víziteleppel kapcsolatosan egyedül- megőrzésre érdemes épített örökségként felsorolt meglévő
cölöpházas üdülősor, melynek inkább együttes megjelenése jelent építészeti/táji értéket, mint
egyes épített elemei.
A fejlesztés alapvető célja az, hogy a terület egységes, fenntartható szemléletű és koncepciójú,
ütemezett fejlesztésével a rendelkezésre álló szárazulatok területén olyan, a meglévő hazai és
külföldi turisztikai igényeket is magas színvonalon kiszolgálni tudó Fertő-tavi ÖKO Központ jöjjön
létre, mely gazdag funkció és programkínálatával egész évben - akár több napos - lehetőséget
nyújt a szabadidő aktív eltöltésére, egyben vonzó és versenyképes alternatívát kínál az osztrák
oldal üdülőhelyeinek is.
A fejlesztések végrehajtását, mint Engedélyes, Sopron-Fertő Turisztikai Zrt. kezdeményezi.
A tervezett projekt I. és II. üteme kapcsán egységes szerkezetű előzetes vizsgálati dokumentáció
került beadásra a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatala felé, mely
alapján a hatóság környezeti hatásvizsgálat lefolytatását rendelte el a 6861-28/2017 sz.
Határozatban.
A projekt megfelelő ütemezése érdekében a beruházási területen tervezett beruházások két külön
ütemre osztva kerülnek végrehajtásra, melyek kapcsán Engedélyes döntése alapján két külön
környezeti hatásvizsgálati eljárás kerül lefolytatásra, melynek eredményeként a két fejlesztési
ütemre külön-külön környezetvédelmi engedély kerül kiadásra.
A létesítmény első üteme vonatkozásában a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri
Járási Hivatala, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya
környezetvédelmi engedélyt adott ki 8755-34/2017 iktatási számon.
A II. ütem vizsgálata során részben figyelembe szükséges venni az I. ütem hatásait az alábbiak
szerint:




Mindkét ütem a bekötő úton keresztül közelíthető meg, tehát a forgalom generáló hatás
összeadódik
A szennyvíz elvezetés a bekötő út nyomvonalában telepítésre kerülő szennyvíz csatorna
hálózaton keresztül történik meg, így a kapacitás igények összeadódnak
A két létesítmény zajvédelmi hatásai az üzemelés időszakában szintén összeadódnak, így
együtt vizsgálandó

Jelen dokumentáció a tervezett tevékenység II. ütemének környezeti hatásvizsgálatát tartalmazza.
A dokumentáció mellékletében kerül csatolásra:



A tervezett beavatkozások hatásainak természetvédelmi és tájvédelmi szempontú
értékelése
A tervezett beavatkozások NATURA 2000 hatásbecslése

Az Öko System 2007 Kft., illetve alvállalkozói rendelkeznek Engedélyes meghatalmazásával a
feladat végrehajtása, és képviselete kapcsán, illetve a szükséges szakértői jogosultságokkal.
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AZ ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁS

2.1. AZ ELŐZETES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSBAN FELMERÜLT HATÓSÁGI KÉRDÉSEK
Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban az illetékes hatóság, illetve a szakhatóságok az
alábbi részletesen vizsgálandó kérdéseket tették fel.
2.1.1. KI

KELL

DOLGOZNI

LEHETŐSÉGEIRE

AZ

VONATKOZÓ

ÁTMENETI

TERVEKET,

TÁROZÓBAN

ÖSSZEGYŰJTÖTT

JAVASLATOKAT

A

VIZEK

TERMÉSZETI

EGYÉB

ÉRTÉKEK

ELHELYEZÉSI

MEGŐRZÉSÉNEK

FIGYELEMBE VÉTELÉVEL

Az átmeneti tározó a létesítmény déli részén, a 8755-34/2017 iktatási számon környezetvédelmi
engedéllyel rendelkező I. ütemben kerül telepítésre és használatra. A II. ütem nem kerül
csatlakoztatásra az átmeneti tározóhoz, így a kérdés nem értelmezhető.
2.1.2. A FERTŐ-TÓBA

VAGY A LAGÚNÁKBA VEZETENDŐ VÍZ MINŐSÉGÉT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI KELL,

KI KELL DOLGOZNI ENNEK MÓDJÁT

A vizsgálatra vonatkozó javaslatokat, illetve a haváriás események esetén javasolt teendőket a
6.3.3 fejezetben található.
2.1.3. A

HIDROMECHANIZÁCIÓS KOTRÁS SORÁN A HALAK ÉS MÁS VÍZI ÉLŐLÉNYEK POTENCIÁLISAN

VESZÉLYBE KERÜLHETNEK, EZÉRT KI KELL DOLGOZNI AZON MÓDSZERT, AHOL A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK NEM
SZENVEDNEK KÁROSODÁST A KIVITELEZÉS SORÁN

A javasolt intézkedések a mellékletként csatolt természetvédelmi fejezetben kerültek ismertetésre.
2.1.4. A

BEKÖTŐÚT FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN VIZSGÁLNI KELL AZON LEHETŐSÉG TERMÉSZET- ÉS

TÁJVÉDELMI VONATKOZÁSAIT, AMIKOR A TERVEZETT GYALOGOS- ÉS KERÉKPÁROS ÚT A

RÁKOS-PATAK

ÉSZAKI OLDALÁN VEZETNE

A bekötő út „B” variánsának természetvédelmi és tájvédelmi vizsgálata megtalálható a
dokumentáció mellékletében elhelyezett természetvédelmi és tájvédelmi fejezetben. Ezen túl
elkészítésre került a „B” variáns NATURA 2000 hatásbecslése.
2.1.5. A

BEKÖTŐÚT FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KI KELL DOLGOZNI A KÉTÉLTŰ- ÉS HÜLLŐVÉDELMI

MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSÉT, SŰRŰSÉGÉT, STB.

A javasolt műtárgy elhelyezést és sűrűséget, valamint az alkalmazni tervezett műtárgyak részletes
kialakítását a mellékletként csatolt természetvédelmi tervfejezet tartalmazza.
2.2. A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE
2.2.1. A KIALAKÍTÁSRA KERÜLŐ VÁLTOZAT KIVÁLASZTÁSÁNAK INDOKAI
A Fertői Vízitelep egyedülálló adottságokkal rendelkezik a Fertő tó magyarországi partszakaszának
hasznosíthatóságát illetőleg, mivel a 2001-től UNESCO-Világörökségi védettség alatt álló Fertő
Kultúrtáj egyetlen közvetlen megközelítési lehetőségét jelenti a Fertő tó felé. Kiemelt helyzete
ellenére az 1958-tól fokozatosan kiépült Vízitelep egészen napjainkig nem tudta betölteni azt a
szerepet, melyet az ausztriai –hasonló adottságú- Fertő parti fürdő és kikötőhelyek (pld. Ruszt,
Nezsider) a mai igényeket magas színvonalon kielégítően töltenek be. A fejlődés elmaradásához a
terület –határsáv jellege miatt- 1989-ig mesterségesen fenntartott szegregációja alapvetően
hozzájárult, de a rendszerváltás óta eltelt több mint 25 év alatt – a határozatlan és sokszor
nagyszabású, de megalapozatlan fejlesztési elképzelések miatt- sem tudott felzárkózni a területen
meglévő közszolgáltatások (strand, vízisport, sétahajózás, vendéglátás stb.) alapvető színvonalú
infrastrukturális kielégítéséhez. A terület mai képét a szomorú elhanyagoltság, az építészeti
igénytelenség és zavarosság jellemzi mind a meglévő épületállomány mind a közterületek állapotát
illetőleg. Ezt a helyzetet csak részben árnyalja az UNESCO-Világörökségi kezelési tervben –a
víziteleppel kapcsolatosan egyedül- megőrzésre érdemes épített örökségként felsorolt meglévő
cölöpházas üdülősor, melynek inkább együttes megjelenése jelent építészeti/táji értéket, mint
egyes épített elemei.
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A fejlesztés alapvető célja az, hogy a terület egységes, fenntartható szemléletű és koncepciójú,
ütemezett fejlesztésével a rendelkezésre álló szárazulatok területén olyan, a meglévő hazai és
külföldi turisztikai igényeket is magas színvonalon kiszolgálni tudó Fertő-tavi ÖKO Központ jöjjön
létre, mely gazdag funkció és programkínálatával egész évben - akár több napos - lehetőséget
nyújt a szabadidő aktív eltöltésére, egyben vonzó és versenyképes alternatívát kínál az osztrák
oldal üdülőhelyeinek is.
A II. ütem vizsgálata során részben figyelembe szükséges venni az I. ütem hatásait az alábbiak
szerint:
Mindkét ütem a bekötő úton keresztül közelíthető meg, tehát a forgalom generáló hatás
összeadódik
A szennyvíz elvezetés a bekötő út nyomvonalában telepítésre kerülő szennyvíz csatorna
hálózaton keresztül történik meg, így a kapacitás igények összeadódnak
A két létesítmény zajvédelmi hatásai az üzemelés időszakában szintén összeadódnak, így
együtt vizsgálandó





2.2.2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SZÁMBA VETT VÁLTOZATAINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA
Ahogy az előző fejezetben már ismertetésre került, a területen tervezett funkciók egy része már
jelenleg is elérhető, azok felfejlesztése tervezett. Más funkciók, mint, a hotel, öko-centrum jelenleg
a területen nem állnak rendelkezésre, azonban a terület funkciójába a fejlesztéseket követően jól
beilleszthetőek.
A fejlesztés alapvető célja a természetközeli elhelyezkedés megtartása mellett modern, a jelenkor
elvárásainak is maximálisan megfelelő, időtálló, az egyes funkciókat megfelelő módon elhelyezve a
terület négy évszakos használatát biztosító szórakoztatóközpont kialakítása.
A beruházás kialakítása során az egyik fő szempont a környezet terhelésének minimalizálása,
melynek elérése érdekében az alábbi, energetikai és környezetvédelmi szempontból támogatandó
technológiák alkalmazása tervezett:






A fűtési és hűtési igények ellátása érdekében hőszivattyús, geotermikus berendezések
telepítése történik. A berendezések elhelyezése oly módon történik meg, hogy a
környezetre gyakorolt zajterhelés minimalizálhatóvá váljon. Ezzel a légszennyezőanyag
kibocsátás az üzemelés során jelentős mértékben csökken, és a környezetet érő
zajterhelés is az elfogadható szinten marad.
A területen egy 196 férőhelyes személygépkocsi parkoló felület kialakítása tervezett,
mely aszfalt, illetve beton burkolat kialakítása esetén jelentős mértékű csapadék
lefolyást eredményezne. Az illetékes környezetvédelmi és katasztrófavédelmi
hatóságokkal előzetesen egyeztetve ennek elkerülésére ökogreen burkolóköves parkoló
felületek kialakítása célszerű, így a csapadékvizeket csak a közlekedő utakról kell
elvezetni. Arra tekintettel, hogy a területen a maximális talajvízszint a terepszint
közelében helyezkedik el, egy esetleges szennyezés (pl. kicsöpögő olajokból származó
TPH szennyezés) elkerülése érdekében a burkolat alatt geotextíliára helyezett megfelelő
vastagságú zúzottkő ágyazat kialakítása történik meg, mely az esetlegesen előforduló
olajszennyezéseket megszűri, ezzel a felszín alatti víz szennyeződését megakadályozza.
Ugyanezen irányba hat a tereprendezéshez kapcsolódóan a terület terepszintjének
megemelése is.
A kivitelezés, illetve az üzemelés során kitermelésre kerülő iszapot helyben tervezik
elhelyezni, illetve hasznosítani, mely a közutak terhelésének csökkentése irányába
mutat, illetve elkerülhetővé teszi a hulladéklerakó kapacitások felhasználását.

Készült: 2018. május

10

Sopron Fertő-vízitelep rekonstrukció 2. ütem
Környezeti hatásvizsgálat
3

ALAPADATOK

A környezeti hatásvizsgálati eljárás alapadatait az alábbiakban foglaltuk össze.
3.1. A VIZSGÁLT LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Engedélyes megnevezése

Sopron-Fertő Turisztikai Zrt.

Engedélyes székhelye

9400 Sopron, Új utca 4.

Beruházási terület elhelyezkedése

Sopron, külterület, Fertő tavi vízitelep

Felelős vezető

Kárpáti Béla

KÜJ szám:

100135068

Település statisztikai azonosító száma

8518

A beruházási terület kiterjedése

527 745.91 m2

Terület tulajdonosa

Magyar Állam

Központi EOV koordináták

X=473264

A tervezett tevékenységek (TEÁOR)

Szálláshely szolgáltatás (5510; 5530)

Tervezett kapacitás
Munkarend

4 400 fő/nap maximális kapacitás
Jellemzően két műszakos munkarend

Alkalmazottak száma

92 fő

Y = 266710

3.2. A DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE
Öko System 2007 Kft. (6000 Kecskemét Zimay L. u. 12.)
A felelős szakértők főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
1. táblázat: A dokumentum készítéséért felelős szakértők főbb adatai
Szakértő megnevezése
Végzettség, szakértői szám
okl. építőmérnök, okl. mezőgazdasági,
Dr. Bárdi Pál
vízügyi szakmérnök. Mérnök kamarai
szám: 08-0207
okl. erdőmérnök, okl. erdészeti
növényvédelmi szakmérnök, c.
Dr. Szabó Sándor
egyetemi docens, Természetvédelmi és
tájvédelmi szakértő. Nyilvántartási
szám Sz-027/2013
okl. környezetgazdálkodási
Nagy Tamás
agrármérnök. Mérnök kamarai szám:
16-0731

Szakterület
Felszíni víz, felszín alatti
víz, és vízi közművek,
talajvédelem
Természetvédelem,
Tájvédelem, NATURA 2000
hatásbecslés
Levegőtisztaság-védelem,
hulladékgazdálkodás,
talajvédelem, zajvédelem

Szakértői engedélyek másolata a Mellékletben található.
3.3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ENGEDÉLYEK, ÉS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI INTÉZKEDÉSEK
Jelen tanulmány tárgyát képező koncepció korábban egyes részleteiben került bemutatásra a
korábbi szabályozási terv módosítás iránti kérelmekben. Mindazonáltal, a minden részletében a
jelenlegi tervvel megegyező kialakítás korábbi engedélyeztetések során nem került bemutatásra,
illetve hatósági véleményezésre.
Ugyanakkor egyes jogszabályi rendelkezések alapvetően kihatással vannak a tervezési és
megvalósítási folyamatra az alábbiak szerint.
2. táblázat A beavatkozási terület kapcsán figyelembe veendő előírások, határozatok
Szám
Megnevezés
Megjegyzés
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
30/2008.(XII.31.) KvVM
A Fertő tavon alkalmazandó
elhárítását szolgáló tevékenységekre és
rendelet
magassági szintekről
létesítményekre vonatkozó szabályokról
Készült: 2018. május
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Szám
3050/1973.ÉDVIZIG
7970/1976. ÉDVIZIG
3775-4/2012.ÉDKTVF

Megnevezés

Megjegyzés

Fertő tó jogi partvonalának megállapítása

Fertő tó partvonal
116.00 mOAf

376-3/2012.(II.28.)
ÉDKTVF

Fertő tó vízminősége érdekében működtetett
biológiai szűrőmező rendszer vízjogi üzemeltetési
engedélye

II. beruházási terület mögött

854-9/2011.(VII.28.)
ÉDKTVF
MOVB 211. május

Fertőszéli zsilip vízjogi üzemeltetési engedélye
Kezelési szabályzat és függeléke

---

6944-4/2014. VI.06.
6861-28/2017
8755-34/2017

Fertő tó hajózható részére kiadott hajóút kitűzési
tervének engedélye
Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat
Sopron Fertő vízitelep rekonstrukció
környezetvédelmi engedélye

----Az I. ütem/Déli terület
környezetvédelmi engedélye

3.4. A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLAN HASZNÁLATA, TULAJDONI VISZONYAI
A tervezéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai az 3. táblázatban kerültek felsorolásra. Az
engedélyeztetés egyik lépése a telekhatárok, művelési ágak, szolgalmi jogok tisztázása. A
későbbiekben előálló állapot kapcsán a tervezés jelen stádiumában információk nem állnak
rendelkezésre.
A területek Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyezkednek el.
3. táblázat: A tervezéssel közvetlenül érintett ingatlanok helyrajzi számai, illetve főbb adatai
Helyrajzi szám
01164/2
01164/3
01164/4
01164/5
01164/6
01164/11
3.5. A

Tulajdonos
Magyar Állam
Magyar Állam
Magyar Állam
Magyar Állam
Magyar Állam
Magyar Állam

Tulajdoni lap szerinti besorolás
Nádas, kivett tó, kivett csatorna
Nádas
Nádas, kivett közút, kivett patak
Nádas
Kivett tó, nádas
Nádas

Terület [m2]
27 827
29 616
101 728
6 522
13 174
1 165 975

TELEPÍTÉSI HELY LEHATÁROLÁSA TÉRKÉPEN, MEGJELÖLVE A TELEPÍTÉSI HELY SZOMSZÉDSÁGÁBAN

MEGLÉVŐ VAGY TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOKAT

A beruházási terület, illetve annak környezetében elhelyezkedő ingatlanok V jelöléssel
rendelkeznek, mely Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2012. (XII. 1.)
önkormányzati rendelete értelmében Vízgazdálkodási terület besorolást jelent.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 100/2014 (IV.24) Kgy határozata
értelmében a beruházási terület részét nem képező cölöpházas terület, mely nem Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében áll, tehát a beruházás kapcsán zajvédelmi
szempontból védendőként kezelendő, üdülőterület vízfelületen besorolással rendelkezik. Továbbá a
beruházás kapcsán vízellátási és szennyvízelvezetési igényeit ki kell elégíteni.
Távolabb, keleti és északi irányban az Osztrák-Magyar határvonal, nyugatra Fertőrákos külterületi
és belterületi részei, délre Balf, illetve Fertőboz település területei helyezkednek el, de a beruházás
tekintetében közvetve sem érintett területek, mint hatásterület.
Az érintett terület sarokponti koordinátáit a mellékletben tüntettük fel.
A környező területek szabályozási tervi jellemzőit az alábbi szabályozási tervi térképek mutatják,
míg a beruházási terület elhelyezkedését/kiterjedését a 3. ábrán mutatjuk be.
Az ábrák alapján megállapítható, hogy a beruházási terület közvetlen környezetében, a fent
említett cölöpházas rész tekinthető a legközelebbi védendő létesítmény csoportnak. Távolabb,
Fertőrákos település közigazgatási területén helyezkedik el egy üdülőövezeti besorolással
rendelkező horgásztó és hozzá kapcsolódó szállások, kikötő.
Készült: 2018. május
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1. ábra: Fertőrákos szabályozási terv részlet
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2. ábra: A beruházási terület környezete (Forrás: Sopron Megyei Jogú Város szabályozási terve)
Készült: 2018. május
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3. ábra: A létesítmény környezete műhold felvétel alapján (zölddel jelölve a beavatkozási terület)
(Forrás: Google Earth)
3.6. A

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

TERVEKBEN

SZEREPLŐ

TERÜLET

FELHASZNÁLÁSI

MÓDOK

ÖSSZEVETÉSE

A

TERVEZETT BERUHÁZÁSSAL

A terület vonatkozásában érvényben lévő szabályozási terv előírásai szerint a terület adott
részeinek besorolása az alábbiak szerint alakul.
Különleges terület:







K2: vitorlázással, szálláshely szolgáltatással kapcsolatos létesítmények elhelyezésére
szolgáló terület
Kb2: különleges beépítésre nem szánt ökopark területe
Zkk: zöldterület – közkert
Köu: közlekedési és közmű elhelyezési terület
V1: folyó és állóvizek medre és parti sávja
V2: vitorlás és csónak kikötő

Tekintettel arra, hogy a szabályozási terv kidolgozása a tervezett beruházás figyelembe vételével
került végrehajtásra, a tervezett beruházás párhuzamban áll a szabályozási tervben foglaltakkal.
3.7. KÖZÉRDEK VIZSGÁLATA A TERVEZETT PROJEKT KAPCSÁN
A Fertői Vízitelep egyedülálló adottságokkal rendelkezik a Fertő tó magyarországi partszakaszának
hasznosíthatóságát illetőleg, mivel a 2001-től UNESCO-Világörökségi védettség alatt álló Fertő
Kultúrtáj egyetlen közvetlen megközelítési lehetőségét jelenti a Fertő tó felé. A terület mai képét a
szomorú elhanyagoltság, az építészeti igénytelenség és zavarosság jellemzi mind a meglévő
épületállomány mind a közterületek állapotát illetőleg. Ezt a helyzetet csak részben árnyalja az
UNESCO-Világörökségi kezelési tervben –a víziteleppel kapcsolatosan egyedül- megőrzésre
érdemes épített örökségként felsorolt meglévő cölöpházas üdülősor, melynek inkább együttes
megjelenése jelent építészeti/táji értéket, mint egyes épített elemei.
A fejlesztés alapvető célja az, hogy a terület egységes, fenntartható szemléletű és koncepciójú,
ütemezett fejlesztésével a rendelkezésre álló szárazulatok területén olyan, a meglévő hazai és
külföldi turisztikai igényeket is magas színvonalon kiszolgálni tudó Fertő-tavi ÖKO Központ jöjjön
létre, mely gazdag funkció és programkínálatával egész évben - akár több napos - lehetőséget

Készült: 2018. május
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nyújt a szabadidő aktív eltöltésére, egyben vonzó és versenyképes alternatívát kínál az osztrák
oldal üdülőhelyeinek is.
A területen jelenleg található infrastruktúra és szolgáltatási színvonal nem teszi lehetővé a több
évszakos kihasználhatóságot illetve programkínálat lehetőségét. A fejlesztés egyértelmű közérdekű
célja, a terület turisztikai színvonalának, kínálati palettájának egy olyan mértékű formálása és
fejlesztése, amely lehetővé teszi a több évszakos, illetve emelt színvonalú szolgáltatási lehetőségék
kiépítését.
Áttételesen közérdekű eredménye továbbá a fejlesztésnek, a területen található közmű
infrastruktúra cseréje és fejlesztése eredményeként a jelenlegi környezet-, természetvédelmi és
vízügyi állapotok javítása.
Fentiek egyben azt is jelentik, hogy a fejlesztés eredményeként:






Új munkahelyek jönnek létre
A létesítmény látogatóvonzó és megtartó képessége jelentős mértékben nő a magas
színvonalú szolgáltatásoknak köszönhetően.
Az új funkcióknak köszönhetően az idényszerű működést leválthatja a négy évszakos
látogatóvonzó képesség, mely éves szinten nagyobb bevételt generál
A jelenlegi környezetvédelmi kockázat csökken, de a környezet igénybevétele
növekedik
A látogatóvonzó képesség hosszútávon a térség anyagi lehetőségeinek bővülését
jelenti, mely a GDP növekedése irányába mutat. Ugyanezen hatás a nemzetközi
turizmus várható fellendülése kapcsán is megemlíthető.

3.8. VIZEKBE

TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG ESETÉN TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ELŐNYÖK

BEMUTATÁSA, KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ALAPJÁN

A beruházási területen végrehajtásra kerülő beavatkozások közül vizekbe történő beavatkozásnak
minősül:


Az iszapkotrás



A lagúna és madármegfigyelő tó kialakítása



A part rekonstrukció



A csurgalékvizek, használt vizek és csapadékvizek többféle minőségben és több helyen a tóba
történő bevezetése – felszíni víz igénybevétele



Kút létesítése a kialakított tavak friss víz ellátására és a hotel környéki zöld terület öntözésére



Hűtő-fűtő talajszondás rendszer



Bivalydagonyázó



Hüllők, kétéltűek bemutatására szolgáló kis tavak



Vidra bemutató terület



„Akvárium tó”

A fent felsorolt létesítmények részletes ismertetése az 4. fejezetben található.
Az
iszapkotrás
fenntartási
tevékenységként
értelmezhető,
költséghatékonyság elemzés végrehajtása nem értelmezhető.

ehhez

kapcsolódóan

a

A lagúna, illetve a fentebb ismertetett létesítmények kialakítása a beruházási terület
használhatóságát, látogatóvonzó képességét növeli, ezzel bevételnövelő hatással rendelkezik. A
lagúnakialakítás kapcsán a kivitelező kiválasztásáig részletes költség definíció nem lehetséges. A
látogatóvonzó képesség kifejezetten a fenti létesítmények, illetve a lagúna kialakítására,
üzemeltetésére visszavezethetően pénzügyileg nem számszerűsíthető. A beruházási terület egésze
által várhatóan generált bevétel, mely a magas színvonalú szolgáltatásnak és az új funkciók
kialakításának köszönhető, a tervezés jelen fázisában nem meghatározható, mivel az Öko-Park egy
része ingyenesen, a Fertő-Hansági Nemzeti Parkkal együttműködésben kerül üzemeltetésre.

Készült: 2018. május
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A part rekonstrukció egyik fő célja az iszap lerakódás mértékének csökkentése, az
iszapgazdálkodás javítása. Ezen tevékenység tehát alapvetően nem bevétel generáló hatása miatt
szükséges, így a költséghaszon elemzés végrehajtása nem értelmezhető.
3.9. A TEVÉKENYSÉG TERVEZETT VOLUMENE
A beruházási terület főbb mutatóit az alábbiakban foglaljuk össze:
Tervezett személygépkocsi parkoló felületek teljes kapacitása: 196 db férőhely
Tervezett vitorlás kikötő kapacitása: 432 db férőhely
Tervezett szálloda kapacitása: 100 szoba





4. táblázat: A tervezett létesítménycsoport főbb építészeti mutatói
Jellemző
Területadatok
Beruházási terület
242 204 m2
Beépítettség
9 971 m2
Burkolt felület
21 195 m2
Zöldfelület
131 525 m2
A tervezett dolgozói létszám 26 fő, míg a tervezett látogatói létszám átlagosan ~1392 fő. A
létesítmény üzemelése jellemzően nappali időszakra korlátozódik (06:00-22:00). Ki kell itt azonban
emelni, hogy a szállásszolgáltatáshoz kapcsolódóan a komfort berendezések üzemeltetése az
éjszakai időszakban sem kerülhető el.
A felhasználni tervezett főbb energiaáramok:
Villamos energia igény:
Gázfogyasztás:
Ivóvíz fogyasztás:
Kommunális szennyvíz:
Öntözővíz:






3.10.

1240 kW beépített teljesítmény
Nem tervezett
190 m3/nap (~70 000 m3/év)
119 m3/nap (~62 000 m3/év)
40 m3/nap (5800 m3/év)

A TELEPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

A kivitelezési munkálatok megkezdése 2019 márciusában tervezett és várhatóan 2020. májusáig
tartanak.
A használatbevétel az első ütem kapcsán ennek megfelelően 2020 májusában várható.
A beavatkozás ütemezése az alábbi főbb lépésekben tervezett:
Földmunkák, tereprendezés:
Iszapkitermelés:
Közművek telepítése:
Útburkolat és parkoló kialakítása:
Épületek építése:







2019.05-2019.07
2019.05-2019.10
2019.06-2019.09
2019.09-2019.12
2020.01-2020.05

Az ütemezés módosulhat a kivitelező személye, az engedélyeztetés menete, illetve a külső időjárás
függvényében.
3.11.

A

TEVÉKENYSÉG

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

SZÜKSÉGES

LÉTESÍTMÉNYEK,

VALAMINT

AZ

AZOKHOZ

KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK FELSOROLÁSA ÉS HELYE

A beruházási terület elérését biztosító bekötőút vonatkozásában a többlet elvárások
(személygépjármű és buszforgalom, valamint kerékpár forgalom együttes lebonyolítása) az
útburkolat teljes cseréje, bővítése szükséges. A bekötőút pályaszerkezetének átépítése lehetőséget
ad a meglévő nyomott szennyvízcsatorna bontására, új nyomott vezeték kiépítésére
kapacitásbővítés mellett.
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A bekötőúttal párhuzamosan haladó csatorna (Rákos-patak) megfelelő hasznosíthatóságának,
illetve a kialakításra kerülő lagúna megfelelő becsatlakozásának biztosítása érdekében a jelenlegi
lezárást mintegy 200 méterrel feljebb tervezik kialakítani.
Egyéb létesítmény kialakítása nem válik szükségessé. A szennyvíz befogadója, a Soproni Vízművek
Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító bővítése, technológiai fejlesztése a projektre
visszavezethetően nem szükséges.
Szükségesnek tartjuk azonban kiemelni, hogy a fentiek szerint ismertetett fejlesztések a 875534/2017 iktatási számú környezetvédelmi engedélyhez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálati
dokumentációban részletesen vizsgálatra került.

Készült: 2018. május
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4

BERUHÁZÁS LEÍRÁSA

A második ütemnél a sziget északi csúcsán a tervezett északi (435 fh) vitorláskikötő és a hozzá
tartozó 4* hotel és vitorlás klub épülete telepített. Ennek előfeltétele a felső, északi terület
majdnem teljes körű rendezése, tehát a nyugati csatorna kikotrása és a végleges partvonalak
kialakítása. Ebben az ütemben kerül kiépítésre a nyugati, csónakközlekedésre alkalmas csatorna,
amely egészen a bekötő útig húzódik, ott kapcsolódik be a Rákos-patak és az I. ütemben kikotort
csatorna rendszerébe. Ennek az ütemnek a legfontosabb fejlesztési eleme a 2. ütem déli részén
tervezett ÖKOCENTRUM épülete és a kapcsolódó kb. 10 hektáros ÖKOPARK tanösvénye, melynek
alapvető és elsődleges célja a természeti értékek bemutathatóságának javítása. A 2. ütem keleti
oldalát az északi feltáró úthoz kapcsolódóan az új, vízparti telepítésű, földszintes üdülőházak (20
db, összesen kb. 2000 m2 bruttó alapterülettel), északról a becsatlakozó csatorna határolja, a többi
oldalról pedig követi az újonnan kialakított csatorna partvonalát. Délen a tervezési határt az I.
ütemben kiépült fogadótér térfalai definiálják. Az északi kikötővel szemben a délihez hasonló
anyaglerakó hely létesül a feltöltésre nem alkalmas kotort anyag elhelyezésére.
A tervezett elrendezés az alábbi helyszínrajz szerinti.

4. ábra: A II. ütem tervezett helyszínrajza
4.1. A BERUHÁZÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA
4.1.1. ÉSZAKI VITORLÁS KIKÖTŐ (435 FH)
A második ütem során létesülő, északi vitorláskikötő a tervezett szállodához kapcsolódóan került
elhelyezésre. Kialakítása nem a tómederben, hanem a szárazulaton történt kotrásban valósul meg
a Virágosmajorhoz vezető csatornából nyílóan, attól délre kap helyet a 254 nagyhajó és 180
kishajó befogadására alkalmas vitorláskikötő, melyet észak felől hullámtörő gát határol, belső
"parkolási" rendjét pedig fa szerkezetű stégek határozzák meg. A kikötő vizének cseréjéről a
kialakítandó nyugati csatorna gondoskodik. A kikötő és a szálloda közé telepített 196 férőhelyes
parkolóban biztosítható a hajók időszakos tárolása is. A sólyatér a kikötő déli részén kapott helyet.
A kikötőhelyek, mólók és vendégmólók kialakítása a déli kikötőhöz hasonló elvek alapján történik.
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4.1.2. 100 SZOBÁS 4*-OS SZÁLLODA ÉS VITORLÁS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET
Az északi szigetcsúcson a szállásfunkció kínálat (a kemping és a motelek mellett) harmadik,
legmagasabb kategóriájú elemeként egy 100 szobás 4*-os szálloda telepítése tervezett a
kategóriájának megfelelő kiegészítő funkciókkal (wellness, étterem, konferenciaterem) együtt.
A központi tértől viszonylag távolabb eső szállodaépület a beépítés legnagyobb eleme, ezért
építészeti kialakításánál indokolt a hosszabb, háromszintes épülettömeg, amelynek a tó felöli
traktusa, enyhe ívben fordul a víz felé. A háromszintes épületben a szobák mellett étterem,
wellness funkció és konferencia helyiségcsoport, illetve a működtetéshez elengedhetetlen
gazdasági, kiszolgáló blokk is található. A vízi oldalon közvetlen tóparti szobák létesülnek, az
emeleti szobák liftekkel és lépcsőn is elérhetők. Az étterem és a konferencia funkciók közvetlenül
az előcsarnokból nyílnak, a wellness, a vízparthoz közelebb az épület déli csücskében kapott helyet.
Az ÖKO szemlélet jegyében a szálloda részben a vízfelületre települt saját mólóval és
stégrendszerrel rendelkezik. A tóparti házak előtti sétány meghosszabbításával közvetlen gyalogos
kapcsolattal is rendelkezik a központi tér/sétahajó kikötők felé. Az épület építészeti arculata rokon
a központi tér és a strand épületeivel. A terület gyalogos forgalma a feltáró úttal párhuzamos
felületen történik.
Az északi vitorlás kikötőt kiszolgáló épület (öltözők és közösségi helyiség) a szállodához
kapcsolódóan, de attól kissé elhúzva kapott helyet. Az egy szintes épületrész tetején terasz létesül,
mely fölé bekúszik a szálloda harmadik szintje. Kialakítását, szerkezeti rendszerét tekintve
megegyezik a szállodával - azzal egységben kezelt épületrész.
A feltáró út végén a szálloda előtti, illetve az ÖKO park és a kikötő közti sávon kialakított 198
férőhelyes parkoló mind a szállodai mind a vitorlásöltöző funkciót kiszolgálja.
Beépítés tervezett összes bruttó szintterülete: 7500 m2
4.1.3. ÖKOCENTRUM
Az ÖKOCENTRUM fogadóépülete a második ütemben beépített terület déli határán helyezkedik
el, a híd alatti gyalogos sétánnyal és a terepszinti feltáró úttal kapcsolódik a központi tér
épületegyütteséhez, de mind funkciója, mind kiemelt helyzete (a kiszélesített Rákos öböl
torkolatánál, a bekötő út elején) az a cél, hogy a végleges beépítés emblematikus épületévé váljon.
A fenntartható fejlődést, környezettudatosságot és a természet közeliséget (ÖKO szempontokat)
fokozottan képviselő és bemutató Fertő Hanság Nemzeti Park Látogatóközpontja a második
ütemű beépítés eleme, de eszmei funkciója és súlyponti (megközelítésre tájolt) elhelyezkedése
miatt kiemelkedő fontosságú. Ennek az épületnek az első ütemhez képest szabadabb a
tömegformálása, építészeti kialakítása, ugyanakkor anyaghasználatában kapcsolódik az előző
ütemek építészeti világához is. Az északi területen kanyargó tanösvény az épület emeleti kiállító
teréhez kapcsolódva indul és az épület közelében ér véget. A centrális épület kiállító terei a
többszintes élővilágot érzékeltetve eltérő szinteken helyezkednek el. Az épülethez közvetlenül
kapcsolódik egy akvárium tó is, melynek vízszint alatti élővilágába az épület rámpával
megközelíthető, süllyesztett alsó szintje felől lehet betekintést nyerni. A földszinti előcsarnokban
recepció, büfé és ajándékbolt található, innen nyílik a közönségforgalmi vizesblokk is. Mind a
terepszinti, mind az emeleti kiállítótérbe ellenőrzött módon, lépcsőn, rámpán és liften lehet feljutni.
A hagyományos kiállító tereket a fiatalabb korosztály számára interaktív, mikroszkópokkal is
felszerelt bemutatóterem egészíti ki, illetve az előadóteremben és az oktatótermekben további
programok rendezhető. Az előcsarnokhoz kávézó csatlakozik részben belső, részben a Fertő
csatorna felé néző fogyasztótérrel, terasszal. A belső működéshez szükséges egy kisebb irodablokk
kialakítása, valamint részben a kiállítási funkcióhoz, részben az ökocentrum kenuinak számára
raktárhelyiségeket kell létesíteni. Az épület légkondicionált, mind a fűtési, mind a hűtési energiát
talajszonda mezőből nyeri. Az épületen belül hőközpont és légtechnikai helyiség lesz kialakítva.
Összes bruttó szintterület: 1.800 m2
Az Ökocentrum tematikus forgatókönyvét az alábbiakban mutatjuk be.
FÖLDSZINT/FOGADÓSZINT
1.

központi helyen egy négyzet alapterületű fogadópult, ami legalább három oldalról, de
inkább négy oldaláról körbejárható. Kialakításánál fő szempont, hogy 30-40 ember oda
férjen, és akár egyszerre információt kaphasson. 3-4 fő részére munkaállomás
kialakítása szükséges (pl. számítógépek a pultoknál, nagyobb teljesítményű nyomtató
középen stb…). Amennyiben galériás megoldás az épület, úgy a pult fölött látványos
dekoráció emeli a belső tér látványvilágát (pl. halászhálók, halászeszközök
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

felfüggesztve, benne halakkal, vagy lehet más, pl. madaras téma is repülő kócsagokkal
stb…)
nagy kapacitású (legalább 10 boxos) női és férfi WC a látogatóknak, és legalább két
kerekesszékes mellékhelyiség is szükséges. Mindezek mellett koedukált babapelenkázó
kialakítása is fontos.
büfé a megfelelő raktárakkal. A büfé pult előtti téren szükséges székek asztalok
elhelyezése.
legalább három iroda egyenként két-két munkaállomással, kiadványraktár, és
eszközraktár.
ajándékbolt a kijáratnál
Egy filmvetítésre is alkalmas előadóterem 100 fő befogadóképességgel. A
filmvetítéshez olyan technológia kell, ami alkalmas 3D vagy/és körpanorámás filmek
vetítésére. (E rövid (max. 10-15 perces) filmeket a projekt keretében le kell gyártani,
amelynek témája lehet a Fertő élővilágának különböző szempontú feldolgozása,
valamint a határon átnyúló Fertő-Hanság Nemzeti Park, illetve a Fertő-táj
Világörökség).
A látogatótérben és a falakon az alábbi témák tekintetében interaktív bemutatók és
játékok kialakítása szükséges többnyelvű magyarázó feliratokkal és audioguide
rendszerű verbális magyarázó szövegekkel:
1. A Fertő kialakulásának és hidrológiájának bemutatása interaktív terepmodell és
hidrológiai modell révén.
2. A fertői nádasok ízeltlábú állatai: interaktív megoldásokkal be kell mutatni a
nádszálat, mint élőhelyet. A forrásfelosztás egy nádszálon a különböző ízeltlábúak
által szépen bemutatható (nádgubacslegyek, nádgubacsszúnyogok, különböző
bagolylepkék, pókok stb…). Ugyancsak ennél a témánál a nádi énekesmadarak és a
nádszálban élő ízeltlábúak kapcsolatát szemléltetjük a látogatók számára
(táplálkozás).
3. A fertői nádasok énekes-madárvilága: interaktív megoldásokkal a jellemző fertői
nádi énekesmadarak élete jelenik meg a látogató előtt. Bemutatjuk a fontos
fészkelő fajokat (pl. sitke, nádirigó, nádiposzáták, barkós cinege stb…) hangjaikkal
együtt. Ismertetjük a zárt nádasok és nádszegélyek, mint élőhelyek
különbözőségét, és hatásait az egyes fajok állományaira. E fajok fészkelési,
táplálkozási és egyéb (pl. vonulási, éjszakázási /fecskék, seregélyek esetében
különösen érdekes/) szokásainak bemutatása mellett felhívjuk a figyelmet az őket
veszélyeztető tényezőkre is.
4. A fertői nádasok emlősei: Itt néhány fajt interaktív megoldásokkal mutatunk be.
Ezek: törpe egér, vidra, pézsmapocok, egyes denevérfajok stb… A bemutató kitér
olyan „vendégekre” is, mint a vaddisznó, szarvas, aranysakál. Az egyes fajokkal
kapcsolatos táplálkozási, természetvédelmi és más vonatkozásokra is kitér a
bemutató.
5. A nádasok szerepe az élővilág egészére: az itt elhelyezett interaktív bemutatók a
nádast bemutatják, mint szaporodóhely, élőhely, búvóhely, táplálkozóhely. Ezen
túlmenően a nádöv, mint természetes víztisztító, és ennek mechanizmusának
ismertetése is fontos.
6. A fertői nádasok jelentősége az ember életében: interaktív bemutatókkal a nád
felhasználása, mint nyersanyag (építőanyag, energetikai lehetőségek stb.), és a
nádasok, mint a rekreációban fontos tér, és téma még a nád, nádas megjelenése a
művészetekben (irodalom, zene).

Tekintve, hogy a látogató térben az interaktív kiállítás és játékhalmaz a nádasok élővilágával
foglalkozik, javasoljuk, hogy az egyes bemutató elemek/játékok között nádfalakból készült
„folyosó” vezesse a látogatókat. Ezt el lehet készíteni pl. Sűrű szövésű nádpallókból. Amellett, hogy
ez vezeti a látogatókat, egy érdekes miliőt ad a bemutatónak és egy-egy kisebb betekintő világító
ablakot el lehet helyezni bennük olyan információkról, amikről az egyes bemutatóhelyek nem
szólnak, vagy éppen azokat kiegészítik. A bemutató installációknál e nádfalak „kiszélesednek”,
hogy legyen elég tér az installációk élvezéséhez és tanulmányozásához. Így egy kicsit a fertői
nádasok szerkezete elevenedik meg a szűkebb vízi utakkal és a nagyobb belső tavakkal.
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VÍZ ALATTI ÉLŐVILÁG
Az épület alagsorában a látogatók a fertői víz alatti élővilággal találkoznak. Alapvetően sötét
helyiségben megvilágított akváriumok (vagy egy külső mesterségesen kialakított, és rendszeresen
tisztított tó/tavak épületben elhelyezett betekintő üvegablakai) mutatják be a Fertő víz alatti
élővilágát.
1. az egyik akváriumban/betekintő üvegablakban a látogató a víz alatti gerinctelen élővilág
elemeivel ismerkedik. Így többek között orvosi pióca, búvárpók, vízi csigák szitakötő- és
szúnyoglárvák, vízi molnárkák stb… mutatkoznak meg előtte, a nádas mocsarak barnás
sötétes vizében. Egy kisebb falfelületen magyarázó táblák, illetve audioguide, amely három
nyelven kínál magyarázó szövegeket. (a fali magyarázó táblák segítik pl. egy kisebbnagyobb diákcsoport számára a lényeg bemutatását /pl. a kísérő tanárok által/, míg a
verbális audiguide megoldás elsősorban a családok számára nyújt alternatívát)
2. egy másik akváriumban/betekintő üvegablakban a látogató előtt zajlik a kétéltűek
egyedfejlődése. A fertői kétéltűek a gőtéktől az unkákon varangyokon át a békákig
bezárólag élőben mutatkoznak meg a látogatók előtt (peték, petékből kikelt ebihalak, majd
kifejlett állatok). A víz barnás-sötétes mocsári víz itt is. Írott és verbális magyarázat az
előző pontokban írottak szerint. Szükséges az egyes fajok hangjainak bemutatása is.
3. a következő akváriumban/betekintő üvegablakban a Fertő növényevő halai jelentik a
látványosságot írott és verbális magyarázat mellett. A víz opálos barnás-szürke, a Fertő
nagyobb öblözeteinek vízminőségét mutatja a nádas öv határán.
4. a negyedik akváriumban/betekintő üvegablakban a Fertő ragadozó halai mutatkoznak meg
írott és verbális magyarázat mellett. A víz opálos barnás-szürke, a Fertő nagyobb
öblözeteinek vízminőségét mutatja a nádas öv határán.
5. a lenti alagsori részen akár az akváriumos bemutatóval egy légtérben székeket kell
berendezni (max. 50 darabot) vetítővászonnal vagy nagy kivetítő monitorral, ahol be lehet
mutatni egy rövid (max. 10 perces) összefoglaló filmet a különleges Fertő különleges víz
alatti élővilágáról.
Kerekes-székesek lejutását az alagsorba (meg az emeletre is) az épületben elhelyezett lift révén
oldják meg.
EMELETI TÉR
Interaktív bemutatókkal és játékokkal a fertői fészkelő, vonuló és telelő madárvilág további elemeit
mutatjuk be a látogatónak.
1. a nádasokban költő kócsagok, gémek, récék és nyári lúd jelentik az egyik részét a
bemutatónak: Az interaktív, audioguide-dal felszerelt tárló kitér e fajok fészkelési
szokásaira, ismerteti a kócsagok, gémek telepes fészkeléséhez kötődő sajátosságokat,
bemutatja egyes költőző gémek és más madarak vonulási útját, és az a vonulás során
jelentkező veszélyeztető tényezőket.
2. a bemutató másik része kitér a fertői nádasokhoz kötődő ragadozó madarakra: Itt a barna
rétihéja révén mutatjuk be a ragadozó madarak világát. Fészkelés, táplálkozás,
veszélyeztető tényezők stb… Kitér a tárló a nádasokban nem költő, de oda be-betérő
vadászó ragadozó madarakra is. A több nyelvű audioguide rendszer itt is nélkülözhetetlen.
3. egy harmadik bemutató a Fertő-menti szikes tavak jellegzetes madárvilágát mutatja be: Itt
a parti madarak, sirályok, csérek, szerkők mellett a szikes tavak kialakulását és jellegzetes
működését is bemutatjuk. Az audioguide rendszer itt is kiegészítő kelléke az interaktív
bemutatónak.
4. egy külön interaktív bemutató a téli Fertőre helyezi a hangsúlyt: a telelő madarak a
központi téma (pl. különböző vadludak, rétisas stb…). Mindezek mellett a nádas, mint
éjszakázó hely a téli időszakban, szintén fontos eleme az installációnak. A fertői jéggel
kapcsolatos érdekességek, a jég között megmaradó nyílt vízterek jelentősége is a
bemutató részét képezi. Az audioguide rendszer e helyütt is jól kiegészíti az egyéb
bemutató elemeket.
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4.1.4. ÖKOPARK
Az ökocentrum körüli, az ökoparktól lehatárolt területen egy kb. 500 m 2 alapterületű, egyenletesen
mélyülő mesterséges tó lesz kialakítva. A tó mellett egy akadálymentes rámpán egy zárt
helyiségbe lejutva a tó legmélyebb részén (2-2,5 m) egy üvegfalon keresztül betekintést nyer a
látogató a Fertő tó vízi élővilágába. A fenti mesterséges tó közelében további programpontként
vidra bemutató hely alakítandó ki. Egy körülbelül 200-300 m2 alapterületű, elkerített tó létesül a
vidrák számára, ahol a vidrák etetésének megtekintése lesz a fő attrakció.
A funkciók részletes ismertetése az alábbi alfejezetekben található.
A FERTŐI NÁDASOK NÖVÉNYVILÁGA

A nád mellett a rencés és más hínártásulások, a gyékény és különböző sások jelennek meg az
interaktív tárlókon, vagy egyéb installációs elemek révén. Ezek jelentősége úgy az élővilágra
nézve, a humán célokra, felhasználásukra nézve szintén be vannak mutatva.
Célszerű egy kisebb vízfelületet létrehozni, amelynek mélysége kb. 1-1,2 méter, kiterjedése kb. 50
négyzetméter, és ott „élőben” bemutatni e vegetációs elemeket. A kültéri interaktív tárlókon, vagy
egyéb installációs elemeken az alábbi témákat érdemes feldolgozni (vagy ezek közül néhányat
kiemelve bemutatni):
4.1.4.1.1.

NÁD, NÁDAS

„Egyeduralkodó” növényfaj a Fertő nádas mocsarában, gyakorlatilag korlátlanul terjed vegetatív
módon kiterjedt „rizóma” (gyöktörzs és gyökérrendszer) köszönhetően. Más, aljzathoz kötődő
növényfajok (pl. a gyékény) nem tudnak vele versenyezni az életfeltételek (fény, élettér) elérése
során. Gyékénynek, sásoknak (különösen a zsiókának) ott és akkor van esélye, ha valahol a nádas
valamilyen oknál fogva kiritkul (pl. nádaratás után az üreges nádszálakba magas tavaszi vízállás
esetén befolyik a víz, és kirohasztja a nád rizómáját is). De néhány év alatt a nádas visszahódítja
az átmenetileg „elvesztett” területét.
4.1.4.1.2.

A NÁDASOK KIALAKULÁSA A FERTŐN

Ez a téma kapcsolódik a belső interaktív kiállításnak azon eleméhez, ami a Fertő kialakulását és
hidrológiáját mutatja be. A lényeg, hogy miután a Hanságtól felszíni vizeiben a lecsapolások és
vízrendezések révén a Fertőt véglegesen elválasztják a XIX. sz. derekára, a Fertőn állandósul a
sekély víz (korábban a Hanság vizein keresztül magas Duna vízállás esetén rendre jelentkeztek
magas vízállások a Fertőn. Ez nem kedvezett a nádasoknak (hiszen azok csak a másfél-két
méternél sekélyebb vizekben tudnak állandósulni. Így a mai nádasok (amelyek pl. Fertőboznál
közel 7 km. széles övet alkotnak csak ezután alakultak ki. Pedig a Széchenyiek idejében
Fertőboznál gőzhajókikötő is volt a parton.
4.1.4.1.3.

NÁDASBA ZÁRÓDOTT BELSŐ TAVAK BELSŐ ÖBLÖZETEK

Ezek úgy alakultak ki, hogy nem egyenes vonalban terjedt a nádas a Fertő belseje felé (miután
állandósul a sekély Fertő), hanem közrezárt belső tavakat és öblözeteket, amelyeket a helyi
lakosság (pl. mert ezek jó halászvizek voltak) folyamatosan fenntartott, rendre vágta a
„nádszéleket”, és nem engedte, hogy ezeken a helyeken összezáródjon a nádas. E belső tavak és
öblök még most is megvannak (pl. Herlakni, Kis-Herlakni, Óberlakni, Kládler, Rucás, Madárvártaöböl, Ezüst-tó stb…)
4.1.4.1.4.

VÍZI, VAGY KÖZÖNSÉGES RENCE

Ez egy hínárnövény, amely az egyik leglátványosabb növény a nádas mocsárban. Nyár közepén
sárga virágszőnyeget ad a vízen tömeges megjelenésük (a nádasba vágott vízi utakon és belső
tavak vízfelületein). Amúgy pedig az életmódja különleges, ugyanis a lebegő szára között meglévő
emésztő tokocskák egy ragadós zselatinszerű anyagot választanak ki magukból, és a vízi
gerinctelen élőlényeket megfogják (pl. vízi bolhák, szúnyoglárvák stb…), és gyakorlatilag
elfogyasztják. Mivel a nádas a kiterjedt rizóma rendszerével szinte minden nitrogént megköt a
mocsárban, ez a növény az állatvilágból pótolja számára nélkülözhetetlen nitrogént.
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(megjegyzendő, hogy a legtöbb rovarevő és húsevő növényfaj a világban ezért leginkább a
lápokhoz és mocsarakhoz kötődik, ahol általában nitrogénszegény vizek vannak.
4.1.4.1.5.

BOSZORKÁNYGYŰRŰ

A füzéres süllőhínár és a fésűs békaszőlő alkotja e jelenséget a Fertőn. Ezen aljzathoz (iszaphoz)
kötődő hínárnövények a fertői belső tavakon és belső öblözetekben alkotnak jellegzetes köröket
nyár közepén. A növények tavasszal a jég olvadása után indulnak növekedésnek, május közepén
elérik a vízfelszínt, majd a nyár során kiteljesednek társulásaik. Mire megérkezik a tél, eltűnnek.
AZ ÖKOCENTRUM KÖRNYEZETÉNEK ÉNEKES-MADÁRVILÁGA
Itt arra fókuszálunk, hogy a helyben is szem elé kerülő nádi és más énekesmadarakra interaktív
megoldásokkal felhívjuk a figyelmet. Különösen fontos a madárhangok bemutatása is. Javasolt,
hogy a Centrum környékén minél több madárodú legyen kihelyezve.
A kültéren vezetett sétány mellett egy-egy interaktív bemutató installációs elemet, játékot javasolt
elhelyezni, egy-egy adott madárfajjal kapcsolatban. Az sem baj, ha egyes madarak ismét
előkerülnek az épület belső kiállításáról, hiszen pl. iskolások esetén nem baj az ismétlés, valamint
itt a tanösvényen „élőben is könnyen találkozhatnak a látogatók az épületben megismert madarak
némelyikével, és a „kinti” installációk segíthetik ezek azonosítását. Mindegyik madárfaj esetében
fontos megoldani a madárhangok bemutatását is!
4.1.4.2.1.

NÁDIRIGÓ

A madár bemutatásán és hangján kívül arra érdemes fókuszálni, hogy a kakukk előszeretettel rakja
tojását a fészkébe. Ezért együtt érdemes bemutatni a kakukkal, amely ugyanúgy a szemünk elé
kerülhet az Ökocentrumban, és a hangját is hallhatjuk.
4.1.4.2.2.

MOLNÁRFECSKE ÉS FÜSTIFECSKE

Biztosan a látogató szeme elé kerül e két madárfaj, mert a közeli cölöpházaknál a házak alatt
fészkelnek. Interaktív installáción a madarak bemutatása mellett a madárvonulás veszélyeit
érdemes szemléltetni a madarakra nézve, hiszen a fecskékről amúgy is közismert, hogy Afrika
középső részén telelnek, és az oda és visszaútjuk során számos nehézség és veszély leselkedik
rájuk. Célszerű egy vonulási térképet is bemutatni, majd azon ábrákkal és hanggal szemléltetve
legalább a következő veszélyeztető tényezőket és kihívásokat érdemes bemutatni:








szárazföldi viharok Európában;
rovarölő szerek használata miatt kevés repülő rovar-táplálék; sólymok és más ragadozó
madarak Európában;
tengeri viharok a Földközi-tenger térségében;
illegális vadászat pl. Máltán (Málta és az olasz szigetek a fő vonulási útjukba esnek);
szaharai sivatag a maga viharaival;
sólymok és más ragadozó madarak az afrikai kontinensen;
vegyszerezés különösen Afrikában legtöbbször nálunk már betiltott vegyszereket
használnak az agárgazdaságban, amely miatt kevesebb a repülő rovar táplálék, és azok is
mérgezettek, amelyek a madarak végzetét jelentik.

4.1.4.2.3.

BILLEGETŐK

A barázdabillegető és a sárga billegető egy installáción bemutatható. Előbbi a közönségesebb,
gyakrabban találkozhatunk vele, hiszen az „emberhez közeli élőhelyeken”, agrárterületeken,
vízpartokon gyakori. A színesebb sárga billegető a Fertő-menti nedves réteken fészkel, és e
területeken gyakran szemünk elé kerül. Minden bizonnyal az Ökocentrum környékén is rendre
megfigyelhetőek lesznek e fajok.
4.1.4.2.4.

CINEGÉK

Itt három cinkefaj, a széncinege, kékcinke és a függő cinege lesz bemutatva. A széncinege és a
kékcinke valószínűleg a kihelyezendő madárodúkban is megjelenik majd fészkelőként. A
függőcinege jellegzetes fészke mindenképpen bemutatandó valamilyen formában.
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4.1.4.2.5.

TÜCSÖKMADARAK

Az Ökocentrum környékén a nádi tücsökmadár a környező nádasokból tavasszal rendre hallatja
jellegzetes hangját. Mindenképpen érdekes madár, és emellett a réti és berki tücsökmadár
bemutatását is javaslom, annak ellenére, hogy e madarak nagy valószínűséggel nem jelennek meg
a helyszínen, de a három madár élőhelyeinek és hangjainak különbözősége érdemes arra, hogy
akár egy kültéri interaktív játékelem formájában be legyen mutatva. A nádi tücsökmadár a
nádasok, a réti a nedves rétek, míg a berki tücsökmadár a bokros élőhelyek madara.
4.1.4.2.6.

MEZEI ÉS HÁZI VERÉB

Kitűnő alkalom, hogy e két madár és a különbözőségük be legyen mutatva. Ugyanis az
Ökocentrum környékén mindegyik előfordul.
HÜLLŐK-KÉTÉLTŰEK
A Centrum alagsorában lévő kétéltű bemutató felszíni kiegészítése a tanösvény ezen állomása,
amely kitér e fajok telelésével és tavaszi és őszi vonulásával kapcsolatos problematikájára is. Két
elkülönített vizes élőhelyet javasolt kialakítani ezen a ponton. Az egyiket a kétéltűek és gyíkok
bemutatására, míg a másikat a siklók bemutatásához.
4.1.4.3.1.

KÉTÉLTŰEK ÉS GYÍKOK

Az egyik vizes élőhely egy legalább másfél méter mély, és legalább 15-20 négyzetméteres tó
lenne, amelynek kialakítása során arra kell figyelni, hogy fokozatosan mélyüljön, és legyen benne
hínárnövényzet (aljzathoz kötődő és lebegő hínártársulás egyaránt). A tó körül sásos vízinövényzet
legyen. Gondoskodni kell a tó folyamatos vízutánpótlásáról a szárazabb időszakokban is. Akár
lehetne egy olyan részt is kialakítani, hogy a tónak legyen egy „üvegfala”, és a látogató lesétálva
oldalról láthassa a különböző ebihal tömegeket. Ez lenne a fertői kétéltűek demonstrációs céllal
kialakított petéző helye. Itt ebihalakat lehetne megfigyelni, valamint kiegészítő audiovizuális
installáció révén a következő fajok és szokásaik lennének bemutatva (minden évben kétéltűfajokat
hozva a vízbe). Fontos, hogy a tó és környezete körbe legyen véve esztétikus kerítéssel (pl. a
Donau-Auen NP-ben látott földbe ásott esztétikus üvegfallal, amely egyik oldalán nyitható, hogy
nyár elején a kikelő kis békák jelentős része kiengedhető legyen a szabad természetbe), és a
bemutató elemek ezen kívül legyenek. A barna ásóbéka, valamint a zöld varangy és barna varangy
miatt legyen a tó mellett egy nagyobb laza homokkupac, ahová ezek a fajok be tudják ásni
magukat napközben. A laza homokkupac azért is kell, mert a bemutatandó három gyíkfaj is ide
tuja lerakni tojásait. A tavacska vízutánpótlásáról rendre gondoskodni kell mesterséges módon,
különösen a száraz időszakokban:




Békák: a Fertő a szaporodó helye úgy a barna, mint a zöld békáknak. Előbbiek a mocsári
és erdei béka, míg utóbbiak a kecskebéka, és a kis vízi béka. Petéiket kora tavasszal
kisebb-nagyobb csomókban rakják le a vizekbe. A mocsári béka esetében ki kell emelni,
hogy szaporodási időben a hím békák barna színe azurkék színre változik.
o Levelibéka: e faj esetében különleges alakjának a bemutatása a cél. Az egyetlen
hazai kétéltű faj ugyanis, amely „tapadókorongban” végződő lábainak révén
függőleges irányba is tud mozogni felfelé, akár egy fa tetejére is.
o barna ásóbéka: e fajnál többek között a jellegzetes függőleges állású pupillanyílás
emelendő ki.
o varangyok: barna varangy és zöld varangy. Előbbi inkább dombvidéki és erdei faj,
de a Fertőben szaporodik. Utóbbi inkább síkvidéki faj, és élőhelye nem köthető az
erdőkhöz. A varangyok fonálszerűen rakják le a vizekbe petéiket, és a békákkal
ellentétben nem brekegnek, hanem halkan „pirregnek”.
o vöröshasú unka: az unkák közül csak ez a faj él a Fertőben. Jellegzetes színe
(vörös alapon fekete foltok a hasán) mindenképpen bemutatandó. Az unkák sem
brekegnek, hanem „unkognak” innen kapták a nevüket is.
gőték: az ún. farkos kétéltűek közül csak a pettyes és tarajos gőte él a Fertőben.
Jellegzetességük az, hogy petéiket egyesével, egy vízi növény vízben lévő levelének végére
ragasztják, majd védelmet adva a petének a levél végét visszahajtják és visszaragasztják a
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levélhez. Ez mindenképpen arra érdemes, hogy bemutassuk a nagyérdeműnek a gőtékkel
kapcsolatban.
Kétéltűek kapcsán bemutatandó információk:
o Kétéltűek szerepe a táplálékhálózatban: ebihalként rengeteg szúnyoglárvát és
más apró vízi gerinctelen élőlényt elfogyasztanak, míg őket ragadozó halak, siklók,
vízimadarak eszik ki a vizekből. Kifejlett kétéltűként is az általuk elérhető rovarokat
(szúnyogok, kisebb legyek) elkapják, de őket is elkapják a siklók és a
gázlómadarak.
o A fertői kétéltűek vonulása: a Fertőn szaporodnak, és a környező dombok
erdeiben (Fertőboz-Hidegség) telel milliónyi kétéltű. Így minden tavasszal és ősszel
hatalmas tömegben vonulnak szaporodni a tóhoz, és telelni az erdőbe.
o A fertői kétéltűeket veszélyeztető tényezők: gépjárműforgalom, amely
keresztezi a vonulási útjaikat. Ezért a vonulás biztosítására Fertőboz és Hidegség
falvak között alagutas terelőrendszer segíti az állatokat az út alatt át az egyik
oldalról a másikra. Telelésük az avar alatt beásva, vagy kisebb nagyobb
pocoklyukakba elbújva történik. Ezért a telelőhelyükön a lánctalpas nehézgépekkel
történő fakitermelés nem kívánatos a téli időszakban. Az indokolatlan szúnyogirtás
és más rovarölő vegyszerek használata miatt lecsökken a fogyasztható ízeltlábúak
száma, és így a fertői kétéltűek és az őket fogyasztó madarak és siklók
egyedszáma is csökken.
Siklók: a másik vizes élőhely az előzőtől elválasztva egy szintén 1-1,5 méter mély és 1520 négyzetméter kiterjedésű vizes élőhely (ha nem választjuk el az előzőtől, akkor a siklók
kizabálják az ebihalainkat) a vízből. Leginkább a vízisikló mutatható be, mint fertői faj.
Fontos, hogy élő állatok bemutatása esetén legyen faágakból kialakított búvóhelyük,
csakúgy, mint egy laza szerkezetű homokdomb a tojásaik lerakásához. A kültéri installáció
mellett gondoskodni kell az állatok etetéséről is (pl. apró halak, egerek, egyenesszárnyúak
és bogarak). A tavacska vízutánpótlásáról mesterségesen is gondoskodni kell a száraz
időszakokban.
Gyíkok: a Fertő-tájon gyakoribb fürge gyík, és zöld gyík mellett javasolt még bemutatni a
Fertő-menti pusztai területeken előforduló ritkább elevenszülő gyíkot is. Amennyiben élő
példányokban is gondolkodunk, feltétlen szükséges számukra egy laza homokdomb
kialakítása a tavacska mellett, és néhány kődarab, amelyeken sütkérezhetnek a nyári
napsütésben. Természetesen az interaktív kültéri installáció a gyíkok bemutatása esetén is
fontos. A gyíkok bemutatója lehet a siklókkal egy helyen.
GÉMEK KÓCSAGOK ÉS MÁS MADARAK

Ezt az állomást a fentebb jelzett egyik tavacskához kell kialakítani, ahol távcsövekkel (ezek
lehetnek helyben rögzített pénzbedobós távcsövek is lehetnek) rejtekhelyről nézhetik a látogatók a
megjelenő gémeket, kócsagokat, szárcsákat és más madarakat. Interaktív magyarázó és bemutató
táblák ugyancsak szükségesek.
Javasolt egy nagyobb tavat kikotortatni, amelynek mélysége legalább 1-1,5 méter, és fokozatosan
mélyül. Kiterjedése kb. 3000 négyzetméter. A tó legyen összeköttetésben a Fertővel (a
csatornákon keresztül), így ennek külön mesterséges vízutánpótlásáról nem kell gondoskodni.
Legyen fokozatosan mélyülő, és az Ökopark nyugati felén húzódó kanálisból, egy billenő táblás
zsilip segítségével vezethető be a víz a tóba. Tekintve, hogy itt halakkal beetetünk azért, hogy
minél több madár megfigyelhető legyen, kívánatos egy halrács elhelyezése a zsilipnél. A tavat
lehetőség szerint övezze nádas, és az egyik oldalán pedig egy, a látogatókat elrejtő, és legalább 20
embert befogadni tudó rejtett kémlelőhely legyen kialakítva. Gondoskodni kell arról is, hogy a tó
egy sűrű ráccsal legyen lezárva a víz alatt a betápláló csatorna felől, azért, hogy a gémek,
kócsagok etetésére és odaszoktatására rendre a vízbe juttatott kis halak (apró keszegfélék) ne
tudjanak a Fertő felé elúszni.
A rejtekhely készülhet fából, betonból, vagy bármilyen építészeti megoldással, de javaslom, hogy
legyen teteje és négy oldala (természetesen ajtóval) és szűkebb kémlelőnyílásokkal a tó felé.
Mindez azért fontos, hogy a madarakat esetlegesen zavaró emberi hangok minél kevésbé
szűrődjenek ki. Célszerűnek látom mindezt a tanösvény egy félreeső zugában kialakítani, hogy
minél távolabb legyen a „tanösvény” látogatóinak zsibongó zajától is. Gondoskodni kell a fenntartás

Készült: 2018. május

26

Sopron Fertő-vízitelep rekonstrukció 2. ütem
Környezeti hatásvizsgálat
során arról, hogy a kialakított vízfelület ne nádasodjon be, és a madarak folyamatosan kapjanak
etető anyagot (élő kishalakat). A madarak beazonosíthatóságához magyarázó installációs táblák
szükségesek a kémlelő rejtekhelyen, leginkább az alábbi fajok vonatkozásában:








gémek kócsagok: nagy kócsag, szürke gém, bölömbika, vörös gém, üstökös gém
kanalasgém
tyúkalkatúak: szárcsa, vízityúk
vöcskök: búbos vöcsök
récék: tőkés réce, böjti réce, kanalas réce, csörgő réce, üstökös réce
ragadozó madarak: barna rétihéja, kabasólyom
jégmadár
A FERTŐ ÍZELTLÁBÚ FAUNÁJA

A beltéri bemutató szabadtéri interaktív kiegészítése, amely leginkább a szitakötőkre és lepkékre
fókuszál, hiszen ezeket adott időpontban ott a tanösvényen magunk körül repkedve is
megláthatjuk.
A bemutatandó fajokat a szitakötők esetében életmódjuk szemléltetésével együtt kell ismertetni
(pl. a vizekbe lerakott petékből szitakötő lárvák kelnek és élnek a vizekben, amelyek ott ragadozó
életmódot folytatnak. Majd a vizeket elhagyva repülő szitakötők lesznek, és párzás (rajzás) után
nem sokkal elpusztulnak.
A lepkék esetében szólni kell az éjszakai és nappali lepkékről. Teljes átalakulásuk (pete, hernyó,
báb, repülő pillangó) mellett interaktívan be kell mutatni azt, hogy számukra kiemelten fontos a
hernyók tápnövényének jelenléte (pl. a nappali pávaszem a nagy csalánon fejlődik, a farkasalma
lepke a farkasalmaféléken, az éjjeli pávaszem gyümölcsfákon, leginkább dión és körtén, vagy a
hangyaboglárka a ritka vérfűn. Így természetvédelmi jelentőségük is megjeleníthető. Néhány faj,
amelyik az ökocentrum környékén megjelenik:




szitakötők: négyfoltos szitakötő, sávos szitakötő, mocsári acsa
nappali lepkék: citromlepke, különböző boglárkalepkék, nappali pávaszem, fecskefarkú
lepke, farkasalmalepke, kardos lepke, atalanta lepke
éjjeli lepkék: éjjeli nagy pávaszem, egyes pohók fajok, nádi bagolylepke
MADÁRMEGFIGYELŐ KILÁTÓ

Itt interaktív bemutató elemek révén, a környéken potenciálisan megjelenő repülő madarak
bemutatása a cél a Fertőrákos környéki fasorokban fészkelő kabasólyomtól a különböző
gázlómadarakon át az ősszel nagy madárfelhőket alkotó seregélyekig bezárólag. Úgy kell
kialakítani az interaktív bemutatókat, hogy minden évszakra nézve néhány jellemző madárfaj
megjelenjen azokon, így mindenkor jól szolgálják az élményszerzést. A kilátó, mint fentebb
jeleztük, kerekesszékkel is használható kell, hogy legyen, és itt is érdemes pénzbedobós
távcsöveket elhelyezni. A kilátó a főépület részeként lesz kialakítva, amelyet lifttel a mozgássérült
látogatók is elérnek élményszerzés végett.
Az alábbi, várhatóan innen megfigyelhető madarakat ismertető installációkon keresztül kell
bemutatni. Az installációkon a madarak röpképét is érdemes megismertetni, valamint azt, hogy
mikor, mely időszakokban figyelhetőek meg a kilátóból:












gémek kócsagok: szürke gém, vörös gém, nagy kócsag
ludak: nyári lúd, nagy lilik, vetési lúd
sirályok: danka sirály, ezüst sirály
csérek: küszvágó csér
szerkők: kormos és fattyúszerkő
bíbic
cankók: piroslábú cankó, pajzsos cankó
ragadozó madarak: barna rétihéja, kabasólyom
récék: tőkés réce, böjti réce, csörgő réce, üstökös réce, kanalas réce, kerceréce
seregély
bütykös hattyú
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RÉGI MAGYAR HÁZIÁLLATOK
Ki kell alakítani egy bemutató teret a régi magyar háziállatok közül némelyek bemutatására
tavasztól őszig. Leginkább a bivaly mutatható be (egy-egy tehén, borjú). Amennyiben elég tér van,
és a bivalyok legelése során állandósul egy kisebb-nagyobb gyepterület, akkor idővel néhány
rackajuh bemutatása is megoldható.
Ezeket az állatokat biztonságos telepített karámrendszer mögött kell bemutatni. Gondoskodni kell
az állatok kiegészítő etetéséről, valamint itatóhelyek és bivalydagonya kialakításáról. Ez utóbbi,
maximum egy méter mély iszapos vízállás kialakítását jelenti, mintegy száz négyzetméternyi
kiterjedésben. Javasolt még egy esztétikusan kialakított árnyékot adó építmény kialakítása is,
amely véd az időjárás viszontagságai ellen.
Az állatok tavasztól őszig lesznek az Ökoparkban, és terv szerint a keletkezett minimális trágyát a
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a Lászlómajorban lévő trágyatárolójára rendszeresen
elszállítja. Ugyancsak a Nemzeti Park Igazgatóság gondoskodik arról, hogy az állatok télen
megfelelő telelőhelyen lehessenek (Lászlómajorban illetve a Hídi-majorban).
Természetesen ezeknek az állatoknak az interaktív kültéri installációs elemek segítségével való
bemutatása szintén fontos. Ezeken az állatok küllemi tulajdonságai mellett azok korábbi gazdasági
jelentőségét kell ismertetni. A régi magyar pásztorélet egyes mozzanatainak megemlítésére is
gondot kell fordítani.
VIDRA BEMUTATÓ
A Fertőn előfordul, igaz nem nagy számban. Bemutatása az interaktív installációk mellett lehet
akár élő állatok révén is, bár elég érzékeny fajról van szó.
Tiszte vizű tavat kell biztosítani számokra, ahol árnyas búvóhelyet is találnak. A víz legyen legalább
egy-másfél méter mély, és 100-200 négyzetméter alapterületű. Gondoskodni kell az állatok
folyamatos etetéséről, valamint a tiszta víz folyamatos utánpótlásáról a száraz időszakokban is.
Az interaktív bemutató installációkon a faj külleme mellett életmódjukat kell a fókuszba helyezni.
AKVÁRIUM TÓ – HALAK BEMUTATÁSA
A fertői halak bemutatása egy tó révén oldható meg látványosan, amelynek egyik oldala üveg, és
hozzá lehet építeni egy fedett bemutató teret. Ez lehet egy külön földalatti épület, és lehet a
látogatóközpont pincerészében is kialakítva.
Egy folyamatosan mélyülő, mintegy 300 négyzetméter kiterjedésű, maximum három méter mély
tavat kell kialakítani. Ebbe a legjellemzőbb fertői halakat, és természetesen fertői növényzetet kell
betelepíteni. Legyenek benne különböző búvóhelyek a halak számára (pl. a nádrizómák közötti
búvóhelyeket kell akár mesterségesen is imitálni a tóban.
A látogatótér legyen sötét, a tó természetes fénye mellett, így jól láthatóak a halak az üvegfalon
keresztül úgy, hogy a halak nem veszik észre az őket figyelőket.
A következő jellegzetes halfajok bemutatása fontos:












ponty,
dévérkeszeg,
aranykárász,
garda,
veresszárnyú keszeg,
compó,
réti csík,
csapó sügér,
süllő,
csuka,
harcsa
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A bemutató installációs elemeken e halak mellett a Fertőre betelepített tájidegen fajok, (pl.
angolna, amúr, busa, ezüstkárász) is megjelenhetnek, de ezeket nem javasolt beletenni a
látványtóba (pl. a busa és amúr kienné a hínár növényzetet nagyon hamar).
Javasolt továbbá megoldani azt, hogy egy kisebb lerekesztéssel legyen kialakítva egy kisebb
vízfelület, ahol azokat a kis halakat lehetne tárolni, amelyekkel a kócsagokat, gémeket és a
vidrákat etetnék a fentebbi helyeken.
BOKORFÜZES ÉLŐHELYEK
A terület északi részén lévő, leginkább rekettye és kecskefüzekből álló élőhelyen kialakítandó
kültéri installációk az élőhelyek jellegzetességeit és természetvédelmi jelentőségét mutatják be.
4.1.4.10.1.

FŰZEK

Az egyes fűzfajok és azok jellegzetességeinek bemutatása a cél. az installációk térjenek ki arra is,
hogy mi a különbség közöttük (javaslom a fehér fűz, a kecskefűz és a rekettyefűz bemutatását)
4.1.4.10.2.

DENEVÉREK

E területrész kiválóan alkalmas madárodúk mellett denevérodúk kihelyezésére is. Az installációkon
pedig interaktív, játékos formában be lehet mutatni a gyakoribb denevérfajokat. Leginkább a vízi
denevér, rőt korai denevér, és a közönséges törpedenevér fajok képviselői telepedhetnek meg
ezekben az odúkban. A fajok bemutatása mellett a denevérek általános jellemzőire (pl. ultrahang
kibocsátás, nagy távolságokra való elvonulás a vándorlás telelőhelyek, barlangok elérése
érdekében stb. lehetne építeni az installációk tartalmát.
A hely kiválóan alkalmas lehet népszerűsítő közönségrendezvények megvalósítására (pl. évente
több alkalommal is lehetne szervezni az Ökoparkban „Denevérek éjszakája” rendezvényt, amikor
ultrahangos készülékekkel, és denevérhálózással lehet népszerűsíteni a denevérek védelme mellett
magát az Ökocentrumot is.
4.1.5. ZÖLDFELÜLETEK
Az északi, második ütemű fejlesztési területen a zöldfelületi rendszer gerincét a második ütemben
kialakuló minta-társulás adja, az átmeneti zónák rendezésére azonban már most sor kerül. További
fejlesztésként a parkolók fásítását tekinthetjük, az első ütemben e célra kijelölt fajokkal. Ezen a
részen a természetes vegetációt megtartva lehet megteremteni a lehetőségét a lokális természeti
és kulturális értékek bemutatására és hangsúlyozására, a Fertő népszerűsítésére. A terület
jelenlegi vegetációját nem bolygatva, de a használhatóság, átjárhatóság érdekében ésszerű
keretek közt kitisztítva kell kialakítani a bemutatható vegetációt. Cél, hogy a természetes jelleg
megmaradjon, így minimális telepítés mellett teret kell adni a spontán betelepülésnek,
szukcessziós folyamatoknak. Mindemellett a terület bemutathatóságának kulcsa a folyamatos
körültekintő fenntartás, gondozás.
4.1.6. VÍZI KÖZMŰVEK
A fejlesztési terület teljes egészét kiszolgáló víziközmű fővezetékek – összhangban a Soproni
Vízmű Zrt. rendelkezésre álló kapacitásával – az I. ütemben tervezett bekötőút fejlesztés során
kiépül, így mindkét ütem műszaki paraméterei az I. ütem során meghatározásra kerültek. Ennek a
felmérésnek eredményét az I. ütem hatástanulmánya már tartalmazta az alábbiak szerint:
ÁLTALÁNOS CÉLOK









Az igények és a közüzemi kapacitások összehangolása.
A környezetvédelmi és vízminőségi előírások betartása.
Fenntartható fejlesztések kialakítása.
A vízi közművek számára az ideális nyomvonalak kiválasztása.
A rendszer méretezése a várható jövőbeli II. ütem fejlesztés ellátására.
A körülményeknek hosszútávon ellenálló anyagú rendszerek kialakítása.
A Fertő tó vízminőség védelmének maximalizálása
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VÍZELLÁTÁS

 A Pozsonyi medence zónáról ellátott maximálisan kiadható maximális vízmennyiség: 1200
m3/nap.
 Jelenlegi ellátó vízvezeték ø 160 mm KPE.
 Érkező statikus nyomás p=~6,0-6,3 bar.
 Vezeték kapacitás = 50 – 60 m3/óra.
 Jelenlegi vízellátás szezonális, évente március 15 – október 15 –ig.
 Új, L=3074 m, ø 250 mm KPE vízvezetéket kell kialakítani Fertőrákos DN 400 vízvezeték
végpont – Fertő tavi vízitelep között.
 UV fertőtlenítő telepítésére kerül sor a fogadó épületben.
 A vízellátó rendszer ellátja az oltóvíz igényeket.
 A teljes kiépítés után, a meglévő vezetékek felhagyásra kerülnek.
 A II. Ütem vízellátása az első ütemben tervezett vízellátó vezeték meghosszabbításával
történik.
SZENNYVÍZELVEZETÉS









A soproni szennyvízelvezető rendszerbe vezethető szennyvíz mennyisége: 595 m 3/nap.
A szennyvízelvezető hálózat nem tömör, jelentős talajvíz beszivárgás tapasztalható, téli,
üzemen kívüli időszakban a csatorna feltelik talajvízzel (tóvízzel), tavasszal történik meg
a leszivattyúzása. Jelenleg a szennyvízcsatorna és a környező talajvíz kommunikációja
lehetséges mindkét irányba.
Szükséges fejlesztés a területen új gravitációs szennyvízelvezető rendszer kialakítása.
Új, L=2155 m, ø 225 mm KPE szennyvíz nyomóvezeték épül a Fertő tavi vízitelep –
Fertőrákos szennyvíz végátemelő között.
2 db új építésű szennyvíz átemelők kialakítása történik meg.
A teljes kiépítés után, a meglévő vezetékek, szennyvízátemelők felhagyásra kerülnek.
A II. Ütem szennyvíz elvezetése az első ütemben tervezett vízellátó vezeték
meghosszabbításával történik
TETŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS




A II. ütemben tervezett épületek tető csapadékvizek közvetlenül a Fertő tóba kerül.
Az Ökocentrum teljes tetőfelülete zöldtetős kialakítású
LOCSOLÓVÍZ ELLÁTÁS








A tető csapadékvíz, valamint a medence víz közösen gyűjtve a befogadó csapadékvíz
átemelőbe, majd a 360 m3 térfogatú közbenső víztározóba vezetendő. A közbenső
víztározó az öntözővíz vízbázisa.
Amennyiben nem elegendő a tető csapadékvíz, valamint a medence víz (nincs eső), a
locsoláshoz szükséges vízigényeket talajvíz pótlással kell kielégíteni. Napi maximális
talajvíz
igény: 90 m3/nap. A talajvíz kitermelés 2,5 l/s. A napi locsolóvíz pótlás vízigényeket 12
órás üzemidő alatt feltölti a talajvíz kút a 360 m3 térfogatú közbenső víztározóba.
A közbenső tározóból elfolyó víz a gépházban elhelyezett Nyomásfokozó szivattyúkra
érkezik.
A szivattyúk állandó nyomástartással d = 1000 µm szennyező anyag szemcseméret feletti
szennyeződés visszatartó ipari durvaszűrőn keresztül juttatja el a vizeket a locsolóvíz
hálózatba.
A II. Ütem locsolóvíz ellátása az első ütemben tervezett locsolóvíz vezeték
meghosszabbításával történik
BURKOLATI CSAPADÉKVÍZ GYŰJTÉS, ELFOLYÓ VIZEK KEZELÉSE




A tervezett szálloda gazdasági udvarában kell gyűjteni zárt csatornába a burkolati
csapadékvizeket.
A nevezett területről összegyülekező csapadékvíz 1,9 l/s. A burkolati csapadékvizeket
olajfogón keresztül lehet a tóba elvezetni.
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A további parkolókból semmilyen víz nem folyhat el, nem építhető ki zárt vízelvezető
rendszer. Adott terület alatt kell elszivárognia a víznek. Maximum az utak mellett lehet,
helyi szikkasztás céljára kialakított átjárható méretű árok.
VÍZIGÉNYEK

A teljes II ütem vízigényeit az alábbi táblázat mutatja be:
5. táblázat: A beruházás létesítményeinek vízigénye

Objektum
100 szobás 4* szálloda és vitorlás kiszolgáló
épület
ÖKOCENTRUM épülete
Új üdülőépületek (20 db)
Északi vitorlás kikötő
Összesen:

vízigény
m3/nap

szennyvíz kibocsátás
m3/nap

öntözővíz igény
m3/nap

161,75

153,75

29

3,6
25,0
25,0

3,60
25,0
22,00

11

215,35

204,35

40

Az Ökopark vízfelhasználási pontjait, illetve vízellátási koncepcióját az alábbiak szerint adjuk:








Vizes élőhely kétéltűek bemutatására: 50 m2 területű, 1,5 m vízmélységű. Vízpótlás: a
lagúna vizéből kisebb árokkal vagy szivattyúzással.
Vizes élőhely siklók és gyíkok bemutatására: mérete és vízellátása megegyezik az előzővel.
Madarász tó: 2500-3000 m2, minimum 1,5 m mély. Vízpótlás a lagúnából nyílt árokkal, az
árkokon villamos halzárral.
Bivalydagonyázó: 100 m2 területű, a talajvízzel kapcsolatban álló tó, vízpótlása a vidra
bemutató tóból, levezetési lehetőség a lagúna felé.
Vidra bemutató: 150 m2 alapterületű, 1,5 m vízmélység, tiszta víz folyamatos utánpótlását
igényli, mely fúrt kútból biztosítható. Vízigénye 5-10 l/perc. Feltehetően fóliázott lesz, így
szivárgási veszteséggel nem, csak párolgási veszteséggel kell számolni. Levezetési
lehetőség a bivalydagonyázó felé, melynek esetleges vízpótlási igénye így biztosítható.
Halak bemutatása: maximum 300 m2 kiterjedésű, folyamatosan mélyülő, max. 3 m mély
tó, melynek egyik fala, illetve oldala üveg, hozzá építve egy fedett bemutató tér. Esetleges
vízpótlás a Fertő-tó vizével oldható meg.

Amint látható, az Öko-Park vízellátása, és a szükség szerinti használt víz elvezetés a közüzemi
csatorna rendszer igénybevétele nélkül, a Fertő vizének, illetve a tervezett fúrt kút vizének
igénybevételével tervezett.
4.1.7. VÍZMINŐSÉG VÉDELEM
IVÓVÍZ MINŐSÉG VÉDELEM




A Fertő-tavi vízitelep vízellátását a tervezett D250 mm KPE biztosítja. A változó
vízhasználat mellett, hosszabb tartózkodási idő is előfordulhat az ellátó vezetékben. Az
állandó ivóvíz minőség biztosítása, az ivóvíz bakteriális fertőzés elkerülése érdekében, az
ivóvíz fogadó épületben Q = 200 m3/óra kapacitású WEDECO BX200e gyártmányú UV
vízfertőtlenítő berendezés kerül elhelyezésre.
A vízkezelő gépházban vízminőségi vizsgálatra alkalmas mintavételi hely kerül kialakításra.
BURKOLATI CSAPADÉKVÍZ MINŐSÉG VÉDELEM





A tervezett szálloda gazdasági udvarában kell gyűjteni zárt csatornába a burkolati
csapadékvizeket.
A nevezett területről összegyülekező csapadékvíz 1,9 l/s. A burkolati csapadékvizeket
olajfogón keresztül lehet a tóba elvezetni. Leválasztási határ 5 mg/l.
A folyásirány szerint, az olajfogó után tolózárat terveztünk. Havária esetén a tolózár zárása
után, az olajfogó műtárgyból a szennyeződés lokálisan kezelendő.
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SZENNYVÍZ SZAGHATÁSA ELLENI VÉDELEM


A szaghatás minimalizálása érdekében mindkét szennyvíz átemelőből távozó levegőt
biofilterrel kell megszűrni. A belső szennyvízátemelő nyomócsöve a végátemelőre
csatlakozik.
ÖNTÖZÉS

A beruházás fejlesztéseinek öntözővíz igénye kb.: 120 m 3/nap a vegetációs időszakban. Az
öntözővíz bázisát az alábbiak szerint alakítjuk ki:

A medencék szűrt túlfolyó vizeit

A tetőről lefolyó csapadékvizet

Pótvízként a talajvízkútból nyert víz bevezetésre és keverésre kerül a közbenső
medencébe.
Az öntözéshez öntözőtelep (talajban elhelyezett végleges kiépítésű) kialakítása szükséges, melyen
fagytalanítóval ellátott öntözővíz hidránsok kerülnek elhelyezésre. Az öntözővíz hidránsokból
műanyag tömlőn keresztül jut el a víz az esőztető rendszerű öntöző fejekhez.
Öntözési intenzitás 10 mm/ nap, amiből kb. 4-5 mm/nap elpárolog.
RÉTEGVÍZ TERMELŐ KÚT KIALAKÍTÁSA
A tervezési terület zöld felületeinek locsolására, valamint a Vidra bemutató tér, az Akvárium tó,
illetve a Régi magyar háziállatokat bemutató terület vízellátására termelő kút kialakítás tervezett.
Termelő kút helye: EOV X = 473037, EOV Y = 267000




Kút tervezett mélysége: 50 méter
Szűrőzött réteg: 40 és 45 méter között
Kitermelni tervezett vízmennyiség: 80-120 liter/perc

A kút mélységének, illetve a szűrőzött réteg elhelyezkedésének meghatározása az alábbi
hidrogeológiai jellemzők figyelembe vételével történt meg:














A terület alaphegységét az Alpok keleti nyúlványa, ópelozoikumi kristályos kőzetek adják.
Az laphegység az alpi hegységszerkezeti mozgások során felgyűrődött, majd később
blokkosodással medencékre és rögökre tagolódott. Ezeknek a paleozoikumi kőzeteknek a
mélybe süllyedt részein alakult ki a Balfi-dombság és a Fertő-tó üledékkel feltöltött
medencéje.
A fertőrákosi vízmű kútjai a bádeni lajtamészkőre települtek. Felettük csekély vastagságú
(6-8m) holocén és pleisztocén tőzeg, tavi iszap és homok települt. A mészkő feküje
paleozoikumi gneisz és csillámpala adja. A homokos rétegekben tárolt nátriumszulfátos
vizek a karsztvizektől elkülönült hidraulikai egységet alkotnak. A vízmű karsztkútjainak
átlagos hozama üzemszerű működés mellett 350-400 l/p.
Az alaphegységen található legidősebb üledékes kőzet a felső miocénben (kárpáti emelet)
keletkezett folyóvízi és hegylábi üledékből lerakódott kavics. Ez a kavics áthalmozott
formában a konglomerátum összletekben is megjelenik.
A bádeni emeletben a tektonikai mozgások hatására süllyedékek alakultak ki, melyeket
tengeri üledék töltött fel. A tengerelöntés során transzgressziós rétegsor alakult ki,
finomodó kavics, homok, homokliszt, agyag, agyagmárga. A partközeli területeken a
bádeni üledékek bázisát durvatörmelékes hegylábi kőzetek alkotják.
A bádeni tenger partvidéki üledékgyűjtőjén nagy mennyiségű mészváz halmozódott fel. A
cementálódott mészhomok és durvamészkő adja a lajtamészkő alapját.
A szarmata emeletben az Alpok területéről dolomitkavics szállítódott be a lefűződő
tengerbe. A delta területeken folyóvízi homok, homokkő, konglomerátum, agyag, iszap,
mészkő keresztrétegzett összlet található.
A pleisztocén időszakra folyóvízi teraszkavics , kőzetlisztes homok a jellemző. A holocénben
képződött talajok mellett lápi kőzetek, tőzeg, lápföld, réti talajok jelennek meg.
A vizsgált területen a medencekitöltő üledédek fekvőjét képző lajtamészkő mélysége
mintegy 120,0-130,0 méterre tehető. Megjegyzendő, hogy ez becsült érték, a Fertő-tó
medence belső térségének mélyebb rétegei nem kerültek feltárásra. A legközelebbi,
Fertőrákos K-28 OKK számú kút agyagos, márgás közbetelepülésekkel homokot,
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kőzetlisztes homokot tárt fel. A felső, mintegy 50 méterben homokos agyag, alurit
összletet tárt fel a fúrrás. A következő 50 méterben középszemű, durva-homok, váltakozik
meszes kötőanyagú durvaszemű homokkővel. A következő 50 méterben keresztezett
homok és homokkő rétegsor erősen meszes, márgás kötőanyagú.
Vízbeszerzés szempontjából a felsőbb rétegek jöhetnek számításba a 40,0-80,0 méter
közötti mélységtartományban. A szarmata folyóvízi és tengeri delta körülmények között
lerakódott dolomitkavics rétegösszlet víztartó és vízvezető képessége általában jó. Az
összletben a homok és homokkő közbetelepülések mellett található agyagos és kötött
kőzetpadoknál lokálisan vízzáró lehet a rétegsor.
A térség medencekitöltő üledékére telepített kutak a mintegy 40 méteres tartományból
átlagosan 100 l/p (40-240) hozamot szolgáltatnak.

4.1.8. FERTŐ PARTVONAL RENDEZÉS, KOTRÁS ÉS FELTÖLTÉS, KOTORT ANYAG ELHELYEZÉS
A Fertő tó II. osztályú víziút, de a tavon nincs megállapított hajózási kisvízszint, illetve legnagyobb
hajózási vízszint. A kotrási munkáknál a téli szabályozási vízszint figyelembevételével 1,6 merülési
mélységet + 0,2 m biztonságot irányoznak elő. A kotrási munkák részletes tervezésénél a helyi
hidromorfológiai és áramlástani viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
Az ÉDU KTVF 3775-4/2012. sz. határozata szerint a Sopron 01162/2, 016623, 01662/4 és 01165/2
hrsz.-ú ingatlanok jogilag nem tartoznak a tó medrébe, a jogi partvonal e helyeken az ingatlanok
vízparti határánál húzódik.
A II. ütemben előirányzott fejlesztések nagyméretű tereprendezési munkákat igényelnek, ezért
már ebben a fázisban megtörténik a vitorláskikötő, és a belső kishajózási rendszer kiépítéséhez,
illetve a kialakuló csatornahálózat áramlási viszonyainak javításához szükséges, az észak-dél
irányú és a kelet-nyugat irányú csatornák kikotrása.
Az Ökocentrum a bekötő úttól északi irányba indul. A központi fogadótérhez közel létesül a fogadó, a központi információs- és kiállító épület. Ehhez közvetlenül játszóterek és külső nyitott – akár
előadás, tanóra lebonyolítására alkalmas – terek kapcsolódnak. Innen indul a túraösvény, mely
több útvonalon körbefutja az északi területet.
CSATORNAKOTRÁS
A csatorna kotrási szintje 113,70 mBf (115,12 mBf – 1,50 m), hossza kb. 700 m. A kotrás szintje a
Zsilipkezelési szabályzatban meghatározott nyári üzemvízszinthez igazodik.
A tervezett csatorna fenékszélessége változó, minimális méret 10 m, mindkét parton 1:2
rézsűhajlással, így a minimális víztükör szélesség 16 m. A vízitelep felőli partél magassága ~ 115,4
mBf (~116 moAf), ahonnan ~ 20 m-en 1,4 rézsű köt bele a 115,92 mBf (116,5 moAf)
terepszintbe.
A víz mozgását a szélhatás, illetve a szélhatásból adódó tólengés fogja alapvetően befolyásolni, a
csatornák ki -és betorkollási pontjainál esetlegesen előálló csekély vízszintkülönbség a csatornában
kialakuló vízáramlásához nem elegendő.
KOTRÁSI TECHNOLÓGIA
4.1.8.2.1.

HIDROMECHANIZÁCIÓ

A kikötő, a strand, illetve egyéb mederelőtér kotrásából nagyrészt finom szemcséjű magas
víztartalmú iszap kerül ki.
A víz alatti anyagok kitermelésének egyik módja a hidromechanizációs kotrás, mely úszókotró
segítségével történik. Ezt a módszert alkalmazzák a külső területeken, vagyis a Fertő meder
kotrásánál (északi kikötő, K-i part).
A kotróhajón zagyszivattyú van elhelyezve, mely csővezetéken szívja fel a mederanyagot és
csővezetéken továbbítja a lerakási helyre. Ez a kotrógép kötött anyag (agyag) eltávolítására nem
alkalmas. A kitermelt zagy átlagos szilárdanyag tartalma 10-20 %, de a koncentráció függ a kotort
anyag összetételétől és az anyagvastagságtól. A helyszínrajz sárgával jelölt lencseszerű foltjain
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zagykazetták kialakítása tervezett, ahová a kitermelt iszapot vezetik. A kitermelt anyag szikkadása
az időjárás függvényében egy évig is eltarthat, és csak a száradást követően kerülhet sor a
tereprendezésre.
4.1.8.2.2.

SZÁRAZ KOTRÁS

A csatornák kotrásánál a szárazföldről történő kotrás tervezett. Télen nádaratáskor a nádasokat
learatják, ezután a felső nádfilces, nádtorzsás részt eltávolítják, és a helyszínrajzon jelölt északi
depóba, illetve a Virágosmajori csatorna jobb partjára helyezik. A kotrás ez után kezdődhet kanalas
kotróval, mely karolásnyira maga mögé kihelyezi a kitermelt anyagot víztelenítés céljából. A
víztelenítés után a kikotort anyagot a vízitelep közepére helyezik további száradás céljából.
A talajvíz feletti száraz, de még feltehetően szerves anyag tartalmú anyagot a kitermeléskor
gépkocsikra rakják, és a kisebb terhelési igénybevételnek kitett feltöltési igényű területekre
szállítják. A víz alól kitermelt, feltehetően szervesanyag mentes ásványi anyagot a kanalas kotró
karolásnyira maga mögé kihelyezi, a földanyag az időjárási viszonyok függvényében 3-5 hónapig
szikkad, majd teherkocsival szállítják a végleges beépítés helyére, ahol már tömöríthető állapotú.
Fontos megjegyezni, hogy fenti technológia a vízitelep felőli csatorna parton egy 6 m széles
teherbíró technológiai utat és egy kb. 14 m széles sávot igényel a víz alól kitermelt anyag átmeneti
deponálására. A technológiai út kiépítése a bontási anyagok újra-hasznosításával a helyi anyag
feljavításával tervezett.
4.1.8.2.3.

A NÁDTORZSÁS ANYAG ELHELYEZÉSE

A nádtorzsás anyag a helyszínrajzon jelölt két depóba kerül. Az 1. sz. depónia a virágosmajori
csatorna jobb partja, melynek torkolathoz közeli szakasza jelenleg járhatatlan. A part ~13 m
szélességben kivett művelési ágú terület, így igénybevételéhez csak az állami vagyont kezelő
ÉDVIZIG hozzájárulása szükséges. Az anyagkiszállítás a létesítendő csatornán keresztül a 2. depó
partisávján történik, a letermelt anyag szállítása tehergépkocsikkal, tömörítése előredöntéses
technológiával, 1:2 rézsűvel tervezett.
A 2. sz., úgynevezett északi depó kiemelkedik a tómederből, így a terület igénybevételi eljárást le
kell folytatni (önálló hrsz.). Tervezett területe 45 598 m2. Terv szerint a nádtorzsás anyagra a
hidromechanizációs kotrásból kikerülő ásványi anyag kerül, így idővel komposztálódhat. Felületére
humuszterítés, majd cserje és fatelepítés tervezett. Így a madárvárta tó mellett évek múltán
fészkelőhely alakulhat ki.
4.1.8.2.4.

MADÁRVÁRTA TÓ

A csatorna középső része mintegy 60 m-re kiszélesedik, tervezett kotrási mélység itt is 1,5 m a
nyári vízszint alatt. A partélek itt 1:4 rézsűhajlással tervezettek.
4.1.8.2.5.

VÍZPARTI HÁZAK

A feltáró úttól keletre a partvonal a helyszínrajzon jelölt módon feltöltésre kerül. A partvédelem itt
szádfalakkal kerül kialakításra. A feltöltésre elsősorban a házak előtti kotrásból kikerülő anyag egy
része jöhet számításba.
A tervezett lagúnák, partvonalak és a kotort anyag lerakóhelyek elhelyezkedése a csatolt
mellékletben található.
4.1.8.2.6.

ANYAGMÉRLEG

Az anyagelhelyezésre kijelölt puffertározók kapacitása mintegy 12 ezer m 3-rel meghaladja az
előrelátható kiterelésből adódó földmennyiséget. Ebből az alábbi következtetések vonhatók le:




A depóniák magassági szintjének a későbbi tervezés során pontosítható megállapításával a
földanyag mérlege egyensúlyba hozható, azaz a fejlesztési területről a terepasztal
kialakítása érdekben sem kivinni, sem beszállítani nem kell anyagot. Ez a védett környezet
kímélése érdekében az anyagmérleg legfontosabb célja!
A 2. sz. északi depó kiemelése a tóból egyrészt az anyagmérleg szempontjából technológiai
igény, másrészt, mint kialakítandó fészkelőhely a madárvárta öböl szerves tartozéka.
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Az 1. sz. Virágos majori partrendezés egyrészt megközelítést biztosít a településről,
másrészt a horgászok számára jelent eddig feltáratlan új lehetőséget.
KOTRÁSI MENNYISÉGEK

A tervezett beruházás II. ütemében az alábbi kotrási (csatorna, kikötő, partvonal) és feltöltési
mennyiségek várhatóak:

5. ábra: A kotrás tervezett helyszínrajza
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6. táblázat: Kotrási mennyiségek a projekt II. ütemében
magasság

területlehatárolások

kitermelés

feltöltés

védett
[m2]

kitermelhető
[m2]

32 942

-

16 106

16 836

3 367

9 883

52 349

alkalmas
humusz
felső 20 cm
[m3]
3 221

6 422

-

-

-

-

-

4 368

-

-

5 295

-

-

3 680

736

-

5 432

-

6 168

-

-

-

19 440

-

893

18 547

3 709

5 832

15 825

179

25 545

-

-

114,60

-

3 195

-

-

3 195

639

959

2 237

-

3 834

-

-

ÖKOPARK

118,00

-

108 867

54 573

3 283

51 011

6 050

-

-

657

6 707

22 712

22 712

létesítmény neve

terv
[mOAf.]

tükörszint
[mOAf.]

teljes
[m2]

VITORLÁSKIKÖTŐ

113,89

-

VITORLÁSKIKÖTŐ, PARTI MOLÓ ALAPOZÁSA

113,09

-

FERTŐ-TÓ KOTRÁS, VITORLÁSKIKÖTŐ

113,89

CSATORNA

114,29

MADÁRVÁRTA TÓ

fás-bokros

nádas
[m2]

nem alkalmas
felső 20 cm
[m3]

alkalmas szárazon
20 cm - talajvíz 50 cm-ig
[m3]

alkalmas nedvesen
talajvíz 50 cm alatt
[m3]

össz.
[m3]

tükörszintig
[m3]

össz.
[m3]

68 820

-

-

4 368

-

-

ÖKOCENTRUM - ZÖLDFELÜLET

116,40

116,15

744

-

744

0

0

100

-

149

249

253

253

ÖKOCENTRUM - GYALOGOS TÉR

116,40

116,00

1 732

-

1 384

348

70

-

-

277

346

19

19

VÍZPARTI HÁZAK - FELTÖLTÉS

117,30

-

21 025

-

3 660

9 158

1 832

-

-

732

2 564

43 540

43 540

VÍZPARTI HÁZAK - KOTRÁS

114,29

-

18 982

-

-

1 293

259

-

9 418

-

9 677

-

-

SZÁLLODA - PARKOLÓ

117,30

116,85

4 468

-

2 614

1 854

371

-

-

523

894

4 399

4 399

PARTI BURKOLT

117,30

116,85

5 922

-

761

5 161

1 032

-

-

152

1 184

6 677

6 677

FELTÁRÓ ÚT - ÚTFELÜLET

117,30

116,85

8 980

-

6 040

2 940

588

4

-

1 208

1 800

7 685

7 685

1.SZ. DEPÓNIA

változó

-

22 310

-

-

22 310

-

-

-

-

0

7 809

7 809

2.SZ. DEPÓNIA

117,30

-

45 598

-

-

45 598

-

-

-

-

0

61 325

61 325

VIRÁGOSMAJORI CSATORNA TORKOLAT

113,89

-

5 688

-

-

-

-

-

8 744

-

8 744

-

-

35 485

181 931

18 653

16 777

98 373

7 097

140 900

154 419

154 419

ÖSSZESEN
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4.2. A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ TERVEK, INTÉZKEDÉSEK
A területre tervezett épületek hőellátását geotermikus hőszivattyúval fogják megoldani, ennek
következtében pontforrásokhoz köthető füstgáz kibocsátásról a létesítmény üzemeltetése során
nem beszélhetünk.
4.3. A

TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSÉHEZ, MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPCSOLÓDÓ

MŰVELETEK

4.3.1. A

TELEPÍTÉS MIATT MEGNYITOTT BÁNYAÜZEM, CÉLKITERMELŐHELY VAGY LERAKÓHELY LÉTESÍTÉSE ÉS

ÜZEMELTETÉSE, A TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES TEREPRENDEZÉS VAGY MEDERKOTRÁS

A telepítés miatt bányaüzem megnyitására nincs szükség, hiszen a beruházás részét képező
csatorna-és mederkotrások során kikerülő anyag- a létesülő anyag tározókban történő tárolás,
szikkadás után biztosítják az egyéb helyek többlet anyag igényét. A területre talaj be-és kiszállítás,
a humuszos felső réteg kialakítása kivételével nem történik.
4.3.2. A TELEPÍTÉSHEZ ÉS A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS
GENERÁLÓDÓ FORGALOM AZ ÉPÍTÉS IDŐSZAKÁBAN
A beruházási terület jelentős része aktív használat alá lesz vonva, így a zöld területek kivételével
valamilyen nemű borítást kapnak a nem beépített felületek is. A II. ütem területére szállítandó
anyagmennyiséget az alábbi táblázat tartalmazza:
7. táblázat: A beruházási területen felhasználni tervezett anyagok számított mennyisége
Anyagtípus

Zúzottkő
Aszfalt
Ökogreen
Térkő
Fa
Beton
Kavics

Közlekedő területek (m3)

10636
1726
542
394
322
5459
3289

Az építés során tehergépjármű forgalmat generál a betonozás, az aszfaltozás, és egyéb burkoló,
illetve építőanyagok kiszállítása.
A várható forgalomnövekmény a zúzottkő beszállítása kapcsán:
10 636 m3/ 10 m3 / 200 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik,
tehát a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.
A várható forgalomnövekmény az aszfalt beszállítása kapcsán:
1 726 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik,
tehát a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.
A várható forgalomnövekmény az ökogreen beszállítása kapcsán:
542 m3/ 8 m3 / 30 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát
a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.
A várható forgalomnövekmény a térkő beszállítása kapcsán:
394 m3/ 8 m3 / 30 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát
a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.
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A várható forgalomnövekmény a faanyag beszállítása kapcsán:
322 m3/ 5 m3 / 30 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát
a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.
A várható forgalomnövekmény a beton beszállítása kapcsán:
5459 m3/ 10 m3 / 120 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik,
tehát a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.
A várható forgalomnövekmény a kavics beszállítása kapcsán:
3289 m3/ 10 m3 / 90 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik,
tehát a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap.
A maximális forgalomnövekmény tehát 7 tgk/óra és 84 tgk/nap
Az I. és II. ütem várható napi tehergépjármű forgalma összesen 300 tgk lesz.
A tehergépjárművek várhatóan a 84-es és 8527-es utakon fognak közlekedni.
GENERÁLÓDÓ FORGALOM AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
A beruházási terület üzemeltetése során, alapanyag beszállításához kapcsolódóan várható a
gépjármű forgalom növekedése. Mivel a terület kiterjedése és funkciói is bővülnek, így a
beszállítandó alapanyagok (főleg élelmiszer, és vegyes árucikkek) mennyisége is megnövekedik.
Továbbá megnövekszik a látogatók, és a személyzet száma is, mely további forgalomnövekedést
eredményez.
Többlet forgalommal az alábbiakra visszavezethetően lehet számolni:
Személyszállítás ki-, és be a területről
Alapanyag szállítás a területre
Hulladék kiszállítás a területről (A keletkező hulladék mennyisége mindösszesen
nagyságrendileg ~4680 m3 lesz éves szinten, mely a folyamatos üzemelést figyelembe
véve nem indokolja napi kiszállítások végrehajtását.)
A létesítmény egészében (Északi és Déli terület együttesen) napi szinten ~4.400 fő látogatói,
illetve szolgáltató jelenléte várható. Ezen látogatói létszám várhatóan az alábbi közlekedési
módokból tevődik össze:














Eddigi tapasztalatok alapján a területen a csúcsidőszakban maximálisan 750 gépjármű
parkolása jellemző (mely átlagosan 1875 ember jelenlétének felel meg), melyet
alapállapoti terhelésként veszünk figyelembe.
A területre jelenleg is jár menetrendszerinti autóbusz járat, mely a fejlesztést követően
sűrítésre kerül, ezzel a látogatói kör egy része (jellemzően az iskolai csoportok) busszal
közelítheti meg a területet. A busszal közlekedők számát 600 főre tesszük.
A látogatók egy része a menetrendszerűen, illetve esetileg indított hajójáratokkal fog
érkezni. Ennek mértékét a menetrend, illetve a hajók kapacitása figyelembe vételével
minimálisan 400 főre tesszük.
A területen jelenleg is jellemző a kerékpáros megközelítés, mely az új funkciók
megjelenésével kismértékben nőni fog. A közlekedő utak 2016 évi forgalmát alapul véve
300 fős kerékpárforgalom határozható meg, mely várhatóan 350-re növekszik a tervezett
állapotban.
Fentieket összegezve 1175 fő közlekedése feltételezhető többletként a beruházási területre
személygépjárművel, mely 2,5 fő/ autó átlaggal számolva 470 gépjármű növekményt
jelent. Az I. ütem, déli terület generált forgalma korábbi számítások szerint 390 gépjármű,
így a II. ütem (északi terület) által generált maximális növekmény 80
személygépjármű/nap.

Keletkező hulladék mennyisége mindösszesen nagyságrendileg ~4680 m3 lesz éves szinten, mely a
folyamatos üzemelést figyelembe véve nem indokolja napi kiszállítások végrehajtását.
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8. táblázat: Várható forgalomnövekmény az üzemelés időszakában
Napi mennyiség
84
8526
8527 Bekötő
84
Személygépjármű
705
235
705
940
90
Autóbusz
18
18
6
24
2
Kisteher gépjármű
30
0
30
30
6

Órai csúcs
8526
8527
30
90
1
2
0
6

Bekötő
120
3
6

4.3.3. A BERUHÁZÁS RÉSZEKÉNT TERVEZETT ANYAG TÁROLÁS RAKTÁROZÁS
A kivitelezési tevékenység során az alapanyagok, illetve a kikotort iszap időszakos tárolása válik
szükségessé, de kizárólag az alapanyagok felhasználásáig, illetve a kotort anyag esetében a
víztelenítésig, felhasználhatóság szintjének eléréséig. Egyéb, környezetvédelmi szempontból
releváns nagyobb volumenű raktározási, tárolási tevékenység a beruházás kapcsán nem tervezett.
4.3.4. A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ HULLADÉKOKKAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVÍZKEZELÉS
A kivitelezés és üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtése, megfelelő kezelése vonatkozásában
részletes információkat a 6.4 fejezet tartalmaz.
A kivitelezés időszakában a kommunális szennyvíz megfelelő kezelése érdekében mobil WC-k, vagy
szociális konténerek telepítése történik meg. A rendelkezésre álló szennyvíz csatornahálózat teljes
rekonstrukciója szükséges annak állapotára tekintettel. Ennek végrehajtását követően a szociális
konténerek szennyvize igény esetén a szennyvíz csatornahálózatba vezethető.
A szennyezések elkerülése érdekében a területen folyamatosan be lesznek tartva a vonatkozó
jogszabályi előírások a hulladékok tárolása, valamint a szennyvíz megfelelő tárolása kapcsán.
4.3.5. AZ

ENERGIA- ÉS VÍZELLÁTÁS, HA AZ SAJÁT ENERGIAELLÁTÓ-RENDSZERREL VAGY VÍZKIVÉTELLEL

TÖRTÉNIK

A létesítményben nem tervezett erőmű kialakítása
A területen az 4.1.4. fejezetben ismertetett bemutató tavak folyamatos friss vízzel történő
ellátására – mivel a Fertő-tó vize erre nem alkalmas – talajvíz termelő kút létesítése tervezett. A
kút adatait a 4.1.7.5 fejezet tartalmazza.
A létesítmény üzemeltetéséhez ivóvíz és villamos energia szükséges, melyeket külső szolgáltatók
biztosítanak. Földgáz felhasználása a létesítmény kapcsán nem tervezett.
HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
A területen szabadidős tevékenységek végrehajtása
jelentősebb szennyezés kialakulása nem valószínűsíthető.

tervezett,

melyekhez

kapcsolódóan

A létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a felszín alatti víz és a földtani
közeg szennyeződésének valószínűsége tehát csekély.
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5

A BERUHÁZÁSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK ALAPÁLLAPOTA

5.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA
A beruházási terület teljes egészében a Magyar Állam tulajdonát képezi. A terület továbbá részét
képezi a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak, mely Natura 2000-es védelem alatt is áll egyben. Az
terület közvetlen környezetében ennek megfelelően természetes állapotú területek (nádasok,
rétek), valamint vízfelület (Fertő tó) található. A legközelebbi lakott terület Fertőrákos, mely 2,6
km-re fekszik Ny-i irányban.
A létesítmény szűkebb és tágabb környezete az alábbiak szerint írható le:





É-i irányban kisebb lápos szárazulat, nádas, és nyílt víz található.
D-i irányban nádas, és nyílt víz található
K-i irányban nyílt víz, és a Fertő-Hanság Nemzeti Park magterülete található
Ny-i irányban nádas, majd kaszált rétek következnek, végül pedig eljutunk
Fertőrákos település határáig

A Fertő tó részletes ismertetésével az 5.6.1 fejezet foglalkozik.
Üdülésre és vízi sportokra számításba vehető vidék.
A beruházási terület teljes egészében a Magyar Állam tulajdonát képezi. A terület továbbá részét
képezi a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak, mely Natura 2000-es védelem alatt is áll egyben. Az
terület közvetlen környezetében ennek megfelelően természetes állapotú területek (nádasok,
rétek), valamint vízfelület (Fertő tó) található. A legközelebbi lakott terület Fertőrákos, mely 2,6
km-re fekszik Ny-i irányban.
A beruházási terület a Fertő tó partvonalán belül helyezkedik el. A tó magyarországi részére,
különösen a dél-keleti partvidékre jellemző, hogy nem rendelkezik határozott partvonallal. Ennek
köszönhetően több száz méter széles sávon a terep közel azonos magasságú, 115.00 - 115.30
mAf.
5.2. DOMBORZATI VISZONYOK
A beruházási terület a Fertő tó partvonalán belül helyezkedik el. A tó magyarországi részére,
különösen a dél-keleti partvidékre jellemző, hogy nem rendelkezik határozott partvonallal. Ennek
köszönhetően több száz méter széles sávon a terep közel azonos magasságú, 115.00 - 115.30
mAf.
Az 1964. évi IV. törvény alapján a természetes tavak és ezek medrei kizárólagos állami tulajdont
képeznek. A törvény szerinti kezelésbevétel megvalósításához, azaz a jogi partvonal
meghatározásához az ÉDVIZIG 1972-ben készített tanulmánytervet. Ez képezte alapját a 2.3.
fejezetben hivatkozott 7970/1976. ÉDVIZIG határozatnak, mely a jogi partvonalat a 116.00 mOAf
szinten határozta meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Fertőrákos belterületről induló bekötőút
jórészének mentén húzódó védett nádas már a tó területéhez tartozik.
5.3. ÉGHAJLAT, METEOROLÓGIA1
A Fertő térségében osztrák oldalon 17 csapadékmérő, 7 léghőmérséklet-mérő, 17 hóvastagságmérő állomást működtet a szomszédos vízrajzi szolgálat, míg magyar oldalon négy állomáson
végez az ÉDUVIZIG hidrometeorológiai észlelést.
Magyar feljegyzés alapján a felhőzet évi átlagos értéke 5,0 okta, a derült napok száma átlagosan
havi 6,1 a május-szeptember közötti időszakban. A térség az ország belső területeihez képest
felhőzetben gazdagabb, a napsütéses órák száma éves átlagban 1655 óra. Az éves léghőmérséklet
átlagosan 10,1 C°. Osztrák feljegyzés alapján a Fertő tó térsége az eisenstadti és neusiedeli
meteorológiai állomások hőmérsékleti adatai alapján, 10 C° -os évi középhőmérsékletével Ausztria
legmelegebb térsége. Hosszú évek átlaga szerint a 25 C° középhőmérséklet feletti nyári napok
1

Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere (2010)
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száma 61. Fagyos napok októbertől májusig fordulnak elő. Azonban lehetnek olyan téli hónapok is,
amikor a léghőmérséklet nem süllyed fagypont alá, sőt akár 17 C° körüli érték is mérhető. A tó
közvetlen környezetében a napi hőmérséklet alakulásában a pára miatt kiegyenlített hatás
érzékelhető, míg a tó keleti részén a Tóközben erős kontinentális hatás figyelhető meg.
Az évi csapadék 580-600 mm, a vegetációs időszaké 340-360 mm. Fertőújlakon mérték az elmúlt 55
év egy nap alatt lehullott legtöbb csapadékát (62 mm). Átlagosan 30 hótakarós napra számíthatunk,
a maximális hóvastagság 18 cm körül szokott lenni. Az ariditási index értéke 1,16-1,20 körüli.
A Fertő tó térségének széladottságai csak csekélyebb mértékben befolyásoltak magától a tótól. A
tó felől fújó szél napon belüli gyakorisága a nyugati oldalon magasabb, mint a keleti oldalon. A nyílt
tófelszín felett mérhető szélsebesség közel kétszer akkora, mint a parti részeken. A különbségeket
leginkább az uralkodó észak-nyugati szél alakítja. Késő ősszel és télen gyakran délkeleti szél is
tapasztalható. A tó vize a szelek által erősen befolyásolt. Erős észak-nyugati szél következtében a
tó víztükrének északi és déli része között akár 50-60 cm magasságkülönbség is jelentkezhet. Pl.
1979 telén egy heves hidegfronttal járó szél következtében 84 cm-es vízszintkülönbség
jelentkezett a Fertő északi és déli partja között.
Leggyakrabban ÉNy-i irányú szélre számíthatunk; az átlagos szélsebesség 3,5-3,8 m/s körüli.
A szél fontos szerepet tölt be a vízfelszín párolgásában, a víz átlátszóságában és a tómeder
feltöltődésében. A szél jelentősen befolyásolja az áramlási viszonyokat, ezzel összefüggésben az
iszap mozgását is.
5.4. LEVEGŐ2
A vizsgált terület levegőminősége a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről című jogszabály szerint az 1. sz. melléklet 11. pont szerinti
kategóriába sorolható.
9. táblázat: Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
Légszennyező anyag
Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid
Szén-monoxid
PM10
Benzol
Talajközeli ózon
PM10 Arzén (As)
PM10 Kadmium (Cd)
PM10 Nikkel (Ni)
PM10 Ólom (Pb)
PM10 benz(a)pirén (BaP)

10. zóna
F
C
E
D
E
O-I
E
F
F
F
D

A zónák típusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerint:
A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint.
B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket meghaladja.
Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező
anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, illetve az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet
ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között
2

Forrás:Fertő Vízitelep Környezeti Értékelés, Környezeti Projekt Kft., Völcsej (2016)
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D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között
van.
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja
meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú
célként kitűzött koncentráció értéket.
Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabályokról szóló jogszabály szerint történik.
10. táblázat A vizsgálat szempontjából releváns levegőminőségi jellemzők zónacsoportonként
Zóna
NO2
CO
SO2
PM10
B csoport
>100
>10.000
>250
>50
C csoport
85-100
5.000-10.000
150-250
40-50
D csoport
70-85
3.500-5.000
75-150
35-40
E csoport
50-70
2.500-3.500
50-75
25-35
F csoport
<50
<2.500
<50
<25
11. táblázat: A légszennyezettség egészségügyi határértékei
Határérték [μg/m3]*
Légszennyező anyag [CAS szám]
órás
24 órás
Kén-dioxid [7446-09-5]
250
125
Nitrogén-dioxid [10102-44-0]
100
85
Szén-monoxid [630-08-0]
10 000
5000
Szálló por
50

éves
50
40
3000
40

*4/2011. VM rendelet 1. melléklete

Az érintett terület levegőminőségéről az Országos Légszennyezettségi Merőhálózat (OLM)
legközelebbi működő automata mérőpontjaiból nyert adatok es az immissziós határértékek
összevetésével is jellemezhetjük. A beruházási területhez legközelebb Sopronban üzemel
merőállomás.3
12. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi alapállapoti adatok a létesítmény
elhelyezkedő OLM mérőállomások adatai alapján
CO
CH
NOx
NO2
PM10
O3
Mérőpont
3
3
3
3
3
Sopron

környezetében
SO2

(µg/m )

(µg/m )

(µg/m )

(µg/m )

(µg/m )

(µg/m3)

(µg/m3)

276

0

23,1

14,6

19

48,90

2,74

Az elérhető adatok alapján a beruházási terület levegőminősége elfogadható, a levegő
szennyezettsége kismértékű, a szennyezőanyagok koncentrációja nem éri el az egészségügyi
határértékeket.
5.5. FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FÖLDTANI KÖZEG4
5.5.1. A TERÜLET FÖLDTANI, HIDROGEOLÓGIAI JELLEMZŐI
A Fertő medencéjének alapját kristályos paleozoikus pala alkotja. Ez a Soproni-hegységben még a
felszínen tanulmányozható, de a Fertő tó peremvonalában egy tektonikus zökkenéssel 1000 m alá
került. A lezökkent őskőzetet a miocénban a Pannon-tenger öntötte el, mely lassan kiédesült, majd
Országos Meteorológiai Szolgálat: 2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata
mérőhálózat adatai alapján (http://www.kvvm.hu/olm/docs/2014_automata_ertekeles_web.pdf)
4
Forrás: Magyarország Kistájainak katasztere (Budapest 2010.)
3
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kiszáradt. A tenger nyomát a néhol több száz méter vastag mészkőrétegek őrzik. A RusztFertőrákos- Balf paleozoikum kori gerincére közvetlenül települt mészkő az úgynevezett
lajtamészkő. Ennek felszíni előfordulása elég gyakori, legismertebb a fertőrákosi kőfejtő. A Pannontenger a tó medencéje alá vastag rétegben agyagot, márgát és kisebb mértékben löszt halmozott
fel. A Duna, az Ikva és a Lajta erre terítette rá a jégkorszakban a kavics és a homoktakarót.
5.5.2. TALAJTANI JELLEMZŐK5
A meghatározó geológiai és klimatikus adottságok révén a talajtípusok is sokfélék. Az erősen szikes
szoloncsák és szolonyec talajoktól a humuszban gazdag, agyagbemosódásos barna erdőtalajig
számos talajféleség megtalálható.
A barna erdőtalajok Sopron talajtakarójának 23,8%-át alkotják, amelyet az erősen erodált
helyeken köves-sziklás váztalajok bontanak meg. A barnaföldek (4,7%) és a rendzina talajok
(4,7%) harmadidőszaki üledéken, ill. lajtamészkövön képződtek. A város talajának legnagyobb
részét (43,8%) kitevő agyagbemosódásos barna erdőtalajok vályog mechanikai összetételűek,
melyek Sopronpuszta környékén a mészkőtörmelék szelvénybeli megjelenése következtében
sekélyebb (40-70 cm) termőrétegűek és gyenge termőképességűek (ext. 20-40, int. 25-50). A
harmadidőszaki üledéken képződött talajok erősen savanyú, a löszön képződöttek gyengén
savanyú kémhatásúak.
Az Ikva árterén nyers öntéstalajok (2,7%) és réti talajok (7,7%) alakultak ki.
A Fertő tóba torkolló Rákos-patak menti öntés réti talajok területi részaranya 0,6%. A város keleti,
Fertő menti részein a vízborítástól mentes üledékeken lecsapolt és telkesített síklápok (12%)
találhatók
A TALAJ SZENNYEZETTSÉGI ALAPÁLLAPOTA
A talaj szennyezettségi állapota vonatkozásában mérési eredmények nem állnak rendelkezésre.
5.5.3. FELSZÍN ALATTI VÍZ
A térségben az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működtet talajvízészlelő hálózatot. A
beruházási terület talajvízjárására jellemző a 00189 jelű állami észlelőkút, mely a bekötőút mentén
található.
Koordinátái:
X = 226181.17
Y = 471406.12
Magától értetődő, hogy a talajvízszintet a beruházási területen a Fertő tó vízjárása határozza meg.
A 00189 jelű kút a tótól kissé távolabb helyezkedik el, így a vízjárást némi háttér-terhelés is
befolyásolja. Ebből következik, hogy a beruházási terület talajvízjárását a görbe jól jellemzi,
ugyanakkor a vízállásadatok deciméter nagyságrendben feltehetően eltérhetnek az alábbi – az
elmúlt két év vízjárását jellemző – grafikontól, ahol az észlelt maximum 115.70 mBf, a minimum
114.70 mBf vízállás értéket mutat.

Magyarország Kistájainak Katasztere. Szerkesztette Dövényi Zoltán. (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
Budapest, 2010)
5
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6. ábra: Fertőrákos 000189 sz. törzshálózati kút vízszint idősor
A talajvíz minőségét a Soproni Vízmű Zrt. vizsgálta ez év áprilisában az I. ütem beruházási
területén. A jellemző értékeket az alábbi táblázat szemlélteti:
13. táblázat: Talajvíz vizsgálati eredmények a vizsgálat tárgyát képező terület kapcsán 6
Mérési
Alkalmazott szabvány
Vizsgált paraméter
Mértékegység
eredmény
pH

7,23

-

MSZ 1484-22; 2009 kivéve 8.2
szakasz
MSZ 448-32; 1977 (visszavont
szabvány)

Fajlagos elektromos
vezetőképesség
Klorid-ion
Szulfát-ion
Összes lúgosság
Hidrogén-karbonát-ion
Kálcium-ion
Magnézium-ion

161

µS/cm

4
<20
1,7
104
19,0
6,2

mg/l
mg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l

Nátrium-ion

6,4

mg/l

MSZ 1484-15; 2009
MSZ 448-13; 1983 6. fejezet
MSZ 448-11; 1986
MSZ 448-11; 1986 6.2. fejezet
MSZ 448-3; 1985 2. fejezet
MSZ 448-3; 1985. 3. fejezet
MSZ 448-10; 1997 3. fejezet
(visszavont szabvány)

5.5.4. VÍZBÁZIS VÉDELMI VÉDŐTERÜLETEK
A beruházási terület nem érint vízbázis védelmi védőterület, közelében található Fertőrákos
vízbázis védelmi területe, 2,5 km távolságra.

6

Forrás: Soproni Vízmű Zrt. Laboratórium Munkaszám: 867/2017. Minta sorszám: 1940
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7. ábra: Vízbázis védelmi védőterületek elhelyezkedése; Forrás: http://webgis.okir.hu/base/
A fentiek figyelembe vételével a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet szerinti kötelezettségek a
projekt kapcsán nem állnak fenn.
5.5.5. A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉRZÉKENYSÉGE
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 2. számú melléklete,
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni
állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint regisztrált
természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is, a
Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti
Natura 2000 vizes élőhelyei a beruházási terület a felszín alatti víz állapota szempontjából
fokozottan érzékeny terület besorolású.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Sopron a felszín alatti víz állapota
szempontjából kiemelten érzékeny terület.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.)
Korm. rendeletalapján a beruházási terület a felszíni vizek tekintetében– mivel a Fertő tó
vízgyűjtőterületéhez tartozik – nitrátérzékenynek minősül.
Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény, 3/7.sz. melléklete) szerint a
beruházási terület országos vízminőség-védelmi terület övezete.
5.6. FELSZÍNI VIZEK
5.6.1. FERTŐ TÓ
A Fertő tó keletkezéséről szóló szakmai vélemények megoszlóak, egyesek ősi Duna-ágnak tartják,
míg a legelterjedtebb nézet szerint tektonikai süllyedés eredménye. A tó 1116 km 2-es vízgyűjtője
és a tómedence 309 km2-es területe Magyarország és Ausztria között oszlik meg. A tó szélsőséges
vízjárása a meteorológiai viszonyok mellett a vízgyűjtő-tómeder kedvezőtlen arányával is
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magyarázható, a tó felületéhez viszonyítva sekély vízmélységű. A tó részvízgyűjtői közül osztrák
oldalon a Wulka, magyar oldalon a Rákos patak a legnagyobb. A tó jelen kori vízháztartása hosszú
időszakot tekintve pozitívnak mondható, a vízháztartási elemek közül a legjelentősebb szereppel a
párolgás és a csapadék bír.
14. táblázat: A vízgyűjtő és a tómeder megoszlása a két ország között7
Ausztria
Magyarország
Részterület és
aránya
km2
%
km2
%
vízgyűjtő
714
88,5
93
11,5
tómedence
234
75,7
75
24,3
összesen
948
85
168
15
A tó vízgyűjtőjének területi megoszlása az alábbi táblázatban szereplő részvízgyűjtő területekkel
jellemezhető:
15. táblázat: A részvízgyűjtők által elfoglalt területek8
Részvízgyűjtő
Wulka patak
Rákos patak
Ruszti dombsor
Bozi dombvidék
Északi hegyvidék
Fertőzug ide tartozó része

területe [km2]
413
50
45
47
180
72

Tómeder területe

309

Részvízgyűjtők összesen
Részvízgyűjtők és tómeder
együttesen

807
1116

A Fertő tó valószínűleg a pleisztocén utolsó interglaciálisában tektonikai süllyedéssel keletkezett, s
vált a Hanság-medencével együtt lefolyástalan területté. A XX. század elejéig a tó vízháztartását a
vízgyűjtő hidrológiai és morfológiai paraméterei, mint természetes tényezők határozták meg. E
tényezők együttes hatására sokszor szélsőséges vízszintek is kialakultak, az évszázadok során a tó
többször kiszáradt, s árvizei katasztrofális elöntéseket okoztak. Legutóbb az 1860-as évek
rendkívül aszályos időjárásának hatására száradt ki a meder.
A tó kedvezőtlen szélsőségeinek megelőzése céljából több emberi beavatkozást is terveztek,
melyek közül számos meg is valósult az elmúlt egy évszázadban. Érdekességként megemlíthető,
hogy a XIX. századi tervek között szerepelt a tó teljes kiszárítása is. A XIX-XX. század fordulóján a
Hanság-főcsatornát meghosszabbították a Fertő tóig, s Pomogynál a szabad lefolyás korlátozására
egy zsilip épült. A szabályozható vízlevezetés érdekében 1956-57-ben megépült a csatornán a
Mekszikópusztai zsilip, amelynek kezelésére a Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság 1965-ben
fogadott el először szabályzatot, amelyet 1998-ban módosítottak. Azóta a tó vízszintszabályozása a
természetes tényezők mellett nagyban függ a zsilip üzemeltetésétől. A zsilip kezelésére vonatkozó
szabályzat elsősorban az árvízi biztonságot tartja szem előtt. Az elmúlt évek aszályos időszaka
azonban újabb kérdéseket vet fel a Fertő tó vízgazdálkodásával, vízszintszabályozásával
kapcsolatban.

7
8

Forrás: (MHT, 1990)
Forrás: (MHT, 1990)
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8. ábra: A vízgyűjtő és a tómeder viszonya9
A Fertő tó vízháztartása
A tó vízháztartását számos tényező befolyásolja: csapadék (P), párolgás, felszíni hozzáfolyás,
felszín alatti hozzáfolyás és a Hanság-főcsatornán keresztül történő vízlevezetés. E tényezők közül
a felszín alatti hozzáfolyás a legújabb kutatások szerint elhanyagolható mértékű. Mivel a
vízlevezetés szabályozható, ezért a vízmérleget csökkentő tényezők közül a párolgás (E) a
legjelentősebb. A felszíni hozzáfolyás (R) döntő hányadát a Wulka-patak és a Rákos-patak
vízhozama jelenti.
Jellemző átlagértékek az elmúlt 39 év adatai alapján:




P = 566 mm
E = 872 mm
R = 168 mm

A vízlevezetés mértékét és idejét hosszú évek óta zsilipkezelés szabályzat határozza meg. A tó
vízháztartása összességében hosszú idő átlagában pozitív, bár az elmúlt közel 4 évtized
csapadékátlaga a sokéves átlagnál (600 mm) kisebb, míg párolgása vélhetően magasabb volt.
Megállapítható, hogy a vízháztartás szempontjából legjelentősebb a párolgás és a csapadék
szerepe. Részletes vizsgálatok azt mutatják, hogy a vízháztartási mérleg két legpontosabban
meghatározható eleme, a tó vízkészletének változása és a csapadék között szoros korreláció van.
Ez lehetővé teszi azt is, hogy a vízkészlet változására vonatkozó adatokat időben visszamenőleg
kiterjesszük, s azokkal a vízháztartás szempontjából szélsőséges állapotokat jellemezzük.
Jellemző kisvízszintek kialakulása
A tó hidrológiai jellemzésére 1930 óta állnak rendelkezésre megbízható adatok. Tudjuk azonban,
hogy azt megelőzően is voltak olyan időjárási helyzetek, amikor szélsőséges vízszintek alakultak ki.
A tónak ekkor is lehetett természetes túlfolyása, hiszen a Hansággal együtt befogadója volt az ide
9

Forrás: (KALMÁR, 1982)
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érkező vízfolyásoknak, folyóknak (Ikva, Répce, Rába), melyeknek árvizei a vízszintnek és a
természetes terepalakulatoknak megfelelően lefolytak a területről. Tudjuk azt is, hogy a tó 186667-ben kiszáradt, ami a meder fenekének figyelembe vételével 114,00 mAf alatti szint kialakulását
jelenthette. Árvizeiről még kevesebb információ áll rendelkezésre, de történeti leírások alapján
megállapítható, hogy a maximális vízszint jóval 116,00 mAf fölött alakult ki.
Ezek alapján a jellemző vízszintek 1964-ig, az első zsilipkezelési szabályzat megalkotásáig az
alábbi értékekkel becsülhetők:




Hmin < 114,00 mAf
Hátlag = 115,00 mAf
Hmax > 116,00 mAf

A tó vízszintingadozása 1930 – 64 között kb. 1,8 m lehetett, s az átlagvízszint a mainál
alacsonyabb volt.
Mivel a csapadékadatok és a vízkészlet változás között szoros kapcsolat van, ezért hosszú idejű
csapadékadatok felhasználásával meghatározhatjuk, hogy mely időszakok lehettek a tó vízszint
szempontjából kritikusak.
A leghosszabb jellemzően száraz periódusok 1861-66, 1881-85, 1931-35, 1968-78, 1988-93 és
1999-2003. Ezen időszakok végén általában rendkívül alacsony vízszintek alakultak ki a tavon:
1866-ban a tó kiszáradt, 1978-ban a XX. században Mekszikó-pusztai-zsilip megépülése utáni
időszak minimális vízszintje alakult ki, míg 2003-ban a 115,10 mAf szint újabb rekordot jelent a
szabályozott tóvízszint időszakában. 1996. óta, amikor az elmúlt 39 év maximális tóvízszintjét
(115,96 mAf) észlelték, közel 400 mm csapadékhiány keletkezett a vízgyűjtőn. Ez jóval kevesebb,
mint a vizsgált teljes időszak aszályos periódusaiban eddig tapasztalt legnagyobb halmozott
csapadékhiány, ami több, mint 700 mm volt. Ez azt is jelenti egyben, hogy a mostani alacsony
vízszintet okozó meteorológiai helyzet nem rendkívüli, erre volt már példa a XIX. század második
felében és a XX. század 70-es éveiben is.
Összefoglalva:
A Fertő tó vízháztartása szempontjából jelentős változás volt a Mekszikó-pusztai zsilip megépülése
és az ehhez kapcsolódó szabályzatok szerinti üzemelés, ami nem csak az árvízi jelenségek
kivédését szolgálta, de hatással volt a kisvízi állapotokra is.
A vízszintszabályozás hatása a tóvízszintre
Az első zsilipkezelési szabályzatot 1964-ben alkották meg, a zsilip megépítését követő hét éves
tapasztalatok alapján. Eszerint minden ősszel az előző 3 év csapadékátlagának és az aktuális
vízszintnek a figyelembe vételével végezték a szabályozást. A szabályzat kellően rugalmas volt,
kötelező zsilipnyitást nem írt elő. A Mekszikó-pusztai zsilip megépülése és a szabályozás azt
eredményezte, hogy a tó vízszintingadozása jelentősen, kb 1 méterrel csökkent, az átlagvízszint
pedig 50 cm-rel emelkedett. Ennek ellenére kijelenthetjük, hogy a szabályzat nem foglalkozik az
időről-időre előforduló kisvízszintek kezelésének lehetőségével.
A tó jellemző vízszintjei ebben az időszakban:




Hmin= 115,17 mAf
Hátlag= 115,49 mAf
Hmax=115,96 mAf

A Fertő tó hidrológiai és vízgazdálkodási adatainak vizsgálata alapján 1998-ban készült el a Fertő
tó vízszintszabályozását célzó új kezelési szabályzat. A területi sajátosságokból következően a
szabályozásnak egymásnak ellentmondó érdekeknek kell egyidejűleg megfelelniük. A Fertő partján
lévő osztrák területeken a hasznosítás csak szűk vízállástartományokat tűr el, s 115,80 mAf-nél
magasabb vízszint nyáron sem kívánatos, s a 116,00 mAf már károkat okoz. Ugyanakkor a
levezetés lehetősége a Hanság-főcsatornán keresztül történik, ami a Hanságban belvizes
időszakban növeli a Rábca és a Hanság-főcsatorna terhelését. Mivel azonos hidrometeorológiai
helyzet váltja ki a tó áradását - azaz a lecsapolási igényt -, mint a belvizes elöntéseket, ezért
különösen ügyelni kell arra, hogy a tavaszi-nyári időszakban lecsapolást lehetőleg ne kelljen
végezni.
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Mindezek és a hidrológia helyzet adta lehetőségek figyelembevételével dolgozták ki az osztrák és
magyar szakemberek a tó legújabb szabályozásának alapelveit:







Télen a tó vízelvezetésének van prioritása
Levezethető mennyiség max. 15 m3/s
Nyáron a belvízi szabályozás élvez elsőbbséget
Átlagosan 4 m3/s levezetés végezhető
A tó vízszintje 116,0 mAf értéket szélsőséges helyzetben sem lépheti túl
Ikva árvíz, illetve az abdai Rábca árvízkapu zárása esetén a leeresztés szünetel

Ezek alapján két markánsan elválasztható időszakot különböztetünk meg:



Téli időszak: októbertől – februárig 115,60 mAf vízállással
Nyári időszak: áprilistől – augusztusig 115,80 mAf vízállással

A két időszakot egy-egy átmeneti időszak (március, szeptember) köti össze, mely 115,65 mAf
vízállással
A vízszintemelés lehetősége
Az elmúlt évek csapadékszegény időjárása következtében a Fertő tó átlagos vízszintje, hasonlóan
más közép-európai tavakhoz, fokozatosan csökkent. Ennek hatására 2002-ben a Magyar-Osztrák
Határvízi Bizottság 46. ülésén az osztrák Fél bejelentette, hogy a Hanság-Fertő tó rendszer
ökodinamikai rehabilitációjára általános stratégiát dolgoz ki. Eszerint a térség vízpótlását (Fertő tó
vízpótlás és Fertőzug öntözés) a Rába vízgyűjtő-területéről szeretnék megoldani. A vízpótlás
szükségességének és lehetőségének megítéléséhez számos tényezőt meg kellett vizsgálni. E
tekintetben nem elegendő a Fertő tó vízgyűjtőjének ökológiai, hidrológiai, vízminőségi feltárása,
hanem a Rába, a Hanság és a Fertő tó teljes vízgyűjtőjének az EU Víz Keretirányelv szerinti
komplex vizsgálata szükséges.
A tó vízszintjét befolyásoló jelenlegi zsilip-kezelési szabályzat – mint azt fentebb említettük –
elsősorban az árvízi biztonságot szolgálja. 2003-ban befejeződött a Rábca és a Hanság-főcsatorna
levezetőrendszer rekonstrukciója, így a korábbi időszakhoz képest számottevően nagyobb (a
rekonstrukciós terv szerint 15 m3/s) vízhozam vezethető le a Fertő tóból. Ez minden bizonnyal
lehetővé teszi a szabályozási vízszintek emelését, ami pedig az osztrák hasznosítási igényként
megjelenő vízpótlás újragondolását is eredményezi. A vízszintemelés mértékét részletes
vizsgálatok alapján kell meghatározni, melyben vizsgálni kell a belvízi levezetés lehetőségét, a
dunai és rábai árvizek egybeesését a Fertő tó árvizeivel, illetve a különböző mértékű Ikva
árhullámokkal. A vízszintemelés hatására gyakoribb lesz a vízlevezetés, ami a tó vízcseréjének
felgyorsulását eredményezheti. Ennek vízminőségi kihatásai lehetnek. A vízszintemelés azonban
csak hosszú távon eredményezheti a vízszint növekedését és a tó vízszintváltozásának további
csökkenését fogja eredményezni, melynek ökológiai hatását is vizsgálni kell.
A vízminőség
A Fertő tó vízmélysége átlagosan 50-60 cm, a legmélyebb részeken sem haladja meg a 180 cm-t.
Felszíni hozzáfolyása a Wulka- és Rákos-patak, természetes állapotában lefolyástalan. Vízleeresztés
a Hansági-főcsatornán keresztül a fertőújlaki zsilip nyitásával lehetséges.
Hidrológiai paraméterei alapján sztyepptó, a kontinentális síkvidéki sós tó. Vizére jellemző a
sekélység, a nagyméretű vízszintingadozás és a magas sótartalom. A tavon belül a nyílt víz és a
csatornák vízminősége markánsan különbözik: míg az előbbiek opalizáló szikes tavi vizek, addig az
utóbbiak a kioldott humuszsavaktól mélybarna színűek.
A magyarországi részen a feltöltődés következtében a part menti nádas mind nagyobb területeket
hódít el. Jelenleg a tó felületének több mint felét borítja. Az elnádasodás üteme a déli részeken
gyorsabb, itt helyenként a nádas szélessége eléri az 5-6 km-t. A nádasokba kb. 240 km
hosszúságú csatornahálózatot vágtak, amelyen a síkvíz és a nádasba záródott belső tavak is
megközelíthetők. A tavak - Herlakni-, Oberlakni-, Hidegségi-tó, Átjáró-tó, Nagy határtisztás-tó,
stb. - a parttól és a nyílt víztől is távol fekszenek.
A sótartalom geológia, hidrológiai adottság, változása évszakfüggő, nyáron a 2000 g/m3-t is eléri.
Domináns kationjai a nátrium és a magnézium, míg az anionok közül a hidrogén-karbonátok,
szulfátok és kloridok emelhetők ki. Mivel a nátrium nátriumhidrogén-karbonát formájában van
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jelen, a tavat "szikes tó"-ként, vagy más néven "szóda tó"-ként tartják számon. Vize tehát erősen
alkáli jellegű, ezért kémhatása lúgos, pH értéke 8,0 felett van. A tó vizére a magas kémiai
oxigénigény jellemző, ami a lebegőanyag szinte állandó felkeveredésének, illetve a huminsavak
következménye.
Az oxigéntartalom tekintetében két teljesen különböző területre oszthatjuk a tavat, a nyílt vízű
tófelületre és a nádövezet, csatornák, belső tavak területére. A kettő közötti vizminőség-különbség
szemmel látható A nyílt vízű tófelület az állandó átkeveredés, az előnyös oxigénviszonyok és a
csekély szervesanyag terhelés miatt opálos színt mutat, míg a nádas vize sötétbarna a huminsavak
következtében.
A tó vízminősége tehát függ a széltől, a csapadéktól, az áramlási viszonyoktól, az éppen mozgó
iszap mennyiségétől. Rendkívül nagy a lebegő szerves anyagok mennyisége, mely a tó
zavarodottságát okozza és elárulja eutrofizáltságának mértékét.
A tó külső terhelését a pontszerűen és a diffúz módon bejutott szennyezések adják, amelyek
elsősorban a tápanyagkoncentrációt növelik. A pontszerű szennyező források hatásának
csökkentésére az osztrák oldalon korábban a csatornázás és a szennyvíztisztítás kiépítésére került
sor, majd az elmúlt években körvezeték építésével oldották meg a szennyvíz kivezetését a tó
vízgyűjtő területéről. Az árvizek okozta szilárd bemosódások diffúz szennyezőanyagainak hatását
ülepítőtavak, illetve biológiai szűrőmezők kialakításával csökkentik. A tó magyarországi részén
Rákos patak terhelésének csökkentése érdekének a patak vizét ma már nem közvetlenül, hanem
egy mesterségesen kialakított nádas szűrőmezőn áthaladva, „tóvízzé alakítva” vezetik a Fertőbe.
Ezekkel a beavatkozásokkal, valamint a fertőrákosi szennyvíztisztító telep megszüntetésével a tó
külső terhelése jelentősen csökkent. A tavat három oldalról dombok veszik körül, melyek lejtőjéről
hóolvadás és nagy csapadék idején jelentős a felszíni hozzáfolyás is. A Fertő tó különleges helyzete
miatt a lebegőanyagokhoz kötött nem jutnak közvetlenül a tóba, hanem a több kilométer széles
nádövezetben kiülepednek.
A nádövezetben kiülepedett lebegőanyagokhoz a tápanyagok rövid időre megkötődnek, de az így
kiülepedett lebegőanyagok hosszú távon tápanyagforrásként szolgálnak. A Fertő tó növényeredetű
szerves terhelése az üledékben gyorsan mikrobiológiai feltárásra kerül. A nádközi víz oldott
oxigéntartalma a széles nádövezetben gyorsan felhasználódik elsősorban a szervesanyagok
lebontására, másodsorban pedig a szerves kötésben levő nitrogén oxidációjához, amit
nitrifikációnak nevezünk. A nitrifikáció, mint oxidációs folyamat, a szerves nitrogén vegyületek
baktériumok általi szervetlen nitrogénvegyületekké – nitritté, nitráttá - válásának folyamata. Az
oldott oxigén elhasználódása után a szerves anyagok oxidálásához a szervetlen
nitrogénvegyületekben nitrit, nitrát formájában kötött oxigén használódik fel. A denitrifikációs
folyamat során a nitrit-, és nitrát vegyületekből elemi nitrogén keletkezik, amely gáz formájában a
légkörbe távozik. A denitrifikációs folyamat anaerob (oxigénmentes) feltételek között zajlik,
speciális baktériumok közvetítésével. A lebontási folyamatban résztvevő különböző típusú
baktériumok tevékenysége által kénhidrogén és metán keletkezik. Az üledékben felhalmozódott
vas-foszfát csapadék anaerob körülmények között a keletkező kén-hidrogénnel vízben oldhatatlan
vas-szulfidot képez. Ennek a folyamatnak a következménye, hogy a vashoz kötött foszfor szabaddá
válik. A tóban az utóbbi években jelentkező eutrofizációs jelenségek elsősorban a tó belső
terhelésére vezethetőek vissza. Ennek megfelelően a jövőbeni intézkedési programoknak a nádközi
víz frissítésére kell irányulni, ami egyben további kedvező élőhelyet biztosíthat a vízi élőlények
számára.
A Fertő tó vizsgálatával kapcsolatos adatok
A tó vízének első, ismert kémiai vizsgálatát 1902-ben végezték el. A 20-as és 30-as években
expedíciós jellegű vizsgálatokra került sor néhány komponens vonatkozásában. Részletesebb, több
kémiai komponenst is felölelő vizsgálatok a 60-as évek elejéből származnak. A magyar tórészen a
rendszeres vízminőségi vizsgálatok 1968-ban kezdődtek nyílt víztérre vonatkozóan, amikoris
Magyarországon kialakításra került az Országos Vízminőségi Törzshálózati Rendszer. Ennek
keretében létrehozott mintavételi pont a Fertőrákosi vízmércénél található, ami a 2007 évtől
kezdődő Víz Keretirányelv (VKI) alapján működő monitoring rendszerben is megmaradt. Ezen a
mintavételi ponton 2 heti gyakorisággal 40-50 komponens mérésére került sor, amelyek
számítógépes feldolgozása 1975-től áll rendelkezésre.
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1973-tól a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság határozata alapján közös vizsgálatokat és
értékeléseket is végez a két ország az osztrák és magyar oldalon a tó nyílt vízfelületén. A kezdeti
évi 3 vizsgálat 1995-től évi 12-re emelkedett. 2007-től egyeztetett VKI szerinti közös monitoring
program alapján folytatódnak a vizsgálatok. Az 1970-es évek végétől a Vízügyi Igazgatóság
Fertőtavi Hidrometeorológiai Állomása un. üzemi monitoring keretében végzi a parti sávok, a
nádöv, a csatornák vizsgálatát 14 helyen havi gyakorisággal (április-október) mintegy 20 féle
komponens mérésével. Az állomás a Rákos patak - szűrőmező üzemellenőrző vizsgálatát is ellátja.
A Fertő vizének gyógyító hatását a magas sótartalom és az iszap hatásának tulajdonították. A víz
oldott sótartalmának vizsgálatát először a tó rendkívüli alacsony vízállása miatt kiküldött un.
Sonntagh féle bizottság végezte el 1902-ben (Szontagh 1903).
A vízben oldott sók koncentrációja ekkor Illmitznél meghaladta a 9000 mg/l értéket.1913-ra a
töményedési folyamat tovább nőtt és a hét helyről gyűjtött vízminták legnagyobb sótartalma elérte
a 18 000 mg/l mindenkori legmagasabb koncentrációt (Treitz in Szabó 1962). A sókoncentráció
átlagos értéke az utóbbi évben 2000-3000 mg/l koncentrációt mutatott.
Ma sem tisztázott kérdés az altalajon keresztüli vízutánpótlás, a fenékforrások, melegvízforrások –
Kochbrunnen - léte, amelyeket telente a „fertőjáró” ember be nem fagyó „heves helyek”
formájában gyakran tapasztal. Vajon a mélyből feltörő melegvizek teszik jégmentessé az egyes
helyeket? ( Rakonczay Z. 1996) Két típusú „Kochbrunnen"-t különböztetünk meg, a valódi és az ál
Kochbrunnent. Mindkettő meder alatti gázkibocsátásból származik. Az un. valódi Kochbrunnen
ugyanazon a helyen feltörő, télen, nyáron előforduló, harmadidőszakból származó (50.000 éves)
„tiszta” metángáz.
Következtetések
A sekély mélységű Fertő tó rendkívüli mértékben kitett a meteorológiai változásoknak. A tó
vízszintjének változása jelentősen csökkent a vízszintszabályozás óta. A hosszú idejű
csapadékadatok alapján azonban kijelenthető, hogy az elmúlt évekhez hasonló, sőt annál
súlyosabb aszály is kialakulhat a Fertő tó vízgyűjtőjén, tehát az elmúlt évekhez hasonló mértékű
vízszintcsökkenés is kialakulhat. A tó szabályozási vízszintjének emelését a levezetőrendszer
rekonstrukciója lehetővé teszi, annak mértékét az árvízi és belvízi biztonság figyelembe vételével
körültekintően kell meghatározni. A vízszintemelés az alacsony vízállás kialakulásának
valószínűségét csökkenti, de tartós aszály idején továbbra is számítani lehet 115,30 mAf alatti
vízszintek kialakulására.
5.6.2. FELSZÍNI HOZZÁFOLYÁS
A felszíni hozzáfolyás értéke a Fertő tó vízgyűjtőterületén található csatornák és vízfolyások havi
lefolyt vízmennyiségei alapján számítható. Ennek jelentős részét a Wulka-patak és a Rákos-patak
vízhozama teszi ki. A Fertő tóba érkező vízfolyások és csatornák lefolyási adataiból számított, ill.
becsült jellemző közép vízhozamai az alábbi 10. táblázatban összefoglalt adatokkal jellemezhetők:
16. táblázat: A Fertő tó részvízgyűjtőinek becsült vízhozama10
A Fertő tó részvízgyűjtő
fajlagos közép vízhozama
legkisebb átlagos legnagyobb
megnevezése
l/s, km2
évi közép vízhozama m3/s
Wulka patak
3,02
0,380
1,250
4,000
Rákos patak
1,40
0,025
0,070
0,250
Bozi dombvidék
1,27
0,035
0,060
0,090
Ruszti dombsor
0,80
0,015
0,035
0,125
Északi hegyvidék
1,60
0,110
0,290
0,800
Fertőzug
0,45
0,012
0,030
0,100
Összesen:
2,15
0,577
1,735
5,365
A felszín alatti hozzáfolyás értéke a korábbi vizsgálatok eredményeként nem igazán jelentős,
értéke mindössze havi 1 mm-rel vehető figyelembe.
A jelentősebb felszíni vizekről az alábbiakban nyújtunk információkat
10

Forrás: (MHT, 1990)
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WULKA
Az Osztrák Szövetségi Kormányzat rendkívül hatásos, több évtizedre visszatekintő intézkedéseivel
biztosítja a kisvízfolyás jó vízminőségét. Az intézkedések első fázisában a települési szennyvizek
tisztítására, a második fázisban a diffúz szennyvizek visszaszorítására, illetve szűrésére
koncentráltak elsősorban a természetközeli vízrendezés módszereivel, illetve az árterületről az
intenzív mezőgazdasági művelés visszaszorításával. A deltavidéken jelentős biológiai szűrőmezőn
áthaladva éri el a vízfolyás a tavat.
RÁKOS PATAK
Vízminőségét a múlt század második feléig a Sopronkőhidai fegyintézet ipari tevékenysége,
valamint a nem megfelelő módon tisztított kommunális szennyvizek károsan befolyásolták. A ’90es években megfelelő módon kiépült a fertőrákosi szennyvíztisztító, melynek tisztított szennyvize
biológiai szűrőmezőn keresztül jutott a tóba. Következő lépésként 2008-tól kommunális
szennyvizeket – hasonlóan az osztrák példához – kivezették a vízgyűjtőről. A Rákos-patak torkolati
szakasza a bekötőút felső szakaszánál létesített, illetve megszüntetett szennyvíztisztítótól
kivezetésre került az északi beruházási terület mögötti nádasban létesített szűrőmezőre a
Virágmajori csatorna felé. Így a bekötőút menti patakszakasz kisvízfolyás jellege végérvényesen
megszűnt, s mivel ez a patakszakasz a Fertő tó jogi határvonalán belül helyezkedik el, így a tó
részévé vált.
A fertőrákosi bekötőút szélesítésével a patak természetes parti sávja megszüntetésre kerül, és a
későbbiekben a fenntartási munkákat csak a burkolt kerékpárút felületén lesz mód elvégezni. A
kerékpárút alapozását a kezelő ÉDUVIZIG adatszolgáltatása alapján a fenntartó géppark
terhelésére méretezték.
Az út szélesítésével, illetve a természetes parti sáv megszüntetésével a 83/2014.(III.14.)
Kormányrendelet parti sávra vonatozó szabályozása sérül.
A parti sávra vonatkozó rendelkezések:









„2. § (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek
a vizek és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási
szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott
szélességig terjedő parti sávot használhatnak.
(2) E § alkalmazásában szakfeladatok: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések,
továbbá fenntartási és helyreállítási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.
(3) A parti sáv szélessége:
a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított
10 méterig,
az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított
3 méterig terjed.
(4) A tulajdonos vagy a fenntartó kérelmére a vízügyi hatóság a (3) bekezdés b) és c)
pontjában meghatározott szélességtől eltérő, de legfeljebb 10 méter szélességű parti
sávot is megállapíthat, ha azt a szakfeladatok ellátása feltétlenül indokolja.” rákos patak
fejezethez

Az eltérést tehát a Rákos patak parti sávjától a vízügyi hatóság engedélyezi kérelemre, de a
vagyonkezelő hozzájárulása is szükséges.
Amennyiben szükségessé válik a Fertő-tó partvonalának módosítása, akkor a 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet 10.§-ának előírásait kell figyelembe venni.
5.6.3. ÁRVÍZI LEVEZETÉS
A tó lecsapolása a Hanság főcsatorna – Rábca medrein keresztül a Mosoni-Duna felé történik. A
mintegy 68 km hosszban kiépített mederszakasz többfunkciós:



a Fertő tó max. 15 m3/s kapacitásra kiépített árvízi levezetésén túlmenően
befogadja a Hanság belvizeit mintegy 47 m3/s névleges kapacitással kiépített belvízi
szivattyúkapacitással,

Készült: 2018. május

52

Sopron Fertő-vízitelep rekonstrukció 2. ütem
Környezeti hatásvizsgálat




levezeti az Ikva árvizeit (NQ3% = 49 m3/s) és
levezeti a Kis-Rába és Lébényi Hanyi öntözőrendszer csurgalékvizeit;
levezeti az árapasztott Répce kisvizeit.

A rendkívül kis esésű többfunkciós mederszakasz optimális üzemeltetési feltételeinek biztosítása
érdekében a Fertő árvizei korlátozott módon vezethetők le. Ezeket a mennyiségi és időbeni
korlátozásokat szabályozza a Hanság Csatorna Zsilipjének Kezelési Szabályzata a Fertő tó és a
Hanság csatorna vízszintszabályozásához (MOVB 1998), melynek a beruházás területére is kiható
részleteivel az 5.6.1 fejezet foglalkozik.
5.7. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM
A természetvédelmi és tájvédelmi szakértői megállapítások, valamint a beavatkozásra vonatkozó
NATURA 2000 hatásbecslés külön fejezetben, a dokumentáció mellékletében kerül csatolásra.
5.8. MŰVI ELEMEK VÉDELME11
A telep karakterét alapvetően a könnyűszerkezetes, nádfedésű üdülőépületek együttese határozza
meg. A cölöpökre épült házakat környezetük, tömegformai rokonságuk, azonos anyaghasználatuk,
egységes keretbe foglalja, mely összhangban van a környező tájjal is. Az üdülőépületek egységes,
és illeszkedő megjelenése, a sajátos vízre telepítés, a megközelítésüket szolgáló stégrendszer
megjelenése a terület egyedi megjelenésének, arculatának hordozói.
A beruházási területen nemzetközi, országos vagy helyi, területi vagy egyedi védelem alatt álló
építészeti érték nincs. A terület épített környezete, alacsony beépítettségéből fakadóan amúgy is
kevés elemmel bír, és ezek egyedi megoldásai sem olyan jelentősek, ami a védelmet indokolná. A
terület építészeti értéke az előzőekben már említett üdülőházak sora. A vasbeton cölöpökön álló
faszerkezetes, nádfedésű üdülőépület, bár önálló épületek, együttesében kezelve olyan
monumentális, és meghatározó építészeti elem, mely mindenképpen figyelmet érdemel. Az egyes
elemek egységhez, tájhoz való viszonyulása példamutató. Külön-külön vizsgálva az épületeket
persze jelentős eltérések is mutatkoznak, azonban, amíg ezek anyahasználattal, színezéssel,
tetőfedéssel, egyszóval megjelenésükkel nem lógnak ki, az egységet erősítik.
5.9. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A II. ütem területe jelenleg nincs használatban, nádas és víz borítja. Ennek következtében hulladék
a területen nem generálódik.
Mivel a teljes tervezési terület (I. és II. ütem) a későbbiekben együtt fog üzemelni, így az
alábbiakban bemutatjuk az I. ütem területének alapállapotát hulladékgazdálkodási szempontból.
Az I. ütem (strand, csónak-, és hajókikötő) területe jelenleg nem része Sopron település
rendszeres gyűjtési programjának. A területen jelenleg 5 m3-es zárt konténerekben történik a
gyűjtés (4 db), melyeket a telepet üzemeltető Soproni Vízmű Zrt. megbízásából a Sopron területén
a hulladékgyűjtést ellátó Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. szállít el. A konténerek kommunális hulladék gyűjtésére szolgálnak, heti egyszeri gyűjtés van
jelenleg. Tervben volt szelektív gyűjtők kihelyezése, de a jelenleg is a területen lévő 1 m 3-es
műanyag konténert sem használják rendeltetésének megfelelően.
17. táblázat: A terület jelenlegi hulladék adatai (üzemeltetői adatszolgáltatás alapján)
Konténerek
Napi
Heti
Éves
Konténerek
1 főre jutó
nagysága
hulladék
hulladék
hulladék
száma (db)
hulladék/nap
(l)
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
4

5

1.7

12

624

0,7

11

Forrás:Sopron, fertői vízitelep településrendezési terveit megalapozó vizsgálatok, Koller és Társa Tervező Kft.
(2015)
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5.10.

ZAJVÉDELEM

A területen jelenleg idényszerű tevékenység keretében történik szabadidős funkciók használata
(strand, vitorlázás, sétahajózás, horgászat, stb.). A beruházási területen belül helyezkednek el a
cölöpházas kialakítású örökségvédelem alatt álló nádtetős házak, melyek az üdülőterületi
besorolásra tekintettel védendőnek minősülnek. A beruházási területen kívüli legközelebbi védendő
terület a létesítménytől ÉNy-ra, ~1800 méter távolságban elhelyezkedő, Fertőrákos település
közigazgatási területéhez tartozó Virágos-Major, amely Üdülőterületi besorolással rendelkezik.
A terület alapállapoti zajterhelésének bemutatására ellenőrző zajmérés került végrehajtásra
2017.májusában.
A mérési eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza.
18. táblázat: A létesítmény környezetének zajvédelmi alapállapota
Mérési pont
Mérési pont jele
Zajterhelés nappal
megnevezése
1
Cölöpházas terület
43,6
2
Cölöpházas terület
43,3
3
Cölöpházas terület
42,7
4
Virágos major bejáratánál
40,8
5
Fertősor 13.
40,1
6
Rét u. 1.
38,5
7
Rét u. 17.
39,6

Zajterhelés éjjel
39,5
39,0
38,8
36,5
36,7
35,4
35,4

A zajmérési eredmények alapján megállapítható, hogy a területen komolyabb hatással rendelkező
üzemi létesítmény hiányában nappal a strand üzemeltetése, éjjel a természetes háttérzaj
határozza meg a háttérterhelést. Az éjszakai időszakban a határértéket meghaladó zajterhelés a
természetes alapzajra (békák brekegése, stb.) vezethető vissza.
5.11.

KÖZLEKEDÉS

A létesítménybe irányuló forgalom leginkább a 84-es főúton és a 8527-es közúton fog bonyolódni.
A generálódód többletforgalom kisebb része a 8526-os utat fogja igénybe venni. Közvetlen
megközelítése a területnek az oda vezető bekötőúton lehetséges.
A bekötő út vonatkozásában OTAB adatok nem álltak rendelkezésre, az idényszerű üzemelés miatt
a forgalomszámlálás végrehajtása sem szolgált volna releváns adatokkal, így az alapállapoti
forgalmak meghatározását az üzemeltetési tapasztalatok kapcsán tartottuk szükségesnek
végrehajtani.
Az érintett országos közutak alapállapoti forgalmát az alábbiak szerint adjuk meg az alapállapot, a
kivitelezés és az üzemelés éveire.
19. táblázat A terület környezetében található országos közutak alapállapoti forgalmi terhelése
[j/nap] (2016)
Vizsgált év
2016
Közút száma
84a
84b
8527a
8527b
8526
Bekötő út
Személygépkocsi
17425
17425
5793
5793
1060
1300
Kis tehergépkocsi
2070
2070
930
930
235
0
Szóló busz
272
272
39
39
21
10
Csuklós busz
4
4
22
22
6
0
Közepesen nehéz
230
230
73
73
11
0
tehergépkocsi
Nehéz
79
79
30
30
8
0
tehergépkocsi
Pótkocsis
80
80
4
4
1
0
tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
465
465
9
9
15
0
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Vizsgált év
Speciális
Motorkerékpár

2016
23
102

23
102

0
160

0
160

1
35

0
0

A kivitelezés előzetes tervek szerint a 2018-as évben kezdetét veszi, az üzemelés megkezdése
2020-ban tervezett.
A forgalom előreszámítása az ÚT 2-1.118:2005, valamint az e-ÚT 02.01.21:2009 útügyi előírások
figyelembe vételével történt meg.
20. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon az építés időszakában
Vizsgált év
2019
Közút száma
84a
84b
8527a
8527b
8526
Bekötő út
Személygépkocsi
18296
18296
6141
6141
1124
1378
Kis tehergépkocsi
2174
2174
986
986
249
0
Szóló busz
275
275
39
39
21
10
Csuklós busz
4
4
22
22
6
0
Közepesen nehéz
248
248
78
78
12
0
tehergépkocsi
Nehéz
85
85
32
32
9
0
tehergépkocsi
Pótkocsis
86
86
4
4
1
0
tehergépkocsi
Nyerges
502
502
10
10
16
0
szerelvény
Speciális
25
25
0
0
1
0
Motorkerékpár
106
106
166
166
36
0

21. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon az üzemelés időszakában
Vizsgált év
2020
Közút száma
84a
84b
8527a
8527b
8526
Bekötő út
Személygépkocsi
18645
18645
6199
6199
1134
1391
Kis tehergépkocsi
2215
2215
995
995
251
0
Szóló busz
277
277
39
39
21
10
Csuklós busz
4
4
22
22
6
0
Közepesen nehéz
255
255
80
80
12
0
tehergépkocsi
Nehéz
88
88
33
33
9
0
tehergépkocsi
Pótkocsis
89
89
4
4
1
0
tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
516
516
10
10
17
0
Speciális
26
26
0
0
1
0
Motorkerékpár
107
107
168
168
37
0
22. táblázat Alapállapoti forgalmak a vizsgálat országos közutakon a távlati időszakában
Vizsgált év
2035
Közút száma
84a
84b
8527a
8527b
8526
Bekötő út
Személygépkocsi
22478
22478
7589
7589
1389
1703
Kis tehergépkocsi
2670
2670
1218
1218
308
0
Szóló busz
313
313
44
44
24
11
Csuklós busz
5
5
25
25
7
0
Közepesen nehéz
391
391
115
115
17
0
tehergépkocsi
Nehéz
134
134
47
47
13
0
tehergépkocsi
Pótkocsis
136
136
6
6
2
0
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Vizsgált év
tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Speciális
Motorkerékpár

2035
791
39
109

791
39
109

14
0
173

14
0
173

24
2
38

0
0
0

5.11.1.VÁRHATÓ FORGALOM AZ ÉPÍTÉS FÁZISÁBAN
A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett
útszakaszokon:
23. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az
építés fázisában [j/nap] (2018)
Vizsgált év
2035
Közút száma
84a
84b
8527a
8527b
Személygépkocsi
18296
18296
6141
6141
Kis tehergépkocsi
2174
2174
986
986
Szóló busz
275
275
39
39
Csuklós busz
4
4
22
22
Közepesen nehéz
248
248
78
78
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
385
385
332
332
Pótkocsis tehergépkocsi
86
86
4
4
Nyerges szerelvény
502
502
10
10
Speciális
25
25
0
0
Motorkerékpár
106
106
166
166

5.11.2.VÁRHATÓ FORGALOM AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
A területen az üzemelés időszakában, főszezonban várhatóan 4400 vendég fog megjelenni a
területen. Ezek a vendégek előreláthatólag az alábbi táblázatban szereplő bontásban fogják
megközelíteni a területet.
24. táblázat Látogatószám megoszlása a megközelítési módok között
Megközelítési mód
Látogatói szám
Személygépkocsi
940 db (1175 fő, oda-vissza közlekedés)
Busz
600 fő
Hajó
400 fő
Kerékpár
350 fő
Alapállapoti forgalom
1300 db (1875 fő, oda-vissza közlekedés)
A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett
útszakaszokon az üzemelés időszakában, illetve a távlati időszakban.
25. táblázat A létesítmény környezetében található országos közutak várható forgalmi terhelése az
üzemelés fázisában [j/nap] (2020)
Vizsgált év
2020
Közút száma
84a
84b
8527a
8527b
8526
Bekötő út
Személygépkocsi
19350
19350
6904
6904
1369
2331
Kis tehergépkocsi
2245
2245
1025
1025
251
30
Szóló busz
313
313
75
75
33
58
Csuklós busz
4
4
22
22
6
0
Közepesen nehéz
255
255
80
80
12
0
tehergépkocsi
Nehéz
88
88
33
33
9
0
tehergépkocsi
Pótkocsis
89
89
4
4
1
0
tehergépkocsi
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Vizsgált év
Nyerges
szerelvény
Speciális
Motorkerékpár

2020
516

516

10

10

17

0

26
107

26
107

0
168

0
168

1
37

0
0

5.11.3.VÁRHATÓ FORGALOM A TÁVLATI IDŐSZAKBAN
A várható, növekménnyel megnövelt forgalmak az alábbiak szerint alakulnak az érintett
útszakaszokon:
26. táblázat A létesítmény környezetében található
távlati időszakban [j/nap] (2035)
Vizsgált év
Közút száma
84a
84b
Személygépkocsi
23183
23183
Kis tehergépkocsi
2700
2706
Szóló busz
349
349
Csuklós busz
5
5
Közepesen nehéz
391
391
tehergépkocsi
Nehéz
134
134
tehergépkocsi
Pótkocsis
136
136
tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
791
791
Speciális
39
39
Motorkerékpár
109
109

5.12.

országos közutak várható forgalmi terhelése a
2035
8527a
8294
1254
80
25
115

8527b
8294
1254
80
25
115

8526
1624
320
36
7
17

Bekötő út
2643
30
59
0
0

47

47

13

0

6

6

2

0

14
0
173

14
0
173

24
2
38

0
0
0

SZABÁLYOZÁSI TERVI ELŐÍRÁSOK

A beruházási terület kapcsán érvényben levő szabályozási tervi előírások az alábbiak szerint
foglalhatóak össze:




Megengedett beépítési mód:
Beépíthetőség:
Legnagyobb szintmagasság:

Szabadon álló
50 %
16 m

Ennek megfelelően a létesítmény kialakítása nem teszi szükségessé a helyi szabályozási terv
módosítását.
5.13.

NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNY TOVÁBBVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

A létesítés kapcsán egyéb, a jelen dokumentációban vizsgált nyomvonalas létesítmények
kialakítása, bővítése, továbbvezetése nem tervezett és nem szükséges.
A beruházás végrehajtása kapcsán az alábbi nyomvonalas létesítmények kerülnek kialakításra,
átalakításra:






Belső szennyvíz csatornahálózat kialakítása
Belső csapadékvíz csatornahálózat kialakítása
Belső közlekedő utak kialakítása
A létesítmény megközelítését biztosító bekötőút útpályájának átépítése (bontás,
építés)
A
létesítmény
szennyvíz
elvezetését
biztosító
csatornahálózat
bontása,
kapacitásbővítése
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6

A LÉTESÍTMÉNY KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSAI

6.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
6.1.1. ALAPÁLLAPOT
A beruházási terület levegőtisztaság-védelmi alapállapotát az 5.4 fejezetben mutattuk be.
6.1.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN
MUNKAGÉPEK ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEK EMISSZIÓJA
A kivitelezés során a munkagépek és tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógázok, illetve a
felvert por okozhat levegőterhelő hatást.
A területen, az 4.3.2.1 fejezetnek megfelelően földmunka, illetve beton, zúzottkő, homokos kavics,
és talaj beszállítása, valamint iszap és a beszállított anyagok elterítése fog megtörténni.
Az építési munkafolyamatok során a földmunkagépek és a szállító gépjárművek – mint mozgó
légszennyező források - kibocsátásaival kell számolni.
A kivitelezési területet három részre osztva, összesen 12 db földmunkagép és 12 db nehézteher
gépjármű együttes jelenlétével, és ebből adódó légszennyező anyag kibocsátással kell számolni, a
Közlekedéstudományi Intézet által kidolgozott emisszió kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM
rendelet adatainak figyelembevétele mellett.
A tehergépjárművekre vonatkozóan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsátásokra vonatkozó
fajlagos értékeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.
27. táblázat Fajlagos kibocsátási adatok a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nagyobb
tehergépjárművek vonatkozásában (g/km)
Üzemmód
CO
CH (FID)
NO2
SO2
PM
km/h
10
22,69
2,4
8,39
0,15
2,55
A terület méretéből, illetve a bővítési terület elhelyezkedéséből adódóan maximálisan 1200 m
telephelyen belüli mozgást és 12 órás üzemidőt feltételezve:
28. táblázat Várható maximális emissziós értékek a beruházási területen (kg/h)
CO
CH (FID)
NO2
SO2
2,941
0,311
1,087
0,020

PM
0,330

A munkagép által okozott légszennyező hatás a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet 15. Számú
mellékletének előírásai alapján, maximálisan 75 kW-os teljesítményt feltételezve határozhatóak
meg. A fajlagos kibocsátások az alábbi táblázatban foglalhatóak szerint alakulnak:
29. táblázat Fajlagos emissziók, maximálisan 75 kW teljesítményű munkagépek esetén (g/kWh)
CO
CH
NOx
PM
5
1,3
7
0,4
A várható kibocsátások, illetve a kivitelezés során kibocsátásra kerülő összeadódó emissziók
számíthatóak 12 órás napi munkavégzés mellett.
30. táblázat Várható teljes emisszió a kivitelezési munkák során
Mértékegység
CO
CH (FID)
kg/h
4,50
1,17

NO2

6,30

PM

0,36

A fenti emissziók, valamint az ingatlan területének figyelembevételével a várható immissziós
terhelés közelítően számítható.
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31. táblázat: Várható immissziós terhelés a kivitelezési munkák során
Mértékegység
CO
CH (FID)
Maximális immissziós koncentráció [µg/m3]
150
29,8
Hatásterület „a” [m]
Hatásterület „b” [m]
Hatásterület „c” [m]
24
24

NOx
149
268
132
24

PM
3,31
24

A kipufogógázok hatása a munkaterület környezetében markánsabban lesz észlelhető, azonban a
maximális hatásterület (268 m) sem érint lakó övezetet. A legközelebbi lakóterületek
vonatkozásában (Virágos Major, ~1,8 km-re) a számítások szerint az egészségügyi határértéket
meghaladó mértékű terhelés kialakulása nem várható. A legnagyobb terhelést jelentő NO x értéke
(149 µg/m3) a munkaterületen belül sem éri el az órás átlagolási idejű tervezési irányértéket, (200
µg/m3), mely a Virágos Majornál már 3,59 µg/m3-re csökken.
Az örökségvédelem alatt álló üdülőépületek vonatkozásában a kis távolságra tekintettel relatíve
magas koncentrációk kialakulása várható, mely érték tovább nő az alábbiakban ismertetésre kerülő
hidromechanizációs kotráshoz kapcsolódó kibocsátásra visszavezethetően. Erre tekintettel
javasoljuk megfontolni, az egyéb zavaró hatásokat (zajvédelem, porterhelés, stb.) is figyelembe
véve, hogy a kivitelezés legnagyobb hatással rendelkező időszakában az üdülő épületeket ne
használják, illetve az üdülő időszakot és a kivitelezési időszakot célszerű összehangolni.
Külön vizsgálandó a hajóról végzett hidromechanizációs tevékenység, mely kapcsán ~250 kW-os
motorral rendelkező kotróberendezés alkalmazása feltételezhető. Ez alapján a várható kibocsátások
maximum napi 8 órás munkavégzés mellett:
32. táblázat: Várható emisszió a kotrási munkák során [kg/h]
CO
CH (FID)
NO2
1,00
0,04
0,09

PM
0,06

A fenti emissziós értékek alapján a várható immisszió terhelés, illetve a hatásterületek
számíthatóak a kibocsátást pontforrásként modellezve.
A számítás során az alábbi paraméterek figyelembevétele történt meg:










Berendezés teljesítménye:
Üzemanyag becsült fogyasztása:
Várható füstgáz mennyiség:
Füstgáz hőmérséklet:
Stabilitási kategória:
Szélsebesség:
Felületi érdesség:
Kibocsátási magasság:
Effektív kéménymagasság:

250 kW
24 l/h
410 m3/h
250 °C
6-os (normál)
3,6 m/s
vízfelület
2,5 m
5,9 m

A kiindulási adatok alapján számított a várható levegőtisztaság-védelmi immissziós értékeket az
alábbi táblázatban mutatjuk be.
33. táblázat: Várható immisszió terhelés a különböző beavatkozási pontokban végzett kivitelezési
munkák során
CO
CH (FID)
NO2
PM
Maximális immisszió koncentráció [µg/m3]
235
9,38
21,1
3,3
Maximális immisszió koncentráció helye [m]
138
138
138
136
„a” kritériumhoz tartozó immissziós koncentráció [µg/m 3]
1000
50
20
5
„a” kritériumhoz tartozó hatásterület [m]
172
„b” kritériumhoz tartozó immissziós koncentráció [µg/m 3]
1910
100
36,1
4,4
„b” kritériumhoz tartozó hatásterület [m]
„c” kritériumhoz tartozó immissziós koncentráció [µg/m 3]
188
7,5
16,9
2,64
„c” kritériumhoz tartozó hatásterület [m]
221
221
221
216
A számítások alapján a kotráshoz kapcsolódó kipufogó gázok legnagyobb hatásterületének sugara
a kotrógéptől számított 221 m. A számítási eredmények alapján a maximális koncentrációk nem
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közelítik meg az egészségügyi határértékeket, így a hidromechanizációs kotrási tevékenység során
nem várható jelentős terhelés kialakulása.
A kivitelezési munkálatok végrehajtását követően a levegőterhelés lecseng, a hatások időszakosak.
PORKÉPZŐDÉS A MUNKATERÜLETEN
A beruházási területen jellemző talajrétegek figyelembe vételével nem zárható ki a földmunkák
során kialakuló kiporzás. A várható maximális porképződést 4 méteres porkeltési magasságra és 8
m/s szélsebességre határozzuk meg.
1

−

= 18

∙

∙

(

/

Ha a levegő sűrűségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kívül hagyjuk:
1
∙ 2,6 ∙ 980 ∙ (8 ∙ 10 )
18
=
= 6,24
1814 ∙ 10

/

Rakodáskor a maximálisan 4 méter magasra felvert por kiülepedési ideje:
=

Ahol:

( )

t: az ülepedéshez szükséges idő (sec)
s: a megtett út (m)
v: sebesség (m/s)
=

4
=8
0,4994

A 8 m/s légsebességnél felvert por által a kiülepedésig megtett út:
=

∙ = 8 ∙ 8 = 64

Alternatív megközelítéssel élve a levegőbe kerülő por mennyisége a US EPA 12 által kidolgozott
összefüggésekkel számítható, így a beruházási területet felületi forrásként figyelembe véve a
várható maximális koncentráció és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti
hatásterület megállapítható.
A szélerózió okozta porképződés számítására az alábbi összefüggést alkalmazzuk:
=

Ahol:

k a szemcse méretétől függő szorzó tényező
N a zavarások száma éves szinten
P a legnagyobb szélsebességhez tartozó eróziós potenciál g/m 2-ben
= 58(

∗

−

∗)

+ 25(

∗

−

∗

)

Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth
Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section
13.2.2. Unpaved Roads
12
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Ahol:
u a 10 méteren mért maximális sebesség [m/s]
u* a súrlódási sebesség [m/s]
u*t a súrlódási sebesség küszöbértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzői alapján 0,43)
∗

=

∗ 0,053 = 11 ∗ 0,053 = 0,583

/

= 58(0,583 − 0,43) + 25(0,583 − 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapján meghatározott szorzótényező értéke 0,5.
=

= 0,5 ∗ 5,183 = 2,59 /

1 óra alatt 100 m2-es terület földmunkájával számolva és a földmunkát felületi forrásként
modellezve a fentebb ismertetett módszerekkel a várható maximális koncentráció 24 órás
átlagolási idő esetén 42,2 µg/m3, a számított hatásterület 86 méter.
Az összes vizsgált paraméter közül a legnagyobbat véve figyelembe a számított maximális
levegőtisztaság-védelmi hatásterület az építés időszakában 268 méter.
Tekintettel arra, hogy a beruházási területtől keleti-északkeleti irányba nem a terület
tulajdonosának üzemeltetésében álló ingatlanok helyezkednek el, illetve ezen, kulturális
örökségvédelem alatt álló épületek használata a kivitelezés során sem zárható ki, figyelmet kell
fordítani az átlagosnál jelentősen nagyobb szélsebességek esetén a porképződés csökkentésére.
Lakossági panasz esetén a munkálatok átütemezése, illetve a munkaterület locsolása válhat
indokolttá.
KÖZLEKEDÉS EMISSZIÓ
A beruházási területre irányuló, és azt elhagyó tehergépjárművek és munkagépek várható
mennyisége az 4.3.2.1 fejezetben került ismertetésre. A várható emissziók és immissziós
koncentrációk, figyelembe véve az érintett közutak jelenlegi, és az építési időszakban jellemző
forgalmát is az alábbiak szerint alakulnak.
A tehergépjárművek fajlagos emissziós értékeit a Közúti Közlekedés Kézikönyv Emissziós Tényezői
(HBEFA) segítségével határoztuk meg. Ez a kézikönyv a német, svájci, és osztrák
környezetvédelmi hivatalok, valamint az Európai Közös Kutatóközpont (JRC) által kifejlesztett
szoftveres adatbázis. Az adatbázis, és a magyarországi emissziós adatok egymásnak történő
megfelelését a BME Áramlástani tanszéke vizsgálta 2015-ben, 2001 és 2006 közötti adatokat,
illetve helyszíni méréseket alapul véve, mely alapján 4 éves eltérést mutattak ki a németországi és
a magyarországi emissziós adatok között. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a két ország
gépjármű állományának átlagos kora közötti eltérés 2 évvel növekedett a vizsgált időszakhoz
képest, ezért számításaink során a németországi adatok 6 évvel korábbi értékeit vettük figyelembe
az emissziók meghatározása során.
A számítás során az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabványok előírásait alkalmazzuk.
A számítások során figyelembe vettük, hogy az érintett útszakaszok mentén kül-, és belterületen is
találhatók védendő objektumok. Az „a” jelű útszakaszok az érintett közutak belterületi részeit
jelölik, míg a „b” jelű útszakaszok a közutak külterületi részeit.
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34. táblázat Az érintett útszakaszok főbb paraméterei a levegőtisztaság-védelmi modellezés
kapcsán
Bekötő
84a
84b
8527a
8527b
8526
út
Közút típusa
Belterület
Főút
Belterület
Főút
Belterület Belterület
Sebességkorlát
50
90
50
90
50
40
Út és szélirány szöge
20
20
60
60
45
20
Szélsebesség [m/s]
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
Kibocsátási magasság
12
27
8,5
15
6,5
7,5
[m]
Stabilitás értéke
D
D
D
D
D
D
sík terület
sík terület
Érdességi paraméter
település
növénytelepülés
növénytelepülés
település
zettel
zettel
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35. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az építés fázisában (2019)13
Közút megnevezése
84a
84b
8527a
Emisszió (mg/m*s)
0,210
0,215
0,093
Immissziós maximum (µg/m3)
17,6
21,5
23,3
CO
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
2
2
2
Emisszió (mg/m*s)
0,024
0,016
0,015
Immissziós maximum (µg/m3)
2,0
1,6
3,7
CH
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
2
2
2
Emisszió (mg/m*s)
0,098
0,091
0,033
Immissziós maximum (µg/m3)
8,2
9,1
8,3
NOx
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
10
8
9
Emisszió (mg/m*s)
0,078
0,073
0,027
Immissziós maximum (µg/m3)
6,5
7,3
6,7
NO2
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
2
2
2
Emisszió (mg/m*s)
0,010
0,009
0,004
Immissziós maximum (µg/m3)
0,2
0,2
0,2
PM
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
N.É.
N.É.
N.É.
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
2
2
2

8527b
0,104
31,2
N.É.
N.É.
2
0,010
2,8
N.É.
N.É.
2
0,032
9,7
N.É.
N.É.
8
0,026
7,7
N.É.
N.É.
2
0,003
0,2
N.É.
N.É.
2

Bekötő út
0,022
1,9
N.É.
N.É.
2
0,002
0,2
N.É.
N.É.
2
0,010
0,8
N.É.
N.É.
148
0,008
0,7
N.É.
N.É.
2
0,001
0,0
N.É.
N.É.
2

Egészségügyi határérték
10000

500

200

100

50

A bekötőút vonatkozásában, mivel a normál üzemmenethez kapcsolódó személygépjármű és busz közlekedés a kivitelezés időszakában megszűnik, így a
terhelés csökkenő tendenciát mutat, a növekmény mértéke nem értelmezhető, a kibocsátás önmagában értékelendő. A kivitelezés során a generálódó
forgalom a 8526-os utat nem érinti, így azt a táblázatban nem tűntettük fel.

13

N.É. = Nem értelmezhető
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36. táblázat: A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az építés fázisában (2019) (várható növekmények)
Közút megnevezése
84a
84b
8527a
8527b
Emisszió (mg/m*s)
0,01
0,01
0,01
0,01
CO
Immissziós maximum (µg/m3)
0,77
0,78
2,29
2,34
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,00
0,00
0,00
0,00
CH
Immissziós maximum (µg/m3)
0,09
0,06
0,26
0,19
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,00
0,00
0,00
0,00
NOx
Immissziós maximum (µg/m3)
0,31
0,27
0,93
0,82
Hatásterület módosulás [m]
1
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,003
0,002
0,003
0,002
NO2
Immissziós maximum (µg/m3)
0,248
0,218
0,743
0,653
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,00
0,00
0,00
0,00
PM
Immissziós maximum (µg/m3)
0,01
0,01
0,03
0,03
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0

Bekötő út
0,01
0,99
0
0,00
0,09
0
0,00
0,37
0
0,004
0,294
0
0,00
0,01
0

37. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a kivitelezés időszakában (2019)

CO
CH
NOx
NO2
PM

Közút megnevezése
Immissziós maximum (µg/m3)
Immissziós maximum (µg/m3)
Immissziós maximum (µg/m3)
Immissziós maximum (µg/m3)
Immissziós maximum (µg/m3)

84a
2,68
0,30
1,24
0,99
0,03

84b
1,83
0,14
0,78
0,62
0,02

8527a
4,69
0,74
1,68
1,34
0,04

8527b
4,30
0,39
1,33
1,07
0,03

Bekötő út
0,42
0,04
0,19
0,15
0,00

Egészségügyi határérték
10000
500
200
100
50

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem pedig a
legközelebbi védendő vonalában.
Tekintettel arra, hogy az építés jelentős tehergépjármű mozgással járó fázisát követően az immissziós koncentrációk tovább csökkennek,
a hatások nem minősíthetők jelentősnek.

Készült: 2018. május

64

Sopron Fertő-vízitelep rekonstrukció 2. ütem
Környezeti hatásvizsgálat

6.1.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
PONTFORRÁSOK
A beruházási területen bejelentésre kötelezett levegőtisztaság-védelmi pontforrás nem létesül.
Jelenlegi tervek szerint a terület hőigényét
biztosítani.

talajszondás hőszivattyúk segítségével fogják

Technológiai jellegű kibocsátásként értelmezhető levegőtisztaság-védelmi pontforrások a területen
előzetes tervek szerint nem kerülnek telepítésre. Amennyiben olyan, a vendéglátóegységek normál
üzemeléséhez kapcsolódó elszívó berendezések telepítése válik szükségessé, melyeken a vízpárán
túl egyéb, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint nyilvántartott, vagy azzal kémiailag
megfeleltethető anyag kerül kimutatható mértékben kibocsátásra, a pontforrás levegőtisztaságvédelmi engedélyeztetéséről gondoskodni kell.
Figyelembe véve az alkalmazni tervezett technológiákat (jellemzően konyhatechnológia), illetve a
környező területek funkcióit (szabadidős tevékenységek, hotel, ökocentrum stb.), javasoljuk
leválasztó berendezések, vagy szűrők alkalmazásával a kibocsátásokat minimalizálni.
TERÜLET MEGKÖZELÍTÉSE
A II. ütem területén egy gépkocsi (196 db férőhely) parkoló kerül kialakításra.
A teljes területhez (I. és II. ütem) kapcsolható napi forgalom becsült értéke ~940
személygépkocsira, 30 kisteherautóra, és ~48 buszra tehető az útvonalakon az oda-vissza
közlekedést figyelembe véve. A területet a 84-es, 8526-os és 8527-es utakon, illetve a bekötőúton
keresztül lehet megközelíteni.
A beruházási terület két irányból (Balf és Sopronkőhida felől) történő megközelítése kapcsán a
várható növekményeket az útszakaszok jelenlegi forgalmi megoszlása alapján osztottuk el.
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38. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények az üzemelés fázisában (2020)14

CO

CH

NOx

NO2

PM

14

Közút megnevezése
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)

84a
0,212
17,7
N.É.
N.É.
2
0,024
2,0
N.É.
N.É.
2
0,099
8,3
N.É.
N.É.
9
0,079
6,7
N.É.
N.É.
2
0,010
0,2
N.É.
N.É.
2

84b
0,217
21,7
N.É.
N.É.
2
0,016
1,6
N.É.
N.É.
2
0,093
9,3
N.É.
N.É.
8
0,075
7,5
N.É.
N.É.
2
0,009
0,2
N.É.
N.É.
2

8527a
0,091
22,9
N.É.
N.É.
2
0,014
3,6
N.É.
N.É.
2
0,034
8,4
N.É.
N.É.
9
0,027
6,7
N.É.
N.É.
2
0,003
0,2
N.É.
N.É.
2

8527b
0,104
31,1
N.É.
N.É.
2
0,009
2,8
N.É.
N.É.
2
0,033
9,9
N.É.
N.É.
8
0,026
7,9
N.É.
N.É.
2
0,003
0,2
N.É.
N.É.
2

8526
0,020
1,8
N.É.
N.É.
2
0,003
0,3
N.É.
N.É.
2
0,008
0,7
N.É.
N.É.
178
0,006
0,6
N.É.
N.É.
2
0,001
0,0
N.É.
N.É.
2

Bekötő út
0,020
1,7
N.É.
N.É.
2
0,002
0,2
N.É.
N.É.
2
0,011
1,0
N.É.
N.É.
122
0,009
0,8
N.É.
N.É.
2
0,001
0,0
N.É.
N.É.
2

Egészségügyi határérték
10000

500

200

100

50

N.É. = Nem értelmezhető
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39. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása az üzemelés fázisában (2020) (várható növekmények)

CO
CH
NOx
NO2
PM

Közút megnevezése
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
Hatásterület módosulás [m]
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
Hatásterület módosulás [m]
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
Hatásterület módosulás [m]
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
Hatásterület módosulás [m]
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
Hatásterület módosulás [m]

84a
0,01
0,56
0
0,00
0,06
0
0,00
0,31
0
0,003
0,251
0
0,00
0,01
0

84b
0,01
0,65
0
0,00
0,05
0
0,00
0,32
0
0,003
0,254
0
0,00
0,01
0

8527a
0,01
1,68
0
0,00
0,17
0
0,00
0,94
0
0,003
0,753
0
0,00
0,02
0

8527b
0,01
1,94
0
0,00
0,14
0
0,00
0,95
0
0,003
0,760
0
0,00
0,02
0

40. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában az üzemelés időszakában (2020)
Közút megnevezése
84a
84b
8527a
8527b
8526
Bekötő út
CO
Immissziós maximum (µg/m3)
2,70
1,85
4,61
4,29
0,46
0,38
CH
Immissziós maximum (µg/m3)
0,30
0,14
0,73
0,39
0,07
0,04
NOx Immissziós maximum (µg/m3)
1,27
0,80
1,69
1,36
0,18
0,21
NO2 Immissziós maximum (µg/m3)
1,01
0,64
1,36
1,09
0,14
0,17
PM
Immissziós maximum (µg/m3)
0,12
0,08
0,17
0,13
0,02
0,01

8526
0,00
0,20
0
0,00
0,02
0
0,00
0,11
0
0,001
0,090
0
0,00
0,00
0

Bekötő út
0,01
0,79
0
0,00
0,09
0
0,01
0,49
0
0,005
0,389
0
0,00
0,01
0

Egészségügyi határérték
10000
500
200
100
50

A számítási eredmények alapján a legközelebbi védendők vonalában nem várható az egészségügyi határértékek túllépése a közlekedési forrásokra
visszavezethetően.
Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem pedig a
legközelebbi védendő vonalában.
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41. táblázat: Levegőtisztaság-védelmi számítási eredmények a távlati időszakban (2035)

CO

CH

NOx

NO2

PM

Közút megnevezése
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
Emisszió (mg/m*s)
Immissziós maximum (µg/m3)
a) kritérium szerinti hatásterület (m)
b) kritérium szerinti hatásterület (m)
c) kritérium szerinti hatásterület (m)
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84a
0,259
21,7
N.É.
N.É.
2
0,028
2,4
N.É.
N.É.
2
0,122
10,2
N.É.
N.É.
10
0,098
8,2
N.É.
N.É.
2
0,012
0,2
N.É.
N.É.
2

84b
0,264
26,4
N.É.
N.É.
2
0,019
1,9
N.É.
N.É.
2
0,114
11,4
N.É.
N.É.
8
0,092
9,2
N.É.
N.É.
2
0,011
0,3
N.É.
N.É.
2

8527a
0,105
26,4
N.É.
N.É.
2
0,016
4,0
N.É.
N.É.
2
0,040
10,1
N.É.
N.É.
10
0,032
8,1
N.É.
N.É.
2
0,004
0,2
N.É.
N.É.
2

8527b
0,118
35,4
N.É.
N.É.
2
0,010
3,1
N.É.
N.É.
2
0,040
11,9
N.É.
N.É.
8
0,032
9,5
N.É.
N.É.
2
0,004
0,3
N.É.
N.É.
2

8526
0,023
2,1
N.É.
N.É.
2
0,004
0,3
N.É.
N.É.
2
0,009
0,8
N.É.
N.É.
192
0,007
0,7
N.É.
N.É.
2
0,001
0,0
N.É.
N.É.
2

Bekötő út
0,022
1,9
N.É.
N.É.
2
0,002
0,2
N.É.
N.É.
2
0,013
1,1
N.É.
N.É.
144
0,010
0,9
N.É.
N.É.
2
0,001
0,0
N.É.
N.É.
2

Egészségügyi határérték
10000

500

200

100

50
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42. táblázat A közlekedő utak levegőtisztaság-védelmi terhelésének változása a távlati időszakban (2035) (várható növekmények)
Közút megnevezése
84a
84b
8527a
8527b
8526
Emisszió (mg/m*s)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
CO
Immissziós maximum (µg/m3)
0,56
0,65
1,68
1,94
0,20
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CH
Immissziós maximum (µg/m3)
0,06
0,05
0,17
0,14
0,02
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOx
Immissziós maximum (µg/m3)
0,31
0,32
0,94
0,95
0,11
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,001
NO2
Immissziós maximum (µg/m3)
0,251
0,254
0,753
0,760
0,090
Hatásterület módosulás [m]
0
0
0
0
0
Emisszió (mg/m*s)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PM
Immissziós maximum (µg/m3)
0,01
0,01
0,02
0,02
0,00
Hatásterület módosulás [m]
1
0
0
0
0
43. táblázat: Számított immissziós koncentrációk a legközelebbi védendők vonalában a távlati időszakában (2020)
Közút megnevezése
84a
84b
8527a
8527b
8526
Bekötő út
CO
Immissziós maximum (µg/m3)
3,30
2,25
5,32
4,88
0,52
0,42
CH
Immissziós maximum (µg/m3)
0,36
0,16
0,80
0,43
0,08
0,04
NOx Immissziós maximum (µg/m3)
0,19
0,12
0,26
0,20
0,03
0,02
NO2 Immissziós maximum (µg/m3)
0,15
0,09
0,21
0,16
0,02
0,02
PM
Immissziós maximum (µg/m3)
0,04
0,02
0,05
0,04
0,01
0,00

Bekötő út
0,01
0,79
0
0,00
0,09
0
0,01
0,49
0
0,005
0,389
0
0,00
0,01
0

Egészségügyi határérték
10000
500
200
100
50

Ahogy az a modellezési eredményekből látható, az uralkodó szélirány figyelembe vételével számított immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem pedig a
legközelebbi védendő vonalában.
Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény által generált többlet forgalom nem okoz érzékelhető mértékű változást a közlekedésre
használt közutak környezetében sem az üzemelés időszakában, sem a távlati időszakban.
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6.1.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN
A felszámolás során a kivitelezés időszaka vonatkozásában a 6.1.2 fejezetben bemutatotthoz
hasonló hatások várhatóak. Tekintettel azonban arra, hogy a létesítmény felszámolása az
elkövetkezendő ~ 15 évben nem tervezett, a technológiai fejlődésnek köszönhetően az emissziós
terhelés várhatóan alacsonyabb lesz.
KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET
Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában és az üzemelés fázisában kialakuló levegőtisztaságvédelmi hatásterületek, mely a kivitelezés időszakában maximálisan 268 méternek adódott, míg az
üzemelés időszakában nem értelmezhető, mivel bejelentés köteles levegőtisztaság-védelmi
források telepítése nem tervezett.
KÖZVETETT HATÁSTERÜLET
Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásai
vizsgálhatóak. Ahogy az a 6.1.2.3 és a 6.1.3.2 fejezetben ismertetésre került a várható
hatásterület növekmény a beavatkozás egyetlen fázisában sem haladja meg az 1 métert. A
létesítmény közvetett levegőtisztaság-védelmi hatásterülete így maximálisan 2 méternek
tekinthető.
A HATÁSTERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ INGATLANOK
A hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi szám listáját az alábbiakban adjuk meg.


Sopron település közigazgatási területén
01163, 01166, 01164/18, 01164/19, 01245, 01164/7, 01158, 01150/4, 01150/3,
01161/3, 01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/8, 01164/14, 01150/1, 01150/2,
0195/3, 01164/4, 01164/6, 01164/5, 01164/2, 01164/3, 01160, 01161/5, 01150/5,
01161/2, 01164/20, 01164/10, 01167, 01164/1, 01150/6, 01164/9

6.1.5. AZ

ÜVEGHÁZHATÁSÚ

GÁZOK

VÁRHATÓ

KIBOCSÁTÁSÁNAK

BEMUTATÁSA

SZÁMÍTÁSOKKAL

ALÁTÁMASZTVA

A létesítményben levegőtisztaság-védelmi források telepítése nem tervezett, így az üvegházhatású
gáz kibocsátása közvetetten a villamos energiafelhasználás alapján kalkulálható, illetve a
generálódó forgalom figyelembe vételével becsülhető.
A villamos energiafelhasználás számított üvegházhatású gáz kibocsátása kapcsán rendelkezésre
állnak publikusan rendelkezésre álló, illetve egyéb szolgáltatásként igénybe vehető adatok.
Az Ecoinvent 2015-ös adatbázisa szerint 1 kWh villamos energia előállítása ~0,3 kg CO2
kibocsátást jelent. 1 900 MWh éves villamos energia fogyasztás ebből adódóan 570 t/év CO2
kibocsátással egyenértékű.
A forgalom generáló hatás kapcsán kialakuló többlet CO 2 emisszió tekintettel arra, hogy a
gépjárművek által megtett út csak nagy hibahatárral becsülhető, így a számítást 1 km megtett
útszakaszra vonatkoztatva adjuk meg. A teljes területhez kapcsolható napi forgalom becsült értéke
~2240 személygépkocsira, 30 kisteherautóra, és 48 buszra tehető az útvonalakon az oda-vissza
közlekedést
figyelembe
véve.
A
várható,
1
km-re
vonatkoztatott
kibocsátást
a
Közlekedéstudományi intézet adatai alapján adjuk meg átlagos 50 km/órás sebesség figyelembe
vétele mellett.



Személygépjármű és kisteher gépjármű esetén a várható kibocsátás 166,9 g/km CO2
Buszok esetében a várható kibocsátás 873,2 g/km CO2

Mindösszesen 420,9 kg CO2/km megtett út érték határozható meg. Példaként Sopron település
távolságát és 330 napos éves üzemidőt feltételezve az éves érték 5560 t/év CO2 kibocsátást jelent.
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6.2. FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FÖLDTANI KÖZEG
6.2.1. ALAPÁLLAPOT
Az 6.5 fejezetben ismertettek szerint.
6.2.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN
A terület talajának jellemzői alapján a felszínről érkező szennyezésekkel szemben védelmet nem
nyújtanak a talajvíz számára, így szennyezés kialakulása esetén törekedni kell a szennyező forrás
mielőbbi felszámolására.
Haváriás eseményként a munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása feltételezhető. Ilyen
esetekben a talaj és felszín alatti víz és a felszíni víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése
lehetséges. A környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését,
hibaelhárítás, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges
haladéktalanul megkezdeni. A kitermelt szennyezett talajt burkolt felületen, vagy zárt edényzetben
illetve vízzáró fólián kell tárolni az elszállításig a környezeti elemek másodlagos szennyeződésének
elkerülése érdekében. Felszíni víz szennyezése esetén a szennyezést lokalizálni kell, majd
eltávolítani.
A felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében szükséges a
kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása, gyűjtése, ártalmatlanító
szervezetnek történő átadása.
A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek
kerülnek telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése biztosítható.
6.2.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
A területen szabadidős tevékenységek végrehajtása
jelentősebb szennyezés kialakulása nem valószínűsíthető.

tervezett,

melyekhez

kapcsolódóan

Egyedüli kockázati tényezőként a parkoló üzemeltetése tekinthető. A személygépjármű parkoló
kapcsán, a csapadékvíz mennyiségi csökkentése érdekében a beruházó öko-green burkolat
kialakítása mellett döntött, mely biztosítja a felületre hulló csapadékvizek szikkasztását. Arra
tekintettel, hogy a személygépjárművek kapcsán nem zárható ki minimális mértékű olajszivárgás
kialakulása, a felszín alatti vizek védelme érdekében az öko-green burkolat, illetve az alatta
kialakításra kerülő ágyazati rétegrend alatt elhelyezett geotextil, illetve tömörtett altalaj található,
mely lehetőséget ad az olajszennyezések kiszűrésére. Tapasztalatok szerint a megkötődés a felső
~10 cm-ben megtörténik, így a személygépjármű parkolók üzemeltetésére visszavezethető felszín
alatti víz szennyezés kialakulása nem várható.
A létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a felszín alatti víz és a földtani
közeg szennyeződésének valószínűsége tehát csekély. Haváriás események kialakulása esetén
azonban számolni lehet szennyezések kialakulásával.
Haváriás eseményként a területre érkező gépjárművek meghibásodása borulása, a közművek
(szennyvíz csatornarendszer) törése, a burkolat repedése, vagy törése feltételezhető.
Balesetek esetén a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése
lehetséges. Ilyen esetben a környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás
megszüntetését, hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását,
cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni. Ilyen esetben is figyelmet kell fordítani a
másodlagos szennyezés kialakulásának megakadályozására.
A szennyezőanyag csapadékvíz csatornahálózatba jutása esetén gondoskodni kell az érintett
csatornaszakasz reteszeléséről és a szennyezett csapadékvizek kitermeléséről. Amennyiben a
szennyezőanyag elérte az átmeneti tározó tavat, vagy az élővizet, mint befogadót, gondoskodni
kell a szennyezés mielőbbi felszámolásáról és környezeti elemek állapotának ellenőrzéséről. A
telepi csapadékvíz csatornahálózat üzemeltetőjét a haváriás esemény bekövetkeztéről
haladéktalanul értesíteni kell.
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A szennyvíz csatornarendszer meghibásodása esetén a probléma feltárását követően azonnal
szüneteltetni kell a kibocsátást a hiba felszámolásáig.
A burkolatok jelentősebb mértékű meghibásodása vizuálisan észlelhető, így ilyen módon nagyobb
mértékű szennyezés kialakulása nem valószínűsíthető. Ki kell azonban emelni, hogy a burkolat
mikro-repedéseiben a szennyezés kis koncentrációban bár, de lejuthat, erre tekintettel a burkolat
állapotának folyamatos nyomon követése szükséges.
A karbantartási tevékenység során keletkező hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása,
amennyiben az külső szolgáltató által kerül végrehajtásra, a szerződött szolgáltató feladatkörébe
tartozik. Ebből adódóan a keletkező veszélyes hulladékok volumene nem lesz jelentős az üzemelés
során, melyek tárolása a keletkezés helyén, épületen belül, megfelelő edényzet, és szükség esetén
kármentő tálca alkalmazása mellett kerül végrehajtásra.
A területen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére használt épületek a fentiek szerint megfelelő
műszaki védelemmel lesznek ellátva, amely megakadályozza a havária esetén keletkező
elfolyásokból származó szennyezést.
Az időben és megfelelő hatékonysággal történő kárelhárítás biztosítása érdekében rendelkezésre
kell, álljon a kárelhárítás általános eszközállománya (homok, tároló konténer, vagy egyéb felitató
anyag).
Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságok értesítése szükséges a 90/2007 (IV.26)
Kormányrendelet, valamint a 1995. LIII. törvény előírásai szerint.
6.2.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN
A beruházás felszámolása esetén a vezetékek (ivóvíz, szennyvíz, közbenső vezetékek nem
kerülnek felszedésre, leürítés után ledugózásra ill. Lekötésre kerülnek. A medencéket leürítik. A
Fertő-tóba történő bevezetéseket elzárják. A kutat el kell tömedékelni. A lagunák és kikotort
csatornák majd az idők folyamán feliszapolódnak, benádasodnak a karbantartás hiánya miatt.
6.2.5. HATÁSTERÜLET
Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból közvetlen hatásterület a Fertő-tó, közvetett
hatásterület a beruházás kiszolgálásával érintett parti területek. Parkolók, bekötő út, közműhálózat
kialakításával érintett területek.
6.3. FELSZÍNI VÍZ
6.3.1. ALAPÁLLAPOT
Az 5.6 fejezetben foglaltak, illetve az I. ütem hatásvizsgálatában leírtak szerint.
6.3.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN
A kiviteli munkák közvetlenül a Fertő tó partján történnek. Jelenleg nincs kialakítva csapadékvíz
gyűjtő rendszer a területen. Az építkezés során a vízellátás mobil víztartályokkal, később közműves
vízzel történik. A keletkező kommunális szennyvizeket mobil, vagy telepített tartályos WC –vel
gyűjtik, tartalmukat rendszeresen ártalmatlanítás céljából elszállítják.
A területen gondoskodni kell a felszíni és felszín alatti víz haváriás eseményekre visszavezethető
szennyeződésének megakadályozásáról.
Ilyen jellegű haváriás eseménynek minősül a munkagépek, vagy tehergépjárművek borulása, mely
során veszélyes anyagok (üzemanyag, kenő és hidraulika olajok) kerülhetnek a környezetbe. A
jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a
kárelhárítás általános eszközállományát.
Mederkotrás, műtárgyépítés is történik. A földmunkák során a letermelés időszakában a humuszos
réteget - ha van ilyen - le kell tolni, azt külön deponálni kell, hogy a végleges felületek
kialakításakor fel lehessen használni.
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Eltávolítás előtt a termőréteg vastagságát, rétegzettségét és a mentés szempontjából fontos
tulajdonságait talajvizsgálatokkal kell megállapítani.
Az esetleges szennyezett, talajidegen anyagokat tartalmazó réteget külön kell eltávolítani, és
elkülönítetten kell tárolni, illetve károkozás mentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
A termőréteget rétegzett talaj esetén rétegenként, differenciáltan kell elhelyezni, és a különböző
tulajdonságú rétegeket elkülönítetten kell tárolni.
A depóniákat úgy kell kialakítani, hogy a mentett anyag más tulajdonságú anyagokkal ne
keveredjen, és ne tömörödjön.
A depóniákat úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozzák a szomszédos területek művelését, és a
környezetükben lévő felszíni vízelfolyást.
A munkák során a felső, kb. 20-40 cm vastag humuszos termőréteget meg kell óvni, azt félretolva,
majd újra felső rétegként visszaterítve kell elhelyezni.
A termőréteg visszaterítésénél úgy kell eljárni, hogy min. 20 cm vastagságban lehetőleg a kikotort
anyaggal való keveredés nélkül kerüljön vissza a talajfelszínre.
Az üledék-iszapot meg kell akkreditált laboratóriumban vizsgáltatni, ha nem minősül
szennyezettnek bárhol elhelyezhető. Ha azonban a vizsgált paraméterek meghaladják a 6/2009.
(III.14) KÖM-EüM-FVM együttes rendelet „B” szennyezettségi kategóriára előírt határértékeket,
akkor veszélyes hulladékként kell kezelni és a vonatkozó rendeletek szerint eljárni.
Törekedni kell arra, hogy azokon a helyeken, ahol lehetséges vízi úton történjen a szállítás és a
munkavégzés. Amennyiben szárazföldi úton történik a szállítás, illetve a munkavégzés, fontos,
hogy az útvonalak a védendő értékek elhelyezkedésének ismeretében, azok zavarását maximális
mértékben elkerülő módon kerüljenek kijelölésre. Ezt a területkijelölési elvet a depóniák és az
egyéb tárolásra kijelölt területek esetében is érvényesíteni kell.
A tervezett beruházás a felszíni víztéren, illetve annak közvetlen környezetében történik, ezért a
munkálatokat csak kifogástalan műszaki állapotú gépekkel szabad végezni és fokozottan kell
ügyelni, hogy felszíni vízszennyezés ne fordulhasson elő.
Az építési munkák (esetleges) terhelései a felszíni vízre:



havária jellegű szennyezés (kotrók üzemanyag és kenőanyag elfolyásai) által okozott
vízszennyezés,
a kotrási munkák által okozott vízminőség romlás (megnövekedett lebegő-, illetve
szervesanyag tartalom), a mederfenék megsérülése

Káros hatásként jelentkezhet a munkagépekből elfolyó olaj és üzemanyag, (esetlegesen előforduló
havária következtében), azonban ez a technológiai fegyelem betartásával és megfelelő műszaki
állapotban lévő kotró- és szállítógépek alkalmazásával a szennyeződés előfordulása
minimalizálható.
A kotrási munkák során a felszíni víz lebegőanyag tartalma jelentősen megnövekedik. A
mederkotrás, valamint a mederben végzett egyéb átalakítási munkálatok végzése átmeneti
vízminőség romlást eredményez, mivel a már leülepedett nehezen bontható szervesanyagok újra
felkeverednek, valamint a lebegőanyag koncentráció is jelentős mértékben megnő a vízterekben. A
kialakítás befejeztével ez a hatás teljesen megszűnik. A munkálatok teljes időszaka alatt
folyamatos hidrometeorológiai megfigyelést kell végezni és amennyiben nagy vízhozam
megjelenése várható az esetben a kotrási munkákat korlátozni kell.
Mindent összevetve megállapítható, hogy az építési és kotrási munkálatok az öbölben a beruházási
terület környezetében átmeneti minőségromlást okoznak, azonban tekintetbe véve, hogy a hatások
átmeneti jellegűek, a felszíni vízre gyakorolt hatás összességében elviselhetőnek minősíthető.
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6.3.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
CSAPADÉKVIZEK GYŰJTÉSE
A terület túlnyomó részén a csapadékvizek szennyeződése kizárható kockázatos technológiák,
illetve források hiányában. Az Ökopark területén a csapadékvizek gyűjtése nem tervezett.
Az épületek tetőfelületére hulló csapadékvizek tisztaterületi csapadékvízként gyűjtésre kerülnek
egy 20 m3-es felszín alatti tartályban, és így öntözésre felhasználható. Ugyanezen tartályba kerül
bekötésre a 4.1.7.5 fejezetben ismertetett termelő kút is. Amennyiben az összegyülekezet
csapadékvíz mennyisége nem elegendő az öntözés végrehajtására, a termelő kút vize kerül
alkalmazásra.
Arra tekintettel, hogy a személygépjárművek kapcsán nem zárható ki minimális mértékű
olajszivárgás kialakulása, a felszín alatti vizek védelme érdekében az öko-green burkolat, illetve az
alatta kialakításra kerülő ágyazati rétegrend alatt elhelyezett geotextil, illetve tömörtett altalaj
található, mely lehetőséget ad az olajszennyezések kiszűrésére. Tapasztalatok szerint a
megkötődés a felső ~10 cm-ben megtörténik, így a személygépjármű parkolók üzemeltetésére
visszavezethető felszín alatti víz szennyezés kialakulása nem várható.
A hotel mellett kialakításra kerülő aszfalt burkolatú rakodó terület csapadékvizeinek előtisztítása
olajfogón fog megtörténni, melyet követően a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 2. mellékletében
meghatározott 5 mg/l előírt határérték betartása mellett a Fertő-tóba vezethető.
SZENNYVIZEK GYŰJTÉSE
A létesítményben a korábban ismertetettek szerint kommunális, illetve a medencék
üzemeltetéséhez kapcsolódó szennyvíz keletkezésével kell számolni. Emellett, az étterem
üzemeltetéséhez kapcsolódóan konyha technológiából származó szennyvizek keletkezésével kell
számolni.
A kommunális szennyvíz jellegét tekintve nem különbözik a normál kommunális szennyvizektől,
keletkezése a látogatók, és a területen dolgozók higiéniás igényeire vezethető vissza. A medencék
üzemeltetése kapcsán magasabb vegyszer koncentráció feltételezhető, míg a konyhatechnológia
kapcsán magasabb SZOE koncentráció várható.
A befogadó üzemeltetője által elvárt szennyvíz koncentráció betartása érdekében javasolt CE
minősítéssel rendelkező zsírfogó telepítése.
A szennyvíz kibocsátások kapcsán be kell tartani a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú
melléklete, egyéb befogadóra vonatkozó határértékeket.
HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN
A tevékenység megszüntetésével felszíni vizekre vonatkozó hatások összefüggenek a megszűnő
szennyvízkibocsátással, illetve a csapadékvíz lefolyási viszonyok megváltozásával. A befogadók
csökkenő hidraulikai terhelésével és a szennyezőanyag kibocsátás megszűnésével kell számolni.
A vezetékek helyben maradnak, csak egy tolózárral kerülnek lekapcsolásra a rendszerekről. A
csatornák, horgászhelyek és kikötők feliszapolódnak, lehetőséget biztosítva a nád
elszaporodásának.
6.3.4. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS
A Fertő tó kapcsán definiálható hatásterület kifejezetten a Fertőrákosi öböl területére korlátozódik.
A mellékletekben látható műholdfelvételek jól szemléltetik, hogy az öböl jórészt nádassal körülzárt.
Az áramlástani vizsgálatok – tekintettel az uralkodó Észak-nyugati szélirányra – az öböl nyíltvizén,
a létesítendő kikötők előtt az óramutató járásával megegyező áramlást mutatnak. Ez befolyásolja a
kivitelezés kapcsán felmerülő zagymozgás kiülepedési folyamatát is. A tó északi, osztrák részére a
fő – Észak-Dél irányú – zagymozgással ellenkező irányban visszahatás kizárt.
A magyar oldali kikötők létesítésénél ugyanakkor fennáll a veszély túlkotrás esetén a viszonylag
gyors feliszapolódási hajlamra, ami többlet üzemeltetési – fenntartási feladatot jelenthet.
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6.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
6.4.1. ALAPÁLLAPOT
Az 5.9 fejezetben ismertetettek szerint.
6.4.2. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN
A burkolt felületek és az épület kialakítása során beton, acél, műanyag és fa építési hulladék
keletkezésével kell számolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetően várható továbbá települési
szilárd és folyékony hulladék keletkezése.
A szennyvíz gyűjtése, a higiéniai igények kielégítése érdekében mobil, vagy telepített tartályos WCvel történik. A települési szilárd hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére telepített konténer
szükséges.
A keletkező szennyvíz és hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását arra engedéllyel rendelkező
vállalkozások végzik el.
A beruházási területen tervezői becslés szerint várhatóan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes
rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél több hulladék keletkezik az adott
hulladékfajtákból, így a kivitelező a hulladékok elkülönített gyűjtésére kötelezett. A kivitelező cég
bevallásra kötelezett, amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormányrendelet 11. §-ban
meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását végzi tárgyévben.
A várhatóan keletkező hulladékok fajtája és mennyisége az alábbiak szerint alakul:
44. táblázat: Az építkezés fázisában keletkező hulladékok
A hulladék megnevezése
Hulladék azonosító
Betontörmelék
17 01 01
Fahulladék
17 02 01
17 04 02
Fémhulladékok
17 04 05
Műanyag hulladék
17 02 03

Becsült mennyiség
3t
2t
2,5 t
1t
1,5 t

A keletkezett építési hulladékok sorsa az alábbiak szerint várható:






A fém hulladékok hasznosítási engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra (Pl.
Alcufer Kft.)
A műanyag és fa hulladék átadható a helyi közszolgáltatónak (Pl. Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft)
A betontörmelék várhatóan felhasználásra kerül a belső úthálózat kiépítése során, vagy
amennyiben erre nem nyílik lehetőség, építési hulladék hasznosító szervezetnek átadható
Az aszfalt törmelék a fentiekben foglaltak szerint várhatóan helyben hasznosításra kerül.
Amennyiben a területen a betontörmelék hasznosításra kerül, a kivitelezést végző cégnek
hulladékkezelési/hasznosítási engedéllyel kell rendelkeznie.

A területen a tereprendezési tevékenység során letermelésre kerülő humuszos talaj a területen
belül hasznosítható. A lagúnák kialakítása, az alapok kialakítása, illetve a burkolt felületek
kialakítása során keletkező talajmennyiségek a területen belül a terepalakítás részeként
hasznosíthatóak.
Az építési hulladékokat a területen elkülönítetten, a környezetet nem szennyező módon kell tárolni.
Az építkezés alatt keletkező veszélyes hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek
megfelelően elkülönítetten, szelektíven gyűjteni, a minél nagyobb arányú hasznosíthatóság
érdekében. Hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról arra jogosult szakcég bevonásával kell
intézkedni.
Az építés alatt a munkagépek, beépítésre kerülő gépészeti elemeinek meghibásodása,
karbantartása, során keletkező veszélyes hulladék a műveletet végző szakcég felelősségi körébe
tartozik, illetve a beruházó felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladék esetén ideiglenes
veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása történik meg a munkaterületen.
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Utóbbi esetben a beruházónak figyelembe kell venni a 246/2014 (IX.29.) Kormányrendelet
előírásait az alábbiak szerint:






A gyűjtőhelynek megfelelő burkolattal kell rendelkeznie.
Célszerű veszélyes hulladék gyűjtő konténert beszerezni, mely gyárilag kármentővel
ellátott, és kialakítása olyan, mely a tárolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai
hatásainak ellenáll. (Jellemzően hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek
keletkezése feltételezhető.
A konténer zárható kell, legyen, és amennyiben erre lehetőség van, a környezetétől
megfelelő módon el kell, hogy legyen szeparálva.
A fentiek betartása esetén szivárgó réteg és szigetelőréteg telepítése nem szükséges.

A keletkező, és a területen nem hasznosítható hulladékok átvételére az alábbi cégek rendelkeznek
megfelelő hulladékgazdálkodási engedélyekkel.
45. táblázat: Feltételezett hulladék átvevők a kivitelezés időszakában
A hulladék
megnevezése
Betontörmelék
Fahulladék
Fémhulladékok
Műanyag hulladék

Gyűjtés

Szállítás

STKH
STKH
STKH
STKH

STKH
STKH
STKH
STKH

Kezelés/Hasznosítás/
Ártalmatlanítás/Lerakás
STKH
STKH, CRH RC, PHFÜ
STKH
STKH, CRH RC, PHFÜ

A hulladék átvevők engedélyszámait az alábbi táblázat tartalmazza.
46. táblázat: A Hulladék szolgáltatók engedélyének típusa és engedélyszáma
Engedély
Engedélyes
Engedély száma
típusa
STKH
Gyűjtési
OKTF-KP/972-15/2015
STKH
Szállítási
14/3765-15/2014
STKH
Lerakás
518-3/8/2014.I.
Ecorec Hungária Hulladékhasznosító és
Közvetítési
14/3512-11/2014
Feldolgozó Kft.
CRH (Slovensko) s.r.o Rohozniki
4467IPPC
cementgyár (CRH RC)
8908/37/2008/Ver/370840106
5895/OIPKPezinoki hulladékfeldolgozó üzem (PHFÜ)
IPPC
1767/2006/Kk/371760105
DESIGN Kft.
Gyűjtési
67928-4-12/2013
DESIGN Kft.
Kezelési
67928-1-20/2010
DESIGN Kft.
Gazdálkodási
67928-17-12/2016
BÉRES SPEDÍCIÓ 2002 KFT.
Szállítási
14/0309-13/2013
KOTRÁSI ANYAG
A kotrás kapcsán keletkező anyagmennyiségek, illetve azok felhasználási lehetőségei az 4.1.8.2.6
fejezetben kerültek megadásra. A kitermelt anyag elhelyezése az alábbiak szerint tervezett.
Hidromechanizációs kotrás
A kitermelendő híg iszapot ideiglenes földgátakkal – úgynevezett zagygátakkal – körülvett
zagykazettába vezetik a beruházási terület feltöltésre kijelölt részén. A zagykazettában a híg iszap
kiülepedik, a leülepedett részéről a vizet visszavezetik a tóba.
Száraz kotrás
A lagúnákból az anyagot a partról termelik ki szárazkotróval. A humusztalanítás során a nádtorzsás
anyag a déli depóba kerül, a feltöltésre alkalmas – víz alól kitermelt – ásványi anyagot a kotró
hatótávolságán belül a partra helyezik. Az anyag szikkadását követően a száraz anyag ugyancsak a
beruházási terület feltöltésére, illetve partrendezésre kerül felhasználásra. A feltöltésre
alkalmatlan, illetve nagy szerves anyag tartalmú földanyagot a nyugati iszaptározóba deponálják.
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A kotrási anyag területen belüli hasznosítása
A hasznosítható kotrási anyag egy része tehát a partvonal mentén kerül elhelyezésre, míg más
része a zagygátakban történő víztelenítés után a terület egyéb részein kerül felhasználásra a
tereprendezés részeként.
A területen hasznosításra kerülő iszap, - a partvonal mentén hasznosuló mennyiség kivételével - a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3. § 2. bekezdése szerint elkülönítetten kerül
gyűjtésre a zagytározókban, majd ugyanezen paragrafus 4. bekezdése szerint az építtető az építés
során felhasználja.
A partvonal mentén, illetve a kialakításra kerülő iszaptározóban elhelyezésre kerülő iszap parti
sávban történő elhelyezése a 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet 1. § 2. bekezdés c) pontja, valamint
a 2012. évi CLXXXV. Törvény 1. § 3. bekezdés g) pontja értelmében nem minősül hulladék
elhelyezésnek.
A nem felhasználásra kerülő anyag elhelyezése megfelel a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §
3. bekezdés b) pontja szerinti területnek, mivel az elhelyezés a szárazulat határától indul el, és
nyugati irányban fog folytatólagosan végrehajtásra kerülni.
A zagytározókban víztelenítésre, majd felhasználásra kerülő iszap a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 1. § 3. bekezdés e) pontja szerint nem minősül hulladéknak, mivel természetes
anyagon kívül (talaj) egyéb anyag bekeverése nem tervezett.
A terepalakítás során fel nem használható anyag a terület nyugati részén kialakításra kerülő
iszaptározóban kerül elhelyezésre.
Az elhelyezésre kerülő iszap vonatkozásában 6 db pontmintából készített 2 db átlagminta
vizsgálata történt meg, melyet az alábbi paraméterekre vizsgált be a Wessling Hungary Kft.
akkreditált laboratóriuma:
Fémek és félfémek, (Króm összes, Kobalt, Nikkel, Réz, Cink, Arzén, Szelén, Molibdén,
Kadmium, Ón, Bárium, Higany, Ólom, Ezüst)
Nitrát
Foszfát
Szerves anyag tartalom (TOC)






A vizsgálati eredményeket tartalmazó laborvizsgálati jegyzőkönyv a dokumentáció mellékletében
került csatolásra.
6.4.3. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
A beruházási terület sokrétű használatából adódóan, a keletkező hulladékok típusa és mennyisége
is eltérő lesz.
A létesítményben az üzemelés során hulladék keletkezéssel kell számolni:






A szolgáltató létesítmények üzemelése (szennyezett, és nem szennyezett csomagolási
hulladékok)
Hajók karbantartása (olajjal, festékkel szennyezett hulladékok, alkatrészek)
A területre érkező látogatók, szállóvendégek által termelt hulladék (kommunális
hulladék)
Zöldterületek karbantartása (zöldhulladék)
Irodai tevékenységből származó hulladékok (papír, tintapatronok)

A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtésére, tárolására munkahelyi gyűjtőhely kerül kialakításra a
vonatkozó 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint. A kiszállítás a termelődés
ütemének megfelelően folyamatosan fog történni, így a jogszabályi előírás, miszerint a munkahelyi
gyűjtőhelyen a hulladék gyűjtése maximálisan 6 hónapig történhet, betartásra kerül. A munkahelyi
gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése során figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 13. §-ban
foglaltakat.
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A területen keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hasznosító, vagy ártalmatlanító
szervezetnek kerülnek átadásra. A beruházási területen kommunális, és egyéb az üzemeltetés
során keletkező hulladékok jelenleg is keletkeznek, melyek átvevője az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A keletkező hulladékokat a szolgáltató a
továbbiakban is át tudja venni. Hulladék befogadói nyilatkozat igénylése a tervezés jelen
stádiumában nem lehetséges.
A kommunális és inert hulladék kapcsán STKH Kft. lerakási engedéllyel rendelkezik. A szelektíven
gyűjtött műanyag, papír és fa hulladék kapcsán az Ecorec Hungária Hulladékhasznosító és
Feldolgozó Kft.-vel fennálló közvetítői szerződés alapján a hulladék IPPC engedéllyel rendelkező
szlovákiai
telephelyeken
kerül
hasznosításra
együttégetéssel.
Az
egyéb
hulladékok
vonatkozásában, kiemelve itt a veszélyes hulladékokat a Design Kft., vagy egyéb, veszélyes
hulladék ártalmatlanítással foglalkozó cég igénybevétele várható.
A keletkező hulladékok nyilvántartása a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint
történik. A települési hulladékok gyűjtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes
hulladékok gyűjtése a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.
Az üzemelés alatt keletkező hulladékmennyiség becslése megbízói adatszolgáltatás alapján történt.
Az alábbi táblázatban látható a becsült összes hulladék mennyisége, melynek ~40%-a szelektív
hulladék, a fennmaradó ~60% pedig kommunális hulladékként fog megjelenni.
47. táblázat: Üzemelés során keletkező hulladék becsült mennyisége
Konténerek
Napi össz
Heti össz
éves össz
Konténerek
nagyságsága
hulladék
hulladék
hulladék
száma (db)
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
15
5
19,35
135
7020

1 főre jutó
hulladék/nap
(l)
2,5

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladék mennyisége nem jelentős, elhelyezésére a
szabályozásoknak megfelelő tárolók kialakítása van betervezve. A veszélyes hulladékok fajtái, amik
várhatóan megjelennek:




Tintapatronok, tonerek
Fénycsövek
Egészségügyi ellátás során keletkező hulladékok

48. táblázat: Üzemelés során keletkező hulladékok várható mennyisége
Hulladék megnevezése
Hulladék azonosító
Tintapatronok, tonerek
08 03 18*
Fénycsövek
20 01 21*
Egészségügyi ellátás során keletkező
18 01 03*
hulladékok
Kommunális hulladék
20 03 01
Műanyag csomagolási hulladék
15 01 02
Papír csomagolási hulladék
15 01 01
Fém csomagolási hulladék
15 01 04

Éves mennyiség
100 kg
250 kg
70 kg
270 t
310 t
90 t
15 t

A fenti hulladékok jellege, illetve várható mennyisége figyelembe vételével a keletkezés helyén
történő gyűjtés megfelelő gyűjtőedényzet, és szükség esetén kármentő tálca alkalmazása mellett a
környezet veszélyeztetése nélkül biztosítható.
Az ilyen módon kialakításra kerülő munkahelyi gyűjtőhelyeken a tárolás 6 hónapon belül tervezett.
6.4.4. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN
A felszámolás során jelentős mennyiségű építési-bontási törmelék keletkezése várható. A
beépítésre tervezett anyagok kiválasztásakor a tervezők törekednek arra, hogy a felhasználásra
kerülő anyagok a későbbiek hasznosíthatóak legyenek. A keletkező hulladékok típusa, és a
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vonatkozó kötelezettségek megegyeznek a 6.4.2 fejezetben írtakkal a kotrási hulladékok
kivételével.
6.4.5. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁS
Hulladékgazdálkodási szempontból a hatásterület kijelölése nem értelmezhető. A tevékenység által
okozott légszennyező és zajhatás, valamint a generált többlet forgalom hatása a vonatkozó
fejezetekben került megadásra.
6.5. TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TÁJVÉDELEM
A természetvédelmi és tájvédelmi szakértői megállapítások, valamint a beavatkozásra vonatkozó
NATURA 2000 hatásbecslés külön fejezetben kerül csatolásra.
A természetvédelmi hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számait az alábbiak adjuk
meg:


6.6. A

Sopron város közigazgatási területén:
01163, 01166, 01164/18, 01164/19, 01158, 0204/5, 01150/4, 01150/3, 0204/3, 01161/3,
01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/8, 01164/14, 01245, 01150/1, 01150/2, 0195/3,
0204/6, 01164/4, 01164/6, 01164/5, 01164/2, 01164/3, 01160, 01161/5, 01150/5,
01161/2, 01164/7, 01164/20, 01164/10, 01167, 01164/1, 01150/6, 01164/9
TELEPÍTÉSI

HELY

KÖRNYEZETÉBEN

MŰKÖDŐ

VESZÉLYES

ANYAGOKKAL

FOGLALKOZÓ

ÜZEMEK

TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE, JELLEMZÉSE, AZ EZEKKEL VALÓ ESETLEGES KAPCSOLATOK BEMUTATÁSA

A beruházási terület közvetlen környezetében ipari létesítmény nem található. A legközelebbi
veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari létesítmény a Soproni Sörgyár üzemi épülete, melynek
minimális távolsága a beruházási területtől számítva 10 km.
Ezen a távolságon, a veszélyes üzemi létesítményből származó negatív hatás kialakulása nem
feltételezhető, így hatások által elindított környezetszennyezés lehetősége, vizsgálata nem
értelmezhető.
6.7. KLÍMAADAPTÁCIÓ LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A TERVEZETT PROJEKT KAPCSÁN
6.7.1. A TERÜLET ÉGHAJLATA DOMBORZATI VISZONYAI, ÉS FÖLDTANÁNAK ALAPÁLLAPOTA
DOMBORZAT
A kistáj fele vízzel csak részben kitöltött nádas mocsár, 1/10-e nyílt vízű tó, a többi terület
alacsony ártéri helyzetű síkság. A felszín magassága 116 m a tszf, míg a víztükör 115 m körül
ingadozik. A legmagasabb pont Lászlómajor mellett csak 118 m-ig emelkedik. A Fertő
szabályozások előtti magas vízállásai alkalmával a táj nagyobb része víz alá került. A felszín
tagoltságát a nagyszámú belvízi csatorna jelenti, amelynek fajlagos sűrűsége 1,25 km/km 2
A felszínnek a tómedencén kívül a 115,50 m feletti része minősíthető mezőgazdaságilag
hasznosíthatónak.
FÖLDTAN
Az alap hegységet karbon kristályos- pala alkotja. A kistáj náddal fedett részében recens
tőzegképződés folyik. Az elöntéstől mesterségesen védett szaraz felszín ártéri iszappal, lápi es réti
agyaggal borított. Feküjében vastag pleisztocén homokos-kavicsos rétegek helyezkednek el,
amelyek általában jó víztározó és jó vizadók.
ÉGHAJLAT
Átmenetet képez a mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg típus között, csapadék- ellátottság
szempontjából mérsékelten száraz. Az évi napfénytartarn 1850 óra; ebből nyáron 720 óra körüli,
télen közel 180 óra napsütésre számíthatunk.
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Az évi középhőmérséklet 9,8 es 10,0 °C közé esik, a nyári félévé 16,5-16,7 °C körüli. A napi
középhőmérséklet általában ápr. 13-án lépi túl a 10 °C-ot, es 186 napon át, okt. 18-ig e fölött
marad. A fagypont feletti id6szak hossza 190 nap körülire tehet6, átlagos dátumai: ápr. 15., ill.
hozzávetőlegesen okt. 25. Az évi legmagasabb hőmérsékletek sokévi átlaga 33,5 °C, a
legalacsonyabbaké -15,0 °C.
Az évi csapadék 580-600 mm, a vegetációs időszaké 340-360 mm. Fertőújlakon mérték az elmúlt
55 év egy nap alatt lehullott legtöbb csapadékát (62 mm). Átlagosan 30 hótakarós napra
számíthatunk, a maximális hóvastagság 18 cm körül szokott lenni.
Az ariditási index értéke 1,16-1,20 körüli. Leggyakrabban ÉNy-i irányú szélre számíthatunk: az
átlagos szélsebesség 3,5-3,8 m/s körüli.
A Fertő tő közelsége és a terület fekvése miatt többek között szőlő termesztésre alkalmas (szórt
sugárzás bősége), Üdülésre es vízi sportokra számításba vehető vidék
6.7.2. VÁLTOZATELEMZÉS
Klímavédelmi, klímaadaptációs szempontból két irányú változáselemzés lehetséges:



A tervezett létesítmény kialakítása különböző helyszíneken milyen éghajlati
hatásokkal, megfontolásokkal rendelkezhet
Az adott helyszínen a létesítmény hatása éghajlatvédelmi szempontból jelentős-e,
illetve az éghajlatváltozás létesítményre gyakorolt hatásai az adott helyszínen milyen
módon adaptálhatóak.

Jelen projekt kapcsán több, egymástól földrajzi szempontból jelentősen eltérő helyszín vizsgálata
nem volt lehetséges.
A 2. pont szerinti vizsgálatot, a várható éghajlati változások előrejelzését a 7.7.4 fejezetben
mutatjuk be.
6.7.3. A

LÉTESÍTMÉNY KITETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ ELMÚLT, ILLETVE A KÖVETKEZŐ

30

ÉV KLIMATIKUS

ADATAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA
Az
értékelés
során
a
https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html
honlapon
ingyenesen elérhető ClimateEU szoftver által szolgáltatott adatok alapján vonunk le
következtetéseket az alábbiakban.
Kiemelendő itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetközi viszonylatban több, egymástól
nagyságrendjét tekintve számos esetben eltérő adatforrás áll rendelkezésre. Választásunk két
okból esett ezen szoftverre:



Ingyenesen elérhető, azonban folyamatos frissítése biztosított a fejlesztő gárda által.
Hely specifikus adatokkal szolgál, ami a többi adatforrásra nem jellemző.

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





havi
havi
havi
havi

átlag
átlag
átlag
átlag

hőmérséklet
csapadék
max. hőmérséklet
min. hőmérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgálatát indokolja:




A csapadékvíz mennyiségi változása a tervezés során figyelembe veendő, amennyiben
jelentősebb változások várhatóak (megemlítve itt az elmúlt évek jelentős napi
maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alábbi vizsgálatokban a havi
átlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)
A havi átlag, havi átlag maximum és minimum hőmérsékletek jelentős hatást
gyakorolhatnak a létesítmény üzemeltetésére, energiafelhasználására.
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Jelentős hatások esetén a közvetett, az éghajlat változására áttételesen hatást
gyakorló tényezők jelentősége is megnő.

6.7.4. VÁRHATÓ ÉGHAJLATI VÁLTOZÁSOK
ÉVI ÁTLAGOS HŐMÉRSÉKLET

9. ábra: Évi átlag középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra
A területen az évi átlag középhőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható, hogy
egy általános melegedési tendencia érzékelhető az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés
alapján a május hónap, ahol a jövőbeni időszakban egy 0.2°C-os csökkenés figyelhető meg. A
legnagyobb növekedés februárban látható, mely 3.2°C-os növekmény formájában jelenik meg. Az
1981-2009 közötti időszaknak az évi átlag hőmérséklete 10.79°C, míg a 2050-re készített
modellezésé 12.43°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy 1.63°C-os átlagos hőmérséklet
növekedést jelent. Az globális törekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az
iparosodás előtti állapothoz képest.
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ÉVI ÁTLAGOS MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

Évi átlag max. hőmérséklet
30,0 °C

26,4

25,0 °C

21,5
18,2

20,0 °C
15,0 °C
7,8

5,0 °C
0,0 °C

28,4

27,4

26,7

24,8

23,2
18,6

22

21,9

17,1

11,8

10,0 °C

28,3

16,1

11,8
6,3

10,7

4,3

8,9

5,3

3,1

4,1

1981-2009

2050

10. ábra: Évi maximális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra
A területen az évi átlagos maximális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól
látható, hogy egy általános melegedési tendencia figyelhető meg az év nagy részére. Kivételt
képez a modellezés alapján a május hónap, ahol a jövőbeni időszakban egy 0.4°C-os csökkenés
figyelhető meg. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni időszakban az augusztus-november
intervallumban. Jelentős emelkedés továbbá még februárban figyelhető meg, mely 2.5°C-os
növekmény formájában jelenik meg. A legnagyobb változás november hónapban jelentkezik, egy
2.9°C-os növekmény formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos
maximális hőmérséklete 15.69°C, míg a 2050-re készített modellezésé 17.22°C-nak adódott. Ez a
vizsgált periódusban egy 1.54°C-os átlagos maximális hőmérséklet növekedést jelent.
ÉVI ÁTLAGOS MINIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

Évi átlag min. hőmérséklet
20,0 °C
14,5

15,0 °C

10,2

10,0 °C

7

5,0 °C
0,0 °C
-5,0 °C

1,8

3,2

13,4

15,8

16,1

15

14,7

12

0,4
1,8

1,2
-3,1

4,2
6

5,3

-1,5

7,8
10,5

10,3

-1,8

-2

1981-2009

2050

11. ábra: Évi minimális átlagos középhőmérséklet 1981-2009, és 2050-es időszakokra
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A területen az évi átlagos minimális hőmérséklet változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható,
hogy egy általános melegedési tendencia figyelhető meg az év nagy részére. Kivételt képez a
modellezés alapján a május hónap, ahol a jövőbeni időszakban egy 0.1°C-os csökkenés figyelhető
meg. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni időszakban az augusztus-március intervallumban.
A legnagyobb változás február hónapban jelentkezik, egy 3.8°C-os abszolút növekmény
formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos minimális hőmérséklete
5.94°C, míg a 2050-re készített modellezésé 7.63°C-nak adódott. Ez a vizsgált periódusban egy
1.68°C-os átlagos minimális hőmérséklet növekedést jelent.
HŐMÉRSÉKLETI VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ
Összefoglalóan a hőmérsékleti értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le:





Az átlag hőmérséklet változása kapcsán a fűtési igények csökkenése, és a hűtési
igények növekedése feltételezhető. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes
szakirodalmak a szélsőértékek növekedését jelzik előre, mely a havi átlag értékekben
nem jelenik meg marginálisan, azonban az átlagértékekre alapozva nem is zárható ki.
A hűtési igények növekedése növeli a létesítmény energiafogyasztását, de ez
ellensúlyozható például hőszivattyús rendszer, vagy napelemek telepítésével.
Az átlaghőmérséklet emelkedése egyúttal az öntözési igények növekedését okozhatja,
mellyel szemben hat a későbbiekben ismertetésre kerülő, a csapadékvizekre
vonatkozó tendencia
ÉVI ÁTLAGOS CSAPADÉKMENNYISÉG

Évi átlagos csapadékmennyiség
90 mm

75

80 mm
70 mm
60 mm

50

50 mm
40 mm

32

20 mm

73
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39

69

71

52
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36

30 mm
30

49

66

81
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45

39
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43

46
38

30

10 mm
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1981-2009

2050

12. ábra: Évi átlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es időszakokra
A területen az évi átlagos csapadékmennyiség változásait a fenti diagram szemlélteti. Jól látható,
hogy egy általánosan növekedő tendencia figyelhető meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a
modellezés alapján a június, és december hónapok, ahol a jövőbeni időszakban egy 1mm-es, és
egy 5mm-es csökkenés figyelhető meg. Erőteljes növekedés érzékelhető a jövőbeni időszakban az
február-április intervallumban. A legnagyobb változás március hónapban jelentkezik, egy 11mm-es
növekmény formájában 2050-ben. Az 1981-2009 közötti időszaknak az évi átlagos
csapadékmennyisége 51.33mm, míg a 2050-re készített modellezésé 56.33 mm-nek adódott. Ez a
vizsgált periódusban egy 5mm-es átlagos csapadékmennyiség növekedést jelent.
A csapadékmennyiség a területen az 1981-2009-es időszakra 616 mm/évnek adódott. A
modellezés alapján a 2050-es időszakra ez 676 mm/év-re fog változni.
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CSAPADÉK VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ
Összefoglalóan a csapadékmennyiség értékek kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le:




várhatóan több csapadék fog jelentkezni a területen, mind havi, mind éves szinten
a megnövekedett csapadékmennyiség előrevetíti nagyobb pufferkapacitás kiépítésének
szükségességét a megfelelő tároláshoz
megfelelő tárolókapacitás kialakítása lehetőséget biztosít a szárazabb/melegebb
időszakokban a hatékonyabb öntözésre

6.7.5. AZ EGYES ÉGHAJLATI TÉNYEZŐKRE VONATKOZÓ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
Az 52. táblázat értékeli a bekövetkezési valószínűségét az egyes időjárási eseményeknek, és
egyben megadja a hozzájuk társított következmények mértékét is. Az egyes kategóriák leírása
alább látható.
49. táblázat: Kockázatelemzési táblázat

Valószínűség
Gyakori (3)
Lehetséges (2)
Ritka (0-1)

Kicsi (1)
Alacsony (3)
Alacsony (2)
Alacsony (1)

Következmény
Mérsékelt (2)
Közepes (6)
Közepes (4)
Alacsony (2)

Jelentős (3)
Magas (9)
Közepes (6)
Alacsony (3)

Valószínűség:

Ritka: Csak kivételes esetekben következik be.
Lehetséges: Bekövetkezhet a közeljövőben, vagy a létesítmény működési időszakában (5 éven
belül).
Gyakori: Nagy valószínűséggel bekövetkezik a közeljövőben, vagy a létesítmény működési
időszakában (1 éven belül).
Következmények:
Kicsi: Kismértékű kár keletkezik, nincs komolyabb hatása a környezetre, illetve a létesítményre.
Anyagi károk nincsenek, vagy csak minimálisak.
Mérsékelt: Látható károkat okoz a környezetben, illetve a létesítményben. Fizikai károk
keletkezhetnek a létesítményben, melyek kijavítása komolyabb anyagi terhekkel jár.
Jelentős: Komoly károk keletkeznek mind a természetes, mind az épített környezetben. Igen
komoly anyagi terhekkel járnak a javítási munkálatok.
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50. táblázat: Bekövetkezési valószínűsége az egyes időjárási eseményeknek

Esemény

Súlyos
viharok

Szélsőséges
hőmérséklet

Alesemény

Valószínűség

Következmény

Várható
hatás/Kockázat

Szélvihar

3

2

6

Hóvihar

2

2

4

Jégeső

2

2

4

Hőhullám

3

2

6

Hideghullám

2

2

4

Javasolt beavatkozás
A jelentős mértékű szélnyomás az épületek állékonyságát érintheti, és a szél által a
strand területére sodort iszap jelenthet többlet feladatot. Előbbi kapcsán a tervezés
során kell megfelelő gondossággal járni, míg utóbbi kapcsán a kotrási iszap tározó
megfelelő méretezése javasolható. A hóviharok, és a jégesők kapcsán szintén az
épületek tekinthetőek jelentősebben érintettnek, mely tényt a tervezés során
célszerű figyelembe venni.
A szélsőséges hőmérsékleti állapotok a gépészeti rendszerekkel szembeni
követelmények kapcsán jelenthetnek kihívásokat. Javasolható a gépészeti
teljesítmények olyan módon történő meghatározása, mely alacsony beruházási,
illetve üzemeltetési költségen ad lehetőséget a szélsőséges követelményeknek
történő megfelelésre.

Aszály

-

2

1

2

Az aszályos időszakok hosszának, számának megemelkedése az öntözési igények
megnövekedését okozzák, melyre pozitív reakcióként tekinthető a medencék
túlfolyó vizeinek hasznosítása és az átmeneti tározó kialakítása

Tűzkár

-

2

3

6

A tűzkár elleni védelem a hatályos jogszabályi előírások szerint kiépített
oltórendszerrel biztosító. Ki kell itt emelni, hogy a megfelelő műszaki fegyelem
betartása a környező területek érzékenységére tekintettel elengedhetetlen.

Árvíz

-

1

3

3

A tervezés során a maximális várható vízszint, mint kiindulása adat szerepelt az
alapszint meghatározása során.

4

A tervezés során a terület belvíz kockázata fokozott mértékben került figyelembe
vételre. A területen végrehajtásra kerülő feltöltés, tereprendezés ezen kritériumok
szellemében került megtervezésre.

Belvíz

-
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6.7.6. AZ EGYES ÉGHAJLATI TÉNYEZŐKRE VONATKOZÓ JAVASLAT TÉTEL
A tervezés, kivitelezés, üzemelés során fontos a környezeti változók figyelembevétele. A tervezés
korai időszakában megtett lépések sokban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a változó klimatikus
viszonyok csak minimálisan legyenek hatással a létesítményre. Megfelelő vállalatirányítási
rendszerek (pl.: minőség, környezet, energia) bevezetése, és a folyamatos fejlődés elvének
alkalmazása sokban hozzájárulhat a hatékony üzemeléshez. A vállalatirányítási rendszerek továbbá
segítséget nyújtanak a megfelelő nyomon követési módszertan kialakítására, és az ilyen
tevékenységekről készülő feljegyzések kezeléséről.
További javaslatok a vonatkozó összefoglaló fejezetekben kerültek leírásra (6.7.4.4 és 6.7.4.6
fejezetek).
6.7.7. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE
A tevékenység nem befolyásolja jelentősen a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét
a klímaváltozáshoz. A területen jelenleg is zajló tevékenység a beruházás kapcsán további
bővítésre kerül. Ugyan a burkolt, illetve beépített területek nagysága nagyobb lesz, mint a
jelenlegi, de a zöldterületek kiterjedése is megnövekedik, illetve a jelenlegi zöldterületek minősége
is javulni fog. A burkolt felületek által okozott lokális hősziget-hatás csökkentése érdekében a
nagykiterjedésű parkoló felületeket zúzottkő burkolattal látják el, melynek mind a sugárzást
visszaverő hatása jobb, mint az aszfalt borításé, mind a csapadékvíz gazdálkodásra gyakorolt
hatása előnyösebb.
Ennek következtében nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében.
6.8. MŰVI ELEMEK VÉDELME
A fejlesztés kapcsán a műemléki védelem alatt álló épületek kapcsán beavatkozások kizárólag a
szennyvíz csatornarendszer vonatkozásában tervezettek, mely nem jelent örökségvédelmi
szempontból releváns beavatkozást.
6.9. ZAJVÉDELEM
6.9.1. ALAPÁLLAPOT
Az 5.10 fejezetben foglaltak szerint.
6.9.2. ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK
ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK
A létesítmény vonatkozásában, a legközelebbi védendő távolságára tekintettel zajvédelmi
határérték nem került megállapításra.
A LÉTESÍTÉSRE (KIVITELEZÉSRE) VONATKOZÓ ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK
Az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete a zajtól védendő terület jellege és az építési munka
időtartama szerint határozza meg.
A tervezett létesítmény kivitelezési munkálatai várhatóan 1 évnél hosszabb időtartamot érintenek.





Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB
Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
Kisvárosias, kertvárosias lakóterület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB
Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB
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AZ ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK
Az üzemeltetésből származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. melléklete a zajtól védendő terület jellege szerint határozza meg.





Gazdasági területek vonatkozásában nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB
Vegyes terület vonatkozásában nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB
Kisvárosias, kertvárosias lakó területek vonatkozásában nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
Üdülőterület vonatkozásában nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB
A KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK

A létesítmény közvetlen környezetében a területre közvetlen vezető bekötőút, a 8526-os út,
távolabb a 84-es főút helyezkedik el.
Az érintett utakra az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete szerint:
8526-os út, 8527-es út és bekötőút:
Üdülőterület:
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű):
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület:
Gazdasági terület:

55/45
60/50
65/55
65/55

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

60/50
65/55
65/55
65/55

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

84-es főút:
Üdülőterület:
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű):
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület:
Gazdasági terület:
6.9.3. HATÁSOK A KIVITELEZÉS IDŐSZAKÁBAN
ÉPÍTÉSI ZAJ
A beruházási terület jelenleg nádasként és vízként besorolt területekből áll. A kivitelezés során
szükség van tereprendezésre mely talaj mozgatását, és szállítását eredményezi. Az építési
munkálatok
során
földmunkagépek,
kéziszerszámok,
emelő
berendezések,
valamint
tehergépjárművek által okozott zajterheléssel kell számolni.
A figyelembe vett jelentősebb zajterheléssel járó berendezések becsült hangteljesítményszintje az
alábbiak szerint alakul.
51. táblázat Munkagépek és tehergépjárművek várható zajterhelése az építés időszakában
Hangteljesítményszint
Munkagép, berendezés
Teljesítmény
határérték
Univerzális földmunkagép
P = 75 kW
LW = 102,2 dB
Rakodógép
P = 75 kW
LW = 102,6 dB
Építőipari teheremelő
P > 15 kW
LW = 93 dB
Kompresszor
—
LW = 97,0 dB
Gyorsdaraboló
—
LW = 110,0 dB
Döngölőgép
P = 75 kW
LW = 101,0 dB
Áramfejlesztő generátor
P = 5 kW
LW = 103,0 dB
Tehergépjárművek
LW = 98,0 dB/db
A területen a munkavégzés várhatóan több jól elkülöníthető területen egyszerre kerül
végrehajtásra, mely során a legnagyobb zajterheléssel járó földmunka idején munkaterületenként
1 univerzális földmunkagép, 2 rakodógép és 3 tehergépjármű együttes jelenlétével számolunk.

Készült: 2018. május

87

Sopron Fertő-vízitelep rekonstrukció 2. ütem
Környezeti hatásvizsgálat
A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrások hatását munkaterületenként egy pontba
összegezve az eredő zajszint számítható a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint.
Az összegzett zajterhelés:

Lw = 108,6 dB(A)

A zajkibocsátási pontokat a központi terület és déli terület becsült középpontjában vesszük fel, így
az elméleti pontok összegzett zajkibocsátását alapul véve számítható a legközelebbi védendőnél
várható zajterhelés.
Emellett a part közelében nem zárható ki egy-egy kotróhajó üzemeltetése az iszapkotrás idején,
melynek hangteljesítmény szintjét irodalmi adatok alapján 107 dB értékkel közelítjük.
A védendő létesítmény zajterhelése „Lt” az alábbiak szerint alakul (25/2004 (XII.20.) KvVM
rendelet 7. melléklete):
Lt = LW + Kir + KΩ- Kd – KL - Km –Kn ––Ke
Ahol











Lt
Lw
KIr
KΩ
Kd
KL
Km
Kn
Ke
st

Zajterhelés a kijelölt vizsgálati pontban.
Zajkibocsátás a berendezések hangteljesítménye alapján.
A zajforrás iránytényezője a sugárzó épülethomlokzatok alapján.
A sugárzási térszög miatti korrekció a hangvisszaverő felületek alapján.
A távolságtól függő tényező.
A levegő csillapító hatása
A talaj és meteorológiai viszonyok hatása
A növényzet csillapító hatása
Akadályok hangárnyékoló hatása miatti korrekció
A kibocsátási pont és a megítélési pont távolsága

A számítást a beruházási terület részét képező örökségvédelem alatt álló épületek, valamint a
Virágos-Major déli területén elhelyezkedő épületek homlokzata előtt 2 méter távolságban felvett
megítélési pont vonatkozásában hajtjuk végre.
Az örökségvédelem alatt álló területek vonatkozásában a kivitelezés a beruházás bizonyos
munkaszakaszaiban az épületekhez közel, a kritikus időszakban minimálisan ~120 méter
távolságban kerül végrehajtásra, így a zajvédelmi határértékek várhatóan időszakosan nem
lesznek tarthatóak. Ez időszak alatt a maximális zajterhelés az alábbiak szerint alakul.
52. táblázat: Számított zajterhelés az örökségvédelem alatt álló
Munkaterület
Lw
st
KIr
KΩ
Kd
Észak
108,6
300
0
3
60,54
Dél
108,6
330
0
3
61,37
Kotróhajó
107
15
0
3
34,52
Összegzett zajterhelés

épületek vonatkozásában [dB(A)]
KL
Km
Kn
Ke
Lt
0,02
4,56
0
0
46,5
0,02
4,58
0
0
45,6
0,00 -5,07
0
0
80,5
80,5

A számítások szerint a kivitelezés legkritikusabb időszakában a beruházási terület részét képező
cölöpházas épületek vonatkozásában a 6.9.2.2 fejezetben megadott 50 dB nappali határérték
túllépése várható. A túllépés mértéke a legkritikusabb időszakban ~30 dB, mely a kotróhajó
távolodásával, majd a kotrási munkálatok megszűnésével 0 dB értékre csökken. A túllépés
mértékére tekintettel javasoljuk a kotrási tevékenységet az üdülőterületek tulajdonosaival
egyeztetve, az ingatlanok használatát nem érintő időszakban végezni, illetve egy olyan időszakot
kijelölni, amikor a kivitelezésre tekintettel az üdülőépületek használata nem javasolható.
A cölöpházas terület elhelyezkedéséből adódóan a legkritikusabb időszakban zajvédő fal
telepítésével a zajterhelés mértéke nem csökkenthető, tekintettel arra, hogy mobil zajvédő fal a
vízfelületre, illetve a sétányra nem telepíthető. A kivitelezés későbbi fázisában, amikor a
szárazulatok távolabbi területei kerülnek kialakításra, vizsgálandó a szárazulatok védendőkhöz
közelebbi partvonala mentén mobil zajvédő falak telepítési lehetőségeinek vizsgálata.
A fentiekre hivatkozva a kivitelezés időszakában a beruházási terület központi részeinek a
cölöpházas épületekhez legközelebbi területeinek földmunkái kapcsán a zajvédelmi határérték alóli
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felmentés, a későbbi időszakokban a zajvédelmi határérték módosítása iránti kérelem beadása
válhat szükségessé. A kivitelezési munkálatok során, a zajterhelés megfelelő időközönkénti
ellenőrzése mellett vizsgálni kell a mobil zajvédő fal elhelyezésének lehetőségét.
A Virágos-Major üdülőterülete a zajkibocsátási pontoktól minimálisan 1650 méterre helyezkedik el.
A lakóházas környezet ennél jóval távolabb (~2350 méter távolságban) helyezkedik el, így a
határértéknek történő megfelelés a távolabbi pontokon is biztosítható, amennyiben zajhatárérték
túllépés az üdülőterületen nem várható.
53. táblázat Számított
vételével [dB(A)]
Munkaterület
Terület északi
része
Terület déli
része
Kotróhajó

zajterhelés az építés időszakában az elméleti zajkibocsátási pont figyelembe
Lw

st

KIr

KΩ

Kd

KL

Km

Kn

Ke

Lt

108,6

1650

0

3

75,35

0,12

4,76

0

0

31,4

108,6

1750

0

3

75,86

0,12

4,76

0

0

30,9

108,6

1820

0

3

76,20

0,13

4,76

0

0

30,5

A számított összegzett zajterhelés a legközelebbi védendő, Virágos Major vonatkozásában 35,6
dB(A), mely nem haladja meg a 6.9.2.2 fejezetben megadott 50 dB nappali értéket.
A táblázatban megadott st távolságértékek a védendőnek az elméleti zajkibocsátási pontoktól
számított távolságát adja meg, mely eltér a korábban megadott telekhatártól számított értéktől.
A beruházási területen 22:00 és 06:00 között munkavégzés nem tervezett. Az egyéb
munkaszakaszok és védendők vonatkozásában a számítások szerint, az építési munkálatokra
vonatkozó határértékek tarthatóak maradnak.
Az építési fázis vonatkozásában a terület kapcsán a számított maximális zajvédelmi hatásterület az
alábbiak szerint alakul:


Beruházási terület; 55 dB-es határérték figyelembe vételéve mellett 100 méter a terület
középvonalától számítva
KÖZLEKEDÉSI ZAJ

A kivitelezési munkálatok kapcsán az 4.3.2.1 fejezetben ismertetett terhelésnövekménnyel kell
számolni.
A számítás során a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet előírásai szerint járunk el. A figyelembe vett
kiindulási adatok az alábbiak:
54. táblázat Kiindulási adatok a zajszámítás kapcsán
84a
84b
8527a
Hosszesés
0°
0°
0°
Útburkolat
C
C
C
II. rendű
II. rendű
Összekötő
Típus
főút
főút
út
Irányonkénti
forgalmi sávok
1
1
1
száma
Forgalom jellege
egyenletes egyenletes egyenletes
I
50
90
50
Megeng.
seb.
II
50
80
50
(km/h)
III
50
70
50
Az út és védendő
közötti burkolat
Füves
Füves
Füves
jellege
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8527b
0°
C
Összekötő
út

8526
0°
C
Összekötő
út

Bekötőút
0°
B
Kiszolgáló
út

1

1

1

egyenletes
90
80
70

egyenletes
50
50
50

egyenletes
30
30
30

Füves

Füves

Füves
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A nappali időszakra vonatkozó számított zajterhelések az 5.11 fejezetben megadott forgalmak
alkalmazásával a ténylegesen alkalmazott közlekedési sáv középvonalától számított 7,5 m-re az
alábbi táblázatokban került feltüntetésre.
55. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási
időszakában
84a
84b
8527a
Személygépkocsi
18296
18296
6141
Kis tehergépkocsi
2174
2174
986
Szóló busz
275
275
39
Csuklós busz
4
4
22
Közepesen nehéz
248
248
78
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
85
85
32
Pótkocsis tehergépkocsi
86
86
4
Nyerges szerelvény
502
502
10
Speciális
25
25
0
Motorkerékpár
106
106
166
Sávok száma
2
2
2
Burkolat állapota
C
C
C
Forgalom jellege
Egyenletes Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%)
0
0
0
Hossszesés jellege
Egyenes
Egyenes
Egyenes
I
50
90
50
Sebesség (km/h)
II
50
80
50
III
50
70
50
Védendő távolsága (m)
12
27
8,5
Védendő és közút közötti
Füves
Füves
Füves
térrész jellege
I
50
90
50
Javasolt
II
50
80
50
sebesség (km/h)
III
50
70
50
Javasolt burkolat
C
C
C
Többlet forgalom
I
100%
100%
100%
megoszlása az
II
100%
100%
100%
adott
III
100%
100%
100%
útszakaszon
Alapállapoti terhelés
84a
84b
8527a
Számított
Nappal
72,6 dB(A) 77,5 dB(A) 68,9 dB(A)
zajterhelés
referencia
Éjjel
65,2 dB(A) 67,5 dB(A) 60,1 dB(A)
távolságban
Számított
Nappal
69,6 dB(A) 69,2 dB(A) 68,0 dB(A)
zajterhelés a
Éjjel
62,1 dB(A) 59,1 dB(A) 59,3 dB(A)
védendőnél

eredményei a kivitelezés
8527b
6141
986
39
22

Bekötő
0
0
0
0

78

0

32
4
10
0
166
2
C
Egyenletes
0
Egyenes
90
80
70
15

0
0
0
0
0
2
B
Egyenletes
0
Egyenes
30
30
30
7,5

Füves

Füves

90
80
70
C
100%
100%

30
30
30
B
100%
100%

100%

100%

8527b
73,1 dB(A)

Bekötő
N.É.

62,4 dB(A)

N.É.

68,6 dB(A)

N.É.

57,9 dB(A)

N.É.

*N.É. – nem értelmezhető, a bekötő út vonatkozásában nincs alapállapoti forgalom a kivitelezés idején, mivel a
terület maga nem üzemel

A számított értékekből jól látható, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok
mellett a zajvédelmi határértékek túllépése feltételezhető a védendő ingatlanok kapcsán minden
vizsgált útszakasz vonatkozásában. Ki kell itt emelni, hogy a zajterhelést jelentősen befolyásolja a
közlekedő út burkolatának minősége, illetve az érvényben lévő sebességhatárok. A kivitelezéshez
kapcsolható generálódó forgalom a 8526-os utat előreláthatóan nem fogja érinteni.
A várható forgalomnövekmény (300 tehergépjármű/nap) napon belüli megoszlását a folyamatos
munkamenet, és a kizárólag a nappali időszakban történő kivitelezésre tekintettel óránként 25
tehergépjármű növekmény figyelembe vételével számítjuk 07:00 és 19:00 közötti időszakban.
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56. táblázat: Számított
időszakában [dB(A)]

zajterhelés

a

Növekménnyel együttes terhelés

vizsgált

útszakaszok

vonatkozásában

a

kivitelezés

84a

84b

8527a

8527b

Bekötő

Számított zajterhelés
referencia távolságban

Nappal

72,8

77,6

69,3

73,5

57,2

Éjjel

65,2

67,5

60,1

62,4

0,0

Számított zajterhelés a
védendőnél

Nappal

69,7

69,3

68,5

69,0

57,2

Növekmény mértéke

Éjjel

62,1

59,1

59,3

57,9

0,0

Nappal

0,1

0,1

0,4

0,4

-

Éjjel

0,0

0,0

0,0

0,0

-

A 84-es, és 8527-es utak esetében jelenleg is jelentős, határértéket túllépő zajterhelés van. A
kivitelezés során jelentkező többlet forgalom nem okoz 0,5 dB-nél nagyobb növekményt.
A bekötőút esetében ki kell emelni, hogy a területre irányuló alapállapoti forgalom zajhatása
magasabb, mint a kivitelezés során jelentkező forgalomé. Az összehasonlítást az 59. táblázat
szemlélteti.
57. táblázat: Bekötőút alapállapoti és kivitelezés során várható zajterhelése
Bekötő alapállapot

1300
20
18
0
0
0
0
0
0
0

Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi
Szóló busz
Csuklós busz
Közepesen nehéz tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
Pótkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Speciális
Motorkerékpár
Közút típusa
Sávok száma
Burkolat állapota
Forgalom jellege
Hosszesés mértéke (%)
Hossszesés jellege
Sebesség (km/h)

I
II
III

Védendő távolsága
Védendő és közút közötti térrész jellege
I
Javasolt sebesség
II
(km/h)
III
Javasolt burkolat
I
Többlet forgalom megoszlása az
II
adott útszakaszon
III
Alapállapoti terhelés
Nappal
Számított zajterhelés referencia
távolságban
Éjjel
Nappal
Számított zajterhelés a
védendőnél
Éjjel
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Jelleg2=3 (kis éjszakai
forgalmú utak)
2
B
egyenletes
0
Egyenes
50
50
50
7,5
Füves
50
50
50
B
100%
100%
100%
Bekötő alapállapot
58,3 dB(A)
49,3 dB(A)
58,0 dB(A)
49,0 dB(A)

Bekötő kivitelezés

0
0
0
0
0
300
0
0
0
0

Jelleg2=3 (kis éjszakai
forgalmú utak)
2
B
egyenletes
0
Egyenes
30
30
30
7,5
Füves
30
30
30
B
100%
100%
100%
Bekötő kivitelezés
57,2 dB(A)
0,0 dB(A)
57,2 dB(A)
0,0 dB(A)
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6.9.4. HATÁSOK AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
ÜZEMI ZAJ
A beruházási területen üzemi jellegű zajforrásként
berendezések, illetve a parkoló használat emelhető ki.

az

épületekhez

kapcsolódó

gépészeti

A szabadidős tevékenységek (Tanösvény, stand, sport centrum) kapcsán hangteljesítményszintben
meghatározott zajterhelés megállapítása a folyamatosan változó, és nem befolyásolható
zajjellemzőkre tekintettel nem lehetséges. A legközelebbi védendők, az örökségvédelem alatt álló
épületek vonatkozásában zavaró hatás kialakulása a távolságra tekintettel nem valósszínű, mint
ahogy a Fertőrákos közigazgatási területén elhelyezkedő Virágos-Major üdülőépületei
vonatkozásában sem. Amennyiben az üzemelés során mégis kialakul panasz, az északi, illetve déli
beruházási terület határai mentén végrehajtott ellenőrző méréssel lehet definiálni a tényleges
szabadidős tevékenység hangteljesítményszintjét.
A gépészeti berendezések, valamint a parkoló használat vonatkozásában zajmodell került
kidolgozásra a Soundplan Essential szoftver 4.1 verziójában.
A modellben a létesítmények tetőszerkezetén, vagy egyéb helyeken telepítésre kerülő légkezelő
berendezéseket a gépkönyvekben megadott oktávsávos értékekkel vettük figyelembe, míg a
parkoló vonatkozásában a Bajor Környezetvédelmi Hivatal által parkoló felületekre meghatározott
számítás módszer figyelembe vételével határoztuk meg.
A II. ütem zajforrásai az alábbiak szerint foglalhatók össze:




Légkezelő berendezés beszívás oldalfali zsalus kialakítással (felületi forrás) 78 dB/m 2
Légkezelő berendezés kifújás tetőszint felett 1 méterrel (pontforrás) 79 dB/db
Hőszivattyúk kültéri egységei a parti házak homlokzatán 55 dB/db

A hotel, illetve az Öko-centrum fűtése, hűtése talajszondás hőszivattyús rendszerrel tervezett,
melynek gépészeti berendezései épületen belül, gépészeti térben kerülnek elhelyezésre, ezért
zajforrásként nem veendők figyelembe.
A jellemzően szállásszolgáltatáshoz kapcsolódó épületek zajforrásai kapcsán azt feltételezzük, hogy
azok a legrosszabb esetet feltételezve folyamatosan üzemelnek, míg az Öko-Centrum gépészeti
rendszerei csak a nappali időszakban üzemelnek.
A parkoló felületek vonatkozásában alkalmazott számítási módszertan az alábbiak szerinti.

Ahol:

=

+

+

+

+

+ 10 log( ∗ ) − 10log

1


L w:
A vizsgált felület zajkibocsátása

LW0:
Az egy elhaladás zajszintjére vonatkozó állandó,

KPA:
A parkoló típusa által meghatározott állandó

KI:
Az impulzusos zajjellegre vonatkozó állandó – ajtócsapódás

KD :
Az átmenő forgalom és a „hely keresése” miatti korrekció (2,5*log(f*B-9))

f:
A parkoló típusa által meghatározott tényező

KStrO: Burkolati korrekció

B:
Parkoló kapacitás

N:
Elhaladások száma/óra

S:
A parkoló felülete (m2)
A 196 férőhelyes parkoló egy 131 és egy 67 férőhelyes részre osztható, mely között a közlekedő
tér helyezkedik el. A parkolók kapcsán napi egyszeri teljes feltöltődést illetve leürülést
feltételezünk, mely megfelel a hotel normál üzemelésének. A parkoló felület számított órás
terhelési eredményeit ezt követően az üzemi zajforrásoknál figyelembe vett 8 órás megítélési időre
vonatkoztattuk. Parkoló használat az éjszakai időszakban nem történik. A parkoló felület számított
hangteljesítményszintjét ezt követően felületi forrásként vittük fel a zajmodellbe méterenként
figyelembe vett adatként.
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A számított értékeket az alábbi táblázat tartalmazza.
58. táblázat: A parkoló felületek számított zajkibocsátása és a figyelembe vett kiindulási adatok
Lw
Zajforrás
LW0
KPA
KI
KD
KStrO
B
N
f
S
megnevezése
Nappal
Hotel parkoló 1
63,7 dB
0 dB
4 dB
6,4 dB
1 dB
131 db
1
1
3 045 m2
54.7 dB
Hotel parkoló 2
63,7 dB
0 dB
4 dB
4,4 db
3 dB
67 db
1
1
1 945 m2
56,2 dB
*Az N érték a számított maximális érték, mely a generált forgalom függvényében óránként módosul.

Tekintettel arra, hogy a Virágos-Major üdülőterülete vonatkozásában a számított zajterhelés
jelentősen a határérték alatt marad, a távolabbi, Fertőrákos település belterületi lakóházaira a
modellteret nem bővítettük ki.
A víz eltérő zajcsillapító hatására tekintettel a zajmodellbe a vízfelületet bevittük.
A fenti kiindulási adatok figyelembe vételével elkészített zajmodell számítási eredményeit az alábbi
táblázatban foglaltuk össze. A számítást kiterjesztettük a legközelebbi országhatárhoz kapcsolódó
területekre, ezzel vizsgálva az országhatáron átterjedő hatások lehetőségét.
59. táblázat: A vizsgált megítélési pontokon illetve az országhatáron számított zajterhelési értékek
Megítélési pont
LAeq Nappal
Határérték
LAeq Éjjel
Határérték
Virágos Major 1
15,9 dB
45 dB
12,7 dB
35 dB
Virágos Major 2
15,7 dB
45 dB
12,6 dB
35 dB
Virágos Major 3
15,2 dB
45 dB
11,7 dB
35 dB
Virágos Major 4
15,5 dB
45 dB
12,3 dB
35 dB
Virágos Major 5
15,5 dB
45 dB
12,4 dB
35 dB
Országhatár Keleti
11,2 dB
10,0 dB
irányban
Országhatár Északi
16,8 dB
14,3 dB
irányban
Cölöpházak 1
35,0 dB
45 dB
34,3 dB
35 dB
Cölöpházak 2
32,0 dB
45 dB
30,6 dB
35 dB
Cölöpházak 3
31,1 dB
45 dB
31,1 dB
35 dB
A Cölöpházak vonatkozásában a legtávolabbi (Cölöpházak 1), középső (Cölöpházak 2), és
legközelebbi (Cölöpházak 3) épületre vonatkozó értéket adtuk meg, azonban a mellékletben csatolt
helyszínrajz minden épületre vonatkozó számítást tartalmaz.
Az alábbi táblázat az I. és II. ütem együttes hatását mutatja be.
60. táblázat: A vizsgált megítélési pontokon illetve az országhatáron számított zajterhelési értékek
Megítélési pont
LAeq Nappal
Határérték
LAeq Éjjel
Határérték
Virágos Major 1
23,1 dB
45 dB
14,1 dB
35 dB
Virágos Major 2
23,0 dB
45 dB
14,0 dB
35 dB
Virágos Major 3
21,8 dB
45 dB
12,7 dB
35 dB
Virágos Major 4
22,4 dB
45 dB
13,6 dB
35 dB
Virágos Major 5
22,5 dB
45 dB
13,4 dB
35 dB
Országhatár Keleti
11,2 dB
10,0 dB
irányban
Országhatár Északi
21,8 dB
15,0 dB
irányban
Cölöpházak 1
36,5 dB
45 dB
34,4 dB
35 dB
Cölöpházak 2
37,4 dB
45 dB
31,0 dB
35 dB
Cölöpházak 3
43,6 dB
45 dB
32,6 dB
35 dB
A számítási eredmények alapján a létesítmény közvetlen környezetében elhelyezkedő védendő
ingatlanok vonatkozásában a zajvédelmi határértéknél alacsonyabb zajterhelés kialakulása
várható.
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KÖZLEKEDÉSI ZAJ
A forgalom jelenlegi zajhatását a területre vezető utakon az alábbi táblázatban ismertetjük. A
bekötő út vonatkozásában, ahogy az korábban ismertetésre került a teljes burkolat cseréje,
bővítése megtörténik a beruházás részeként, így annak akusztikai besorolása „A”-ra módosul.
Javasoljuk továbbá megfontolni Fertőrákos belterületén az igénybe vett főút (8526-os, és 8527-es)
felújítását az alábbiakra tekintettel:




A burkolat felújítása jelentős, ~3 dB-es zajterhelés csökkenést okoz az adott
útszakaszon
A bekötő út fejlesztésének részeként, illetve ahhoz kapcsolódóan a burkolat felújítás
végrehajtásához szükséges géppark rendelkezésre állása biztosított
A kivitelezés relatíve nagy tehergépjármű forgalommal járó időszaka kapcsán nem
zárható ki az útburkolat minőségi romlása az útkereszteződés környezetében.

61. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei az
időszakában
84a
84b
8527a
8527b
8526
Személygépkocsi
18645
18645
6199
6199
1134
Kis tehergépkocsi
2215
2215
995
995
251
Szóló busz
277
277
39
39
21
Csuklós busz
4
4
22
22
6
Közepesen nehéz
255
255
80
80
12
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
88
88
33
33
9
Pótkocsis tehergépkocsi
89
89
4
4
1
Nyerges szerelvény
516
516
10
10
17
Speciális
26
26
0
0
1
Motorkerékpár
107
107
168
168
37
Sávok száma
2
2
2
2
2
Burkolat állapota
C
C
C
C
C
Egyenlet Egyenlet Egyenlet Egyenlet Egyenlet
Forgalom jellege
es
es
es
es
es
Hosszesés mértéke (%)
0
0
0
0
0
Hossszesés jellege
Egyenes
Egyenes Egyenes
Egyenes
Egyenes
I
50
90
50
90
50
Sebesség (km/h)
II
50
80
50
80
50
III
50
70
50
70
50
Védendő távolsága (m)
12
27
8,5
15
7,5
Védendő és közút közötti
Füves
Füves
Füves
Füves
Füves
térrész jellege
I
50
90
50
90
50
Javasolt sebesség
II
50
80
50
80
50
(km/h)
III
50
70
50
70
50
Javasolt burkolat
C
C
C
C
C
I
75%
75%
75%
75%
100%
Többlet forgalom
megoszlása az adott
II
75%
75%
75%
75%
100%
útszakaszon
III
100%
100%
100%
100%
100%
Alapállapoti terhelés
84a
84b
8527a
8527b
8526
Napp
72,7
77,6
68,9
73,1
62,4
Számított
al
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
zajterhelés
referencia
65,3
67,6
60,2
62,5
53,5
Éjjel
távolságban
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Napp
69,6
69,2
68,1
68,6
62,4
Számított
al
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
zajterhelés a
62,2
59,2
59,4
58,0
53,5
védendőnél
Éjjel
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

üzemelés
Bekötő
1300
0
10
0
0
0
0
0
0
0
2
B
Egyenlet
es
0
Egyenes
30
30
30
7,5
Füves
30
30
30
B
100%
100%
100%
Bekötő
72,7
dB(A)
65,3
dB(A)
69,6
dB(A)
62,2
dB(A)

Ahogy az korábban ismertetésre került a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség határok,
illetve burkolatjellemzők mellett a zajvédelmi határértékek túllépése feltételezhető a védendő
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ingatlanok kapcsán minden vizsgált útszakasz vonatkozásában. Ki kell itt emelni, hogy a
zajterhelést jelentősen befolyásolja a közlekedő út burkolatának minősége.
A várható forgalmi növekmény mely az I. és II. területre együttesen érkezik napi 940
személygépjármű, 30 kis tehergépkocsi, és 48 busz formájában fog jelentkezni.
62. táblázat: A várható forgalomnövekmény óránkénti megoszlása
Kis
Forgalom növekmény
Személygépkocsi
tehergépkocsi
1:00
0
0
2:00
0
0
3:00
0
0
4:00
0
0
5:00
0
0
6:00
0
0
7:00
10
0
8:00
20
6
9:00
120
6
10:00
90
3
11:00
70
3
12:00
70
2
13:00
60
5
14:00
50
5
15:00
60
0
16:00
70
0
17:00
70
0
18:00
120
0
19:00
70
0
20:00
40
0
21:00
20
0
22:00
0
0
23:00
0
0
0:00
0
0
Összegzett
940
30

Szóló busz
0
0
0
0
0
0
0
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
0
0
0
0
48

A 84-es, 8526-os, és 8527-es utak mentén jelen helyzetben is jelentős határérték túllépés
tapasztalható, a fejlesztés miatt jelentkező többletforgalom, nem okoz érzékelhető mértékű
változást a közlekedő út környezetében.
A 64. táblázatban megadott forgalomnövekmény a 8527-es út bel, és külterületi szakaszának
(8527a, 8527b) vonatkozásában 0,2 dB-es zajterhelés növekmény, illetve a 8526-os út
vonatkozásában 0,3 dB-es zajterhelés növekmény kialakulását okozza, mely nem eredményez
az emberi fül számára érzékelhető változást.
A bekötő út esetében jelentkező 0,4 dB-es növekmény nem eredményez határérték túllépést a
védendők esetében.
A bekötő út kapcsán, mivel a forgalomnövekmény a fejlesztéseknek köszönhetően alakul ki, a
fejlesztés nélküli állapot összevetése szükséges a fejlesztés végrehajtását követő állapottal. Ezt
azért szükséges kiemelni, mert a fejlesztés részét képezi az útpálya bővítése, felújítása is, tehát
alapállapotban a jelenlegi, rosszabb minőségű burkolat felújításával nem lehetne számolni. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a fejlesztés egyik pozitívumaként értelmezhető a burkolat felújítás, mely
így a megnövekedő forgalom többlet zajterhelése ellen hat. Az előirányzott 30 km/h-s
sebességkorlát alkalmazása tovább csökkenti a zajhatást, illetve a kerékpáros és buszos forgalmat
is figyelembe véve balesetmegelőző hatással rendelkezik.
A számításokat fentiek szerint az üzemelés időszaka vonatkozásában „A” útburkolati kategória és
30 km/h sebesség mellett vettük figyelembe. A fentebb leírt módosítások figyelembevételével az
alábbi táblázatban ismertetett módosult zajterhelések érhetők el:
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63. táblázat: Számított zajterhelés a vizsgált közlekedő utak környezetében az üzemeltetés
időszakában [dB(A)]
Növekménnyel együttes terhelés

84a

84b

8527a

8527b

8526

Bekötő

Számított zajterhelés
referencia távolságban

Nappal

72,7

77,6

69,1

73,3

62,7

58,2

Éjjel

65,3

67,6

60,2

62,5

53,5

47,8

Számított zajterhelés a
védendőnél

Nappal

69,6

69,3

68,2

68,8

62,7

58,2

Növekmény mértéke

Éjjel

62,2

59,2

59,4

58,0

53,5

47,8

Nappal

0,0

0,0

0,2

0,2

0,3

0,4

Éjjel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

A 8526-os út által érintett Kópháza és Balf településeken reálisan nem várható útburkolat cseréje a
fejlesztés kapcsán, illetve sebességkorlátozó intézkedések sem valószínűsíthetők. Azonban a
publikusan elérhető dokumentumok alapján a területfejlesztési tervek részeként az útszakasz
felújítása tervezett az elkövetkezendő néhány évben. Ebből adódóan, mire a tervezett szabadidős
létesítmény a maximális várható vendégszámot eléri, várhatóan a 8526-os út felújítása is
megtörténik, mely a zajterhelés ~3 dB-es csökkenését okozza.
Kiemelendő, hogy amennyiben az érintett települések nem támogatják a sebességkorlátozást, és a
közút üzemeltetőjével történő megállapodás meghiúsul, akkor a számítások szerint a zajterhelés
növekmény mértéke a 8526-os út vonatkozásában a korábbiakban ismertetettek szerint 0,3 dB
értéknek adódik, míg a 8527-es út vonatkozásában ez az érték 0,2 dB. Tekintettel azonban arra,
hogy a számítási módszertan 13 évvel ezelőtt került kidolgozásra, mérlegelendő a tényleges
zajterhelés forgalomszámlálással egybekötött méréssel történő meghatározása. A mérés
végrehajtására a turisztikai szempontból csúcsidőszaknak tekinthető június-augusztus közötti
időszak javasolható, mivel ebben az időszakban az alapállapoti terhelés is vélelmezhetően
nagyobb.
Mindazonáltal a beruházási területen kialakításra kerülő új funkciók által generált többlet
forgalomnak várhatóan lesz egy felfutása, így a prognosztizált maximális forgalom növekmény
feltételezhetően csak 2022-2023 években jelenik meg. Ahogy az a következő fejezetben
bemutatásra kerül, a szabvány szerinti forgalom előreszámítás a személygépjármű és
tehergépjármű forgalmak folyamatos növekedését feltételezi, melyet az adott közlekedő út
környezetében feltételezhetően kialakuló beruházások indukálnak. A személygépjármű forgalom
csökkentése érdekében támogatható a menetrendszerű buszjáratok számának növelése, azonban a
korábbi tapasztalatok szerint a lakosság ezzel a lehetőséggel jellemzően kevésbé él.
Összességében, azzal a feltételezéssel élve, hogy az elkövetkező 4 évben a 8526-os, és 8527-es út
burkolatmegújítása a közútkezelő tervszerű beavatkozásainak, illetve a fentebb említett
területfejlesztési beavatkozásoknak a részeként végrehajtásra kerül – figyelembe véve jelen
beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítését is – a teljes
kapacitáshoz kapcsolódó, üzemelés időszakában kialakuló forgalomnövekmény mértéke várhatóan
nem okoz tényleges zajvédelmi állapotromlást az érintett útszakaszokon.
Javasoljuk lakossági panasz előfordulása esetén ellenőrző zajméréssel tisztázni a tényleges
zajállapotokat, és definiálni a zajcsökkentési lehetőségeket. Ez amiatt is indokolt, mivel az
alapállapotban is előforduló zajhatárérték túllépés a közút üzemeltetőjének felelősségi körét is
felveti.
6.9.5. HATÁSOK A TÁVLATI IDŐSZAKBAN
A forgalom távlati zajhatását az érintett útszakaszok kapcsán az alábbi táblázatban ismertetjük.
64. táblázat: A vizsgált útszakaszok alapállapoti zajterhelésének számítási eredményei a távlati
időszakban
84a

84b

8527a

8527b

8526

Bekötő

Személygépkocsi

22478

22478

7589

7589

1389

1703

Kis tehergépkocsi

2670

2670

1218

1218

308

0
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84a

84b

8527a

8527b

8526

Bekötő

Szóló busz

313

313

44

44

24

11

Csuklós busz
Közepesen nehéz
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi

5

5

25

25

7

0

391

391

115

115

17

0

134

134

47

47

13

0

Pótkocsis tehergépkocsi

136

136

6

6

2

0

Nyerges szerelvény

791

791

14

14

24

0

Speciális

39

39

0

0

2

0

Motorkerékpár

109

109

173

173

38

0

Sávok száma

2

2

2

2

2

2

Burkolat állapota

Hosszesés mértéke (%)

C
Egyenlet
es
0

C
Egyenlet
es
0

C
Egyenlet
es
0

C
Egyenlet
es
0

C
Egyenlet
es
0

B
Egyenlet
es
0

Hossszesés jellege

Egyenes

Egyenes

Egyenes

Egyenes

Egyenes

Egyenes

I

50

90

50

90

50

30

Forgalom jellege

Sebesség (km/h)

II

50

80

50

80

50

30

III

50

70

50

70

50

30

Védendő távolsága (m)
Védendő és közút közötti
térrész jellege
I
Javasolt sebesség
II
(km/h)
III

12

27

8,5

15

7,5

7,5

Füves

Füves

Füves

Füves

Füves

Füves

50

90

50

90

50

30

50

80

50

80

50

30

50

70

50

70

50

30

Javasolt burkolat
Többlet forgalom
megoszlása az adott
útszakaszon

C

C

C

C

C

A

I

75%

75%

75%

75%

25%

100%

II

75%

75%

75%

75%

25%

100%

III

75%

75%

75%

75%

25%

100%

84a

84b

8527a

8527b

8526

Bekötő

73,3

78,3

68,2

72,2

59,0

58,1

66,3

68,6

59,6

61,7

50,0

49,1

70,2

69,9

67,4

67,7

59,0

58,1

63,2

60,2

58,8

57,1

50,0

49,1

Alapállapoti terhelés
Számított
Napp
zajterhelés
al
referencia
Éjjel
távolságban [dB(A)]
Napp
Számított
al
zajterhelés a
védendőnél [dB(A)]
Éjjel

A 15 éves távlati időszakban az általános forgalomnövekedés eleve határérték túllépést
eredményez. Mivel a beruházási terület környezetében nem várható nagyobb beruházás, azonban
a forgalom előreszámítás szabvány a terület környezetében feltételezhetően kialakuló beruházások
forgalomnövelő hatását irányozza elő, a tényleges növekmény várhatóan az alábbi táblázatban
megadottnál kisebb lesz. Számításaink során figyelembe vettük, hogy a térségben az úthálózat
széleskörű fejlesztése van betervezve a következő 10 év során, így a jelenlegi „C” besorolású
burkolatok legalább „B” minőségűre javulnak.
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65. táblázat: Várható forgalomnövekmény által okozott zajterhelés növekmény a távlati időszakban
[dB(A)]

Növekménnyel együttes terhelés
Nappal
Számított zajterhelés
referencia távolságban
Éjjel
Számított zajterhelés a Nappal
védendőnél
Éjjel
Nappal
Növekmény mértéke
Éjjel

84a
73,3
66,3
70,3
63,2
0,0
0,0

84b
78,3
68,6
69,9
60,2
0,0
0,0

8527a
68,4
59,6
67,6
58,8
0,1
0,0

8527b
72,3
61,7
67,8
57,1
0,1
0,0

8526

Bekötő

59,1

59,1
49,1
59,1
49,1
1,1
0,0

49,1
59,1
49,1
1,1
0,0

Az értékek csökkentésére lehetőséget adhat a jövőbeni technikai fejlesztések alkalmazása, melyek
jelen pillanatban még nincsenek általános használatban magyarországi viszonyok között (pl.
csendesebb abroncsok, halkabb kopóréteg, elektromos járművek térnyerése).
6.9.6. HATÁSOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN
A megszüntetés fázisában a 7.9.3 fejezetben bemutatotthoz hasonló hatások várhatóak.
6.9.7. HATÁSTERÜLET LEHATÁROLÁSA AZ ÜZEMELÉS IDŐSZAKÁBAN
KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET
Az építési fázis vonatkozásában a két eltérő beavatkozási terület (beruházási terület, bekötő út)
kapcsán a számított maximális zajvédelmi hatásterület az alábbiak szerint alakul:


Beruházási terület; 55 dB-es határérték figyelembe vételéve mellett 100 méter a terület
középvonalától számítva

Az üzemelés időszakában a zajvédelmi hatásterületet a tervezett létesítmény zajkibocsátásának
figyelembevételével, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásai alapján nyugati irányban a
zajvédelmi határérték-10 dB érték alkalmazandó, amennyiben az üdülőterületet az ISO-vonal eléri.
Tekintettel arra, hogy nappali időszakban 40,1 dB, míg az éjszakai időszakban 36,5 dB alapállapoti
zajterhelés volt mérhető, mely értékekhez kapcsolódó ISO vonalak nem érik el az üdülőterületet,
így a köztes terület kapcsán valamint a keleti, északi és déli irányban 45/35 dB érték veendő
figyelembe.
Az így végrehajtott lehatárolás szerint a létesítmény üzemelés időszakában várható zajvédelmi
hatásterülete a telekhatártól számítva maximálisan 102 méternek adódik a létesítménytől nyugati
irányban.
KÖZVETETT HATÁSTERÜLET
A létesítmény közvetett hatásterülete a közlekedő utak hatásterülete, amely, figyelembe véve a
284/2007 (X.29.) Kormányrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett útszakaszok
vonatkozásában nem megállapítandó.
A HATÁSTERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ INGATLANOK
A kivitelezés időszakában a zajvédelmi hatásterület Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő
alábbi ingatlanokra terjed ki:
01164/9, 01164/14, 01164/12, 01164/13, 01164/8, 01245, 01164/7, 01150/6, 01160, 01158,
01150/3, 01150/5, 01161/3, 01161/5, 01164/11, 01164/1, 01164/18, 01164/4, 01164/6,
01164/5, 01164/2, 01164/3, 01164/20, 01163, 01164/10, 01167, 01166, 01164/19
Az üzemelés időszakában a zajvédelmi hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok főbb adatait az
alábbi táblázat tartalmazza:
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Település
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
Sopron
7

Terület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

HRSZ
01245
01160
01161/5
01161/3
01164/9
01163
01166
01164/10
01167
01164/19
01164/18
01164/8
01164/7
01164/20
01164/1

Földhivatali besorolás
kivett tó, nádas, kivett udvar
kivett csatorna
kivett közforgalom elől elzárt magánút
kivett töltés
nádas, kivett tó
kivett Rákos-patak
nádas
nádas, kivett út
kivett csatorna
nádas, kivett tó
nádas
kivett közút, kivett épület, nádas, kivett tó
kivett vízi sporttelep
nádas, kivett csatorna, kivett patak
nádas

A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSOK ÁTTÉTELES HATÁSA A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA

A létesítmény felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásai nem tekinthetőek
jelentősnek, így az egészségi állapotra gyakorolt áttételes hatások sem vizsgálhatóak ezen
környezeti elemek vonatkozásában.
A levegőtisztaság-védelemi hatások az üzemelés időszakában nem jelentősek mivel a
létesítményben levegőtisztaság-védelmi források telepítése nem tervezett. A közlekedő utak
mentén kialakuló növekmény nem okozza az egészségügyi határértékek túllépését. A kivitelezés
során kialakuló imissziós terhelések a legközelebbi védendők környezetében szintén nem okozzák
az egészségügyi határértékek túllépését. Összességében kijelenthető, hogy levegőtisztaságvédelmi szempontból a lakosság egészségi állapotára negatív hatást gyakoroló többlet terhelés
kialakulása nem várható.
A várható üzemi zajterhelés a zajterhelési határérték alatt marad. A kivitelezés időszakában a
legrosszabb esetben, a védendőkhöz legközelebb végzett munkák során a zajvédelmi határérték
időszakos túllépése várható az üdülőterület, illetve Fertőrákos belterületi ingatlanai
vonatkozásában. A zajterhelés csökkentésére a védendő és a beruházási terület helyzetére
tekintettel reálisan alkalmazható lehetőségek nem állnak rendelkezésre, így az egyedüli megoldás
a zajhatárérték túllépéssel érintett időszak minimalizálása. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési
munkákat követően ezen hatások megszűnnek, az egészségi állapotra gyakorolt negatív hatások
időszakosak.
A forgalom növekedése által okozott többletterhelés nem okozza a zajhatárérték túllépését, illetve
érzékelhető mértékű változását.
Összességében kijelenthető, hogy a létesítmény által okozott környezeti hatások várhatóan nem
okoznak az egészségre káros hatásokat.
8

HAVÁRIA ESETEK

A munkálatok megkezdése előtt a létesítmény egészére, mely magába foglalja az I. és II. ütemet,
részletes kárelhárítási terv készül.
A tervben általánosságban a környezetet érintő potenciális kockázatok minimálisra csökkentésével
kapcsolatos követelményeket, illetve a bekövetkező káresemények kezelésére vonatkozó
feladatokat kell összefoglalni. A terv a következő eljárásokra fog részletes útmutatásokat adni:
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a jogszabályok betartása,
veszélyes anyagok tárolása és használata,
káresemények kezelése, akciótervek
jelentéstétel.

A terv meghatározza az egyes üzemzavar kategóriákhoz előírt intézkedéseket a beosztott dolgozó
személyéhez kötött részletességgel. Tartalmazza a készenlétet tartó dolgozók nevét, címét,
riasztásuk módját. Felsorolja a kárelhárításhoz szükséges és erre a célra fenntartott eszközöket,
gépeket és előírja az elhárítás utáni teendőket az eredeti állapot visszaállítására. A tervet
folyamatosan karbantartják, azaz minden változás esetén aktualizálják.
Bármely esemény bekövetkezése során elsődleges cél a környezetszennyezés megakadályozása,
berendezések meghibásodása esetén a hiba elhárítása, melynek során:





elsődleges a hiba okának kivizsgálása,
a leállás időtartamának megbecsülése,
a kárelhárítás megszervezése,
a kárelhárítás végrehajtása.

A tervezett és a hatóságok által előírt óvintézkedések ellenére bekövetkező balesetek környezeti és
egyéb káros hatásainak csökkentésére havária terv szerint kell eljárni. Külön indokolt foglalkozni a
beruházási területen folytatott tevékenységből eredő eseményekkel és a tevékenységtől független
eseményekkel (rendkívüli időjárási körülmények, természeti csapások, stb.).
A beruházási területen folytatott tevékenységből esetlegesen előforduló eseményeket, azok
következményeit és a szükséges intézkedéseket az alábbiakban táblázat foglalja össze:
66. táblázat: Az esetlegesen előforduló haváriás események és hozzá kapcsolódó intézkedések
Esemény
Intézkedés
Árvíz
Mentesítés, kiürítés
Közlekedési baleset
Rendőrségi, orvosi előírás szerint
Hulladék, veszélyes anyag kiömlés, kijutás
Kárelhárítási terv szerint
talajba
A felsorolt elemi csapások, haváriák egy részének bekövetkezési valószínűsége megfelelő tervszerű
intézkedésekkel, az előírások szigorú betartásával minimalizálható, azonban egy részük nem
előzhető meg, ezért ezekben az esetekben előre meghatározott intézkedésekkel, kárelhárítási
tervek kidolgozásával kell a környezetszennyezés hatását minimalizálni.
Az előzőekben ismertetett, a környezet védelmét a normál üzemelés alatt biztosító megoldások különösen a felszíni víz, a talaj és a talajvíz védelmét szolgáló megoldások - havária esetén is
hozzá fognak járulni a lehetséges környezeti károk elkerüléséhez, vagy legalábbis csökkentéséhez.
A következőkben azokkal a műszaki megoldásokkal és intézkedésekkel foglalkozunk, amelyek
speciálisan a havária esetek megelőzésére, illetve hatásuk csökkentésére szolgálnak.
Elemi csapások (árvíz) esetére - azok gyakoriságát, erősségét figyelembe véve - szabványok és
rendelkezések rögzítik az előírásokat, melyek megtartását a létesítési engedélyezési eljárások
során a megfelelő szakhatóságok is ellenőrzik. A tervezés során ezeket az előírásokat
messzemenően figyelembe veszik.
Olajok és tűzveszélyes folyadékok (oldószerek, festékek, hígítók, olajszármazékok) kiömlése
esetén a szennyeződött terület 5 m-es körzetében nyílt láng használata és a dohányzás tilos.
Amennyiben a kárelhárítás nem oldható meg a helyszín közelében rendelkezésre álló felitató
anyagok alkalmazásával, a lokalizált szennyezést körül kell keríteni és korlátozó táblákat kell
kihelyezni. A tilalmak feloldására a kárelhárítást követően kerülhet csak sor. A végrehajtandó
feladatokról a tűzvédelmi szabályzat rendelkezik.
Tűz esetén mindenkor szem előtt kell tartani a térség élővilágának megóvását.
A lokalizálás és kárelhárítás során használt anyagokat (homok, föld, felitató anyag, stb.), valamint
az összegyűjtött szennyező anyagokat a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályoknak
megfelelően kell összegyűjteni, elszállításukról és megsemmisítésükről gondoskodni.
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Egyebekben:
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Megfelelő organizációval a munka-és szállító járművek mozgását a legrövidebb
útvonalakra kell korlátozni
A szabványoknak megfelelően jó műszaki állapotú gépeket kell alkalmazni
Az üzem és kenőanyag cseréket, feltöltéseket kármentőtálcán vagy munkaterületen
kívül kell végezni.

MAGYARORSZÁGON

ÚJ, KÜLFÖLDÖN MÁR ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE ESETÉBEN KÜLFÖLDI

REFERENCIA

A létesítményben újonnan bevezetésre kerülő technológia alkalmazása nem tervezett.
10

ORSZÁGHATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK

A Fertő tó összterülete 309 km2, melyből a Trianon óta 4/5 rész Ausztriához, 1/5 rész (75 km2)
pedig Magyarországhoz tartozik. A magyarországi rész több mint 80%-a (66 km2) nádas és
mocsár, melyben több mint 200 km hosszú csatornahálózat és rengeteg belső tó, ill. tisztás
található. Az osztrák részen jóval kisebb a nádas aránya a nyílt vízhez képest.
A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 1965-óta foglalkozik a tó vízállásának szabályozásával. A
Fertőszéli-zsilip kezelésére a megváltozott igényeknek és körülményeknek megfelelően több ízben
készült szabályzat. Az első 1965-ben, mely a zsilip kezelését két tényezőhöz, a bázisévet megelőző
3 év átlagcsapadékához és a tó vízszintjéhez kötötte. A Fertőszéli-zsilip felújításával és a levezető
rendszer rekonstrukciójával kedvezőbb lefolyási kapacitás teremtődött meg, mely szükségessé
tette a kezelési szabályzat módosítását. Az új, 2001. évi szabályzat célul tűzte ki a tó közepes- és
kisvízszintjeinek lehetőleg magasabban tartását, a rendkívüli árvízi események megelőzését, a
levezető rendszer menti hasznosítási érdekek szem előtt tartását, ezért a tóból történő lecsapolást
időszakokra megállapított szabályozási vízszintekhez kötötte. A 2001. évi szabályzat szerint a téli
időszakban a tóból történő lecsapolás, míg a nyári és az átmeneti időszakban a belvízi érdekek az
elsődlegesek.
Mivel a 2001. évi szabályzat 2010 végén lejárt, ezért a Bizottság vízszintszabályozás tárgyban
hozott határozata alapján szakértői javaslatot kellett készíteni a zsilipkezelési szabályzat újbóli
átdolgozására. Az új szabályzatnál tekintettel kellett lenni a Fertő-tó menti létesítmények árvízi
biztonságára, a kisvízszintek kérdésére, valamint a levezető rendszer kapacitására. A tó
kisvízszintjeinek elkerülése érdekében tervezett esetleges vízpótlásával járó intézkedések, valamint
a középvizek általános megemelése irányába mutató vízszint-szabályozási intézkedések
szükségessé tették a tavon a magas vízállásokkal járó, megnövekedett árvízi kockázatok és a
hozzájuk kapcsolódó problémák célzott vizsgálatát a tóparton, ill. a levezető rendszer mentén.
Az árvízvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a zsilip új szabályzatát a Bizottság által 100
éves
gyakoriságú
eseményként
meghatározott
116,00
mOAf
nyugalmi
tóvízszint
figyelembevételével kellett kialakítani, mivel ennél magasabb tóvízszint felett az uralkodó szél
következtében fellépő tólengés az osztrák oldalon a szabadidős létesítményeknél már problémákat
okozhat. A kisebb vízhozamú és rövid idejű vízeresztés a belvizek szempontjából kárt nem okoz,
azonban nagyobb hozamú, tartós vízeresztés esetén a Tózugban a talajvízszint már megemelkedik,
nagyobb területeken vízborítás jelentkezhet, szivattyúzási költségek lépnek fel. A szakértői
munkacsoport részletes egyeztetés eredményeként kidolgozott üzemelési javaslata, a két állam
szabályzattal szemben támasztott igényeinek megfelelően, tekintettel van az árvízvédelemi
szempontokra, lehetővé teszi a tó előtározását és a levezető rendszer kíméletes igénybevételét.
Az Európai Unió árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló előírásainak teljesítésére az
irányelv a tavi árvizeket külön nem említi meg, mégis fontos ezeknek az irányelv mentén történő
kezelése, különösen a Fertőn, mint nemzetközi tavon. Erre szolgált a Fertő tavi árvízi koncepció
kidolgozása is.
Elkészült az előzetes árvízkockázat-értékelést, az árvízveszélytérképek és az árvízkockázati
térképek, valamint az árvízkockázat-kezelési tervek. A felek közti egyeztetések lényeges
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szempontja volt, hogy a Fertő menti árvízi kockázat csak a levezetőrendszer menti hansági
területek belvízi kockázataival együtt értelmezhető.
Míg a magyar részen egyetlen egy strand található, addig az osztrák részen szinte minden Fertő
parti falunak jól kiépített strandja van. Az átlag vízmélysége 60-70 centiméter, mely a legmélyebb
részeken sem haladja meg a 180 centimétert, ausztriai részen az átlag vízmélység 150 centiméter
körül mozog. A tó rendkívül szeszélyes - az elmúlt évszázadokban többször feljegyezték teljes
kiszáradását, de manapság sem ritka, hogy az erős szél miatt, akár pár nap alatt közel fél
métereket változik a víz szintje. A tó, vízének viszonylag nagy sótartalma miatt, tulajdonképpen a
kontinentális sztyepptavakhoz sorolható. Ez a Közép- és Nyugat-Európai viszonylatban is
egyedülálló élőhely rendkívül gazdag élővilágnak nyújt otthont. Több mint 200 madárfajt figyeltek
meg a Fertő magyarországi részén, az egész Fertőt figyelembe véve pedig 300 fölött van a
megfigyelt madárfajok száma. Nem szabad elfeledkezni gazdag rovar, hal és kétéltű faunájáról
sem, melyek mind-mind hozzátartoznak sajátosságaihoz. Már 1979-ben az UNESCO Bioszféra
Rezervátummá nyilvánította, 1989-től pedig a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű
vadvizei között is számon tartják. Az abszolút elismerés azonban az, hogy 2001. év decemberében
a Fertő-tájat és a tavat övező településeket - Magyarország és Ausztria közös felterjesztése alapján
- az UNESCO Világörökséggé nyilvánította.
A két ország közötti turistaforgalmat eddig is megnövelte a tavon a hajóközlekedés megindulása,
valamint a tó körüli kerékpárút kiépítése.
10.1.

VÁLTOZÁSOK A LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSULÁSA UTÁN

A projekt megvalósulása után még több osztrák turista megjelenése várható a fertőrákosi
strandon, egyrészt a strand infrastrukturális fejlesztése miatt, másrészt az épülő szálláshelyek,
uszoda miatt.
Az új kishajó kikötök megépítésétől, a meglévő korszerűsítésé miatt a hajóforgalom erősödése
várható. Így akár egy-egy napos, akár hosszabb távú tartózkodás is lehetővé válik a Fertő-tó
mellett.
További vonzerőt jelent az új horgászhelyek kialakítása, valamint a jelen projekt tárgyát képező
Ökopark, Ökocentrum illetve a szálloda és a vitorláskikötő is.
Jelentős változás, hogy az idegenforgalom, a szabadidős tevékenységek nem csak a nyári
időszakra korlátozódik, hanem télen is lehetővé válik a tó adta lehetőségek kihasználása kulturált
körülmények között.
Itt kell megemlíteni, hogy a Magyar-Osztrák Vízügyi Egyezmény előírásai alapján az osztrák Felet
be kell vonni a vízjogi engedélyezési eljárásba. Ennek megfelelően a Magyar-Osztrák Vízügyi
Bizottság tájékoztató dokumentációt kapott a tervezett fejlesztésről.
11

ÜZLETI TITOK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

A projekt kapcsán ilyen jellegű információk nem merültek fel.
12
12.1.

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
A FEJLESZTÉS LÉNYEGÉNEK ISMERTETÉSE

A terület fejlesztése lehetővé teszi egy olyan nemzetközi szintű szórakoztató- és pihenőcentrum
létrehozását, mely hazai látogatókat és külföldieket egyaránt a Fertő tóra csábít. A Vízitelep
környezetrendezésével a zöldfelületek minőségi javulása várható, ezzel pedig új, funkcionálisan és
esztétikailag is megfelelő szabadtérstruktúra tud létrejönni. A felbővült funkció- és
szolgáltatáskínálat szélesebb körben teszi vonzóvá a területet.
A fejlesztés jelentős ökoturiszikai jelleggel valósulhat meg, amely mind a helyszínben, mind a
fejlesztés releváns elemeiben (anyaghasználat, kerékpáros turisztikai elemek, rezervátum helyett
ökoturizmus. stb.) megmutatkozik.
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Megvalósítása bővíti a sportolási lehetőségeket, egészséges életmódra ösztönöz, új munkahelyeket
teremt, a térség versenyképességét növeli.
12.2.

A KÖRNYEZETI HATÁSOK BECSLÉSE, ÉRTÉKELÉSE

12.2.1.LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
A létesítmény kialakításához kapcsolódóan a munkagép és tehergépjármű mennyiségre tekintettel
időszakosan megemelkedik a közvetlen környezet immissziós terhelése, mely a kivitelezés nagy
gépigénnyel járó fázisát követően lecseng.
A beruházási terület a lakott területektől olyan távolságban helyezkedik el, mely távolságban a
kivitelezés levegőtisztaság-védelmi hatásai már nem érzékelhetőek.
A bekötőút kialakításához kapcsolódóan várható hatásokat, javaslatokat az I. ütem
környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációjában részleteztük, így annak ismételt
bemutatását nem tartjuk szükségesnek.
Az üzemelés során a nem tervezett szennyező anyag kibocsátását végző pontforrás létesítése.
Az örökségvédelem alatt álló üdülőépületek vonatkozásában a kis távolságra tekintettel relatíve
magas koncentrációk kialakulása várható, mely érték tovább nő a hidromechanizációs kotráshoz
kapcsolódó szennyezőanyag kibocsátásokra visszavezethetően. Erre tekintettel javasoljuk
megfontolni, az egyéb zavaró hatásokat (zajvédelem, porterhelés, stb.) is figyelembe véve, hogy a
kivitelezés legnagyobb hatással rendelkező időszakában az üdülő épületeket ne használják, illetve
az üdülő időszakot és a kivitelezési időszakot célszerű összehangolni.
A közlekedő utak mentén a forgalmi eredetű légszennyezőanyag kibocsátás kismértékű változása
várható, mely azonban a legközelebbi lakóterületek vonatkozásában továbbra is az egészségügyi
határérték alatt marad. A közlekedési útvonalak mentén a hatásterület módosulása maximálisan 1
méterben jelölhető meg.
Közvetlen hatásterület a kivitelezés fázisában és az üzemelés fázisában kialakuló levegőtisztaságvédelmi hatásterületek, mely a kivitelezés időszakában 268 méternek adódott, míg az üzemelés
időszakában a kibocsátó források hiányára tekintettel nem értelmezhető.
12.2.2.FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ, TALAJ
A II. ütem ivóvíz ellátása, illetve szennyvíz elvezetése az I. ütemben kialakításra kerülő, a Soproni
Vízmű Zrt. által üzemeltetett ivóvíz, illetve szennyvíz hálózatra csatlakozó közművek használatával
fog megtörténni. A területen egyes tervezett funkciók (vidra bemutató, akvárium tó, stb.) friss víz
utánpótlására, illetve a terület öntözővíz ellátására rétegvíz kút kialakítása tervezett.
A személygépkocsi parkolók vízáteresztő burkolattal, a burkolat alatt geotextilre rétegezett
zúzottkő ágyazaton (szűrőn) lesznek kialakítva, így innen elfolyó csapadékvízzel nem számolunk.
A hotelhez kapcsolódó rakodóterület
közbeiktatásával kerül elvezetésre.

aszfalt

burkolatáról

elfolyó

csapadékvíz

olajszűrő

A beruházási terület létesítményeinek kialakításához jelentős földmunkára lesz szükség. Az
elvégzendő kotrásokat kétféle technológiával:



hidromechanizációs kotrással
száraz kotrással tervezik.

A tóból, valamint a lagúnákból kitermelt iszap, illetve nádtorzsás iszap anyagot, továbbá annak
hasznosítható részét csak megfelelő kondicionálás / szárítás után lehet a beruházási terület
feltöltésére felhasználni.
Fentiek figyelembevételével az építkezés II. ütemében megmozgatott földmennyiség becsült
értékei az alábbiak:


Összes kikotort és felhasználásra kerülő nettó térfogat ~ 154 419 m3
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A nem beépíthető nádtorzsás anyag a beruházási területtől nyugatra kialakítani tervezett iszap
tározóba kerül, mely a későbbi fenntartási kotrások zagyelhelyezésére is szolgál.
A kotrás időszakában a Fertőrákosi öbölben a beruházási terület környezetében a víz lebegőanyagtartalma a felkeveredett iszap miatt természetesen megnövekszik, majd a kivitelezést követően az
eredeti állapot helyreáll.
12.2.3.HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A létesítményben keletkező hulladékok gyűjtése, hasznosító, vagy ártalmatlanító szervezetnek
történő átadása biztosított lesz. Az üzemeltető be fogja tartani a vonatkozó jogszabályi előírások
szerinti előírásokat, teljesíti a kötelezettségeket.
12.2.4.ZAJVÉDELEM
KIVITELEZÉSI ÉS ÜZEMI ZAJ
Az örökségvédelem alatt álló területek vonatkozásában a kivitelezés a beruházás bizonyos
munkaszakaszaiban az épületekhez közel, a kritikus időszakban minimálisan ~120 méter
távolságban kerül végrehajtásra. A kotróhajó ennél is közelebb, a legrosszabb esetben 15 méter
távolságban fog elhelyezkedni a védendőktől, így a zajvédelmi határértékek várhatóan időszakosan
nem lesznek tarthatóak.
A túllépés mértékére tekintettel javasoljuk a kotrási tevékenységet az üdülőterületek
tulajdonosaival egyeztetve, az ingatlanok használatát nem érintő időszakban végezni, illetve egy
olyan időszakot kijelölni, amikor a kivitelezésre tekintettel az üdülőépületek használata nem
javasolható.
A cölöpházas terület elhelyezkedéséből adódóan a legkritikusabb időszakban zajvédő fal
telepítésével a zajterhelés mértéke nem csökkenthető, tekintettel arra, hogy mobil zajvédő fal a
vízfelületre, illetve a sétányra nem telepíthető. A kivitelezés későbbi fázisában, amikor a
szárazulatok távolabbi területei kerülnek kialakításra, vizsgálandó a szárazulatok védendőkhöz
közelebbi partvonala mentén mobil zajvédő falak telepítési lehetőségeinek vizsgálata.
A fentiekre hivatkozva a kivitelezés időszakában a beruházási terület központi részeinek a
cölöpházas épületekhez legközelebbi területeinek földmunkái kapcsán a zajvédelmi határérték alóli
felmentés, a későbbi időszakokban a zajvédelmi határérték módosítása iránti kérelem beadása
válhat szükségessé. A kivitelezési munkálatok során, a zajterhelés megfelelő időközönkénti
ellenőrzése mellett vizsgálni kell a mobil zajvédő fal elhelyezésének lehetőségét.
A Virágos-Major üdülőterülete a zajkibocsátási pontoktól minimálisan 1650 méterre helyezkedik el.
A lakóházas környezet ennél jóval távolabb (~2350 méter távolságban) helyezkedik el, így a
határértéknek történő megfelelés a távolabbi pontokon is biztosítható, amennyiben zajhatárérték
túllépés az üdülőterületen nem várható.
Az építési fázis vonatkozásában a számított maximális zajvédelmi hatásterület 55 dB értéket
figyelembe véve 100 méternek adódik.
Az üzemeltetés során a zajvédelmi határértékek túllépése nem várható. Az I. és II. fejlesztési ütem
együttes zajvédelmi hatásait figyelembe véve a teljes létesítmény zajvédelmi hatásai a vonatkozó
zajvédelmi határértékek alatt maradnak.
Az üzemeltetés időszakában a zajvédelmi hatásterület 102 méternek adódik a beruházási területtől
nyugati irányban.
KÖZLEKEDÉSI ZAJ
A kivitelezés időszakában a I. és II. ütem által együttesen generált várható forgalomnövekmény
(300 tehergépjármű/nap) napon belüli megoszlását a folyamatos munkamenet, és a kizárólag a
nappali időszakban történő kivitelezésre tekintettel óránként 25 tehergépjármű növekmény
figyelembe vételével számítjuk 07:00 és 19:00 közötti időszakban.
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Figyelembe véve azt, hogy a területen jelenleg is a zajvédelmi határértéket meghaladó terhelés
feltételezhető a számítások szerint, a bekötő úton 30-40 km/h-s sebességkorlátozás alkalmazását.
A számítási eredmények alapján megállapítható:




A 84-es úton érzékelhető mértékű változást a kivitelezés által generált forgalom nem
okoz.
A 8527-es út környezetében a forgalomnövekmény okozta terhelésnövekmény mértéke
nem éri el a 0,5 dB, így érzékelhető mértékű változás kialakulása nem várható.
A bekötőút esetében a forgalomnövekmény által okozott zajterhelés növekmény a
számítások szerint közel azonos mértékű, mint a sebességkorlátozás okozta zajterhelés
csökkenés. A növekmény így nem okoz érzékelhető mértékű módosulást a környezetben.

Összességében megállapítható, hogy az érintett útszakaszokon, a javasolt sebességkorlátozás
alkalmazása esetén nem várható észlelhető mértékű zajterhelés változás kialakulása.
Az üzemelés időszakában a 84-es út mentén jelen helyzetben is jelentős határérték túllépés
tapasztalható, a fejlesztés miatt jelentkező többletforgalom, nem okoz érzékelhető mértékű
változást a közlekedő út környezetében.
A forgalomnövekmény a 8527-es út bel, és külterületi szakaszának (8527a, 8527b)
vonatkozásában 0,2 dB-es zajterhelés növekmény, illetve a 8526-os út vonatkozásában 0,3
dB-es zajterhelés növekmény kialakulását okozza, mely nem eredményez érzékelhető mértékű
változást.
A bekötő út kapcsán, mivel a forgalomnövekmény a fejlesztéseknek köszönhetően alakul ki, a
fejlesztés nélküli állapot összevetése szükséges a fejlesztés végrehajtását követő állapottal. Ezt
azért szükséges kiemelni, mert a fejlesztés részét képezi az útpálya bővítése, felújítása is, tehát
alapállapotban a jelenlegi, rosszabb minőségű burkolat felújításával nem lehetne számolni. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a fejlesztés egyik pozitívumaként értelmezhető a burkolat felújítás, mely
így a megnövekedő forgalom többlet zajterhelése ellen hat. Javasoljuk továbbá megfontolni az
adott útszakaszon 40 km/h sebességkorlát alkalmazását, mely a kerékpáros és buszos forgalmat is
figyelembe véve balesetmegelőző hatással rendelkezik. Természetvédelmi szempontokat
figyelembe véve időszakosan ennél szigorúbb 20 km/h, vagy 30 km/h sebességkorlátozás is
indokolt lehet a bekötőúton áthaladó vadlibák védelme érdekében. A számításokat fentiek szerint
az üzemelés időszaka vonatkozásában „A” útburkolati kategória és 40 km/h sebesség mellett
vettük figyelembe.
A 8526-os út által érintett Kópháza és Balf településeken reálisan nem várható útburkolat cseréje a
fejlesztés kapcsán. Figyelembe véve azonban az útburkolat állapotát, javasolható egyeztetés a
közút kezelőjével az útburkolat felújítása kapcsán. Emellett javasoljuk a belterületi szakaszon 40
km/h sebességkorlátozás megfontolását.
Tekintettel azonban arra, hogy a számítási módszertan 13 évvel ezelőtt került kidolgozásra,
mérlegelendő a tényleges zajterhelés forgalomszámlálással egybekötött méréssel történő
meghatározása. A mérés végrehajtására a turisztikai szempontból csúcsidőszaknak tekinthető
június-augusztus közötti időszak javasolható, mivel ebben az időszakban az alapállapoti terhelés is
vélelmezhetően nagyobb.
Mindazonáltal a beruházási területen kialakításra kerülő új funkciók által generált többlet
forgalomnak várhatóan lesz egy felfutása, így a prognosztizált maximális forgalom növekmény
feltételezhetően csak 2020-2021 években jelenik meg. A szabvány szerinti forgalom előreszámítás
a személygépjármű és tehergépjármű forgalmak folyamatos növekedését feltételezi, melyet az
adott közlekedő út környezetében feltételezhetően kialakuló beruházások indukálnak. A
személygépjármű forgalom csökkentése érdekében támogatható a menetrendszerű buszjáratok
számának növelése, azonban a korábbi tapasztalatok szerint a lakosság ezzel a lehetőséggel
jellemzően kevésbé él.
Összességében, azzal a feltételezéssel élve, hogy az elkövetkező 4 évben a 8526-os út
burkolatmegújítása a közútkezelő tervszerű beavatkozásainak részeként végrehajtásra kerül –
figyelembe véve jelen beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítését
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is – a teljes kapacitáshoz kapcsolódó, üzemelés időszakában kialakuló forgalomnövekmény
mértéke várhatóan nem okoz érzékelhető mértékű zajterhelés változást az érintett útszakaszokon.
Javasoljuk lakossági panasz előfordulása esetén ellenőrző zajméréssel tisztázni a tényleges
zajállapotokat, és definiálni a zajcsökkentési lehetőségeket. Ez amiatt is indokolt, mivel az
alapállapotban is előforduló zajhatárérték túllépés a közút üzemeltető felelősségi körét is felveti.
12.3.

A

KÖRNYEZETI

ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK

ÁLTAL

ÉRINTETT

EMBEREK

EGÉSZSÉGI

ÁLLAPOTÁBAN,

ÉLETMINŐSÉGÉBEN ÉS ÉLETMÓDJÁBAN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK

Az alacsony környezeti hatásokra tekintettel a létesítmény által generált negatív egészségügyi
hatások kialakulása kizárható.
12.4.

A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELMÉRE FOGANATOSÍTANDÓ INTÉZKEDÉSEK

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozása és alkalmazása nem szükséges.
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Mellékletek

Iratmelléklet








Természetvédelmi és tájvédelmi fejezetrészek
NATURA 2000 hatásbecslés
Jogutódlás iránti kérelem
Szolgáltatási díj utalására vonatkozó igazolás
Jogosultságot igazoló okiratok
Zajmérési jegyzőkönyv

Térképi melléklet









Átnézeti helyszínrajz
Átnézeti helyszínrajz (Google Earth)
Szabályozási terv
Részletes helyszínrajz
Zajvédelmi számítások térképi megjelenítése
Hatásterület lehatárolása térképen
Hatásterület lehatárolása térképen (Google Earth)
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